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Poľnohospodárska politika EÚ: potenciál
analýzy veľkých dát je do značnej miery
nevyužitý
Ako dnes vo svojej správe uviedol Európsky dvor audítorov, Európska komisia nevyužíva
potenciál veľkých dát pri analýze a následnom navrhovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky
EÚ (SPP). Hoci má k dispozícii veľké objemy údajov relevantných pre navrhovanie, monitorovanie
a hodnotenie SPP, jej súčasné nástroje a údaje neposkytujú určité základné informácie, ktoré sú
potrebné na kvalifikovanú tvorbu politiky na úrovni EÚ. V dôsledku toho Komisia nemá dostatok
dôkazov na komplexné posúdenie potrieb a vplyvu SPP.
SPP tvorí viac než tretinu rozpočtu EÚ – 408 mld. EUR v období 2014 – 2020 – a pomáha Komisii
podporovať činnosti členských štátov, pričom ciele tejto politiky, ktoré sú často vzájomne
prepojené, sa týkajú rôznych oblastí, od zabezpečenia výroby potravín a posilnenia ochrany
životného prostredia až po zachovanie živobytia poľnohospodárov a rozvoj vidieckych oblastí. Na
to, aby mohla Komisia určiť, či jej politické nástroje tieto ciele účinne riešia, potrebuje údaje z
rôznych zdrojov, aby mohla stanoviť príčinnú súvislosť medzi opatrením SPP a jeho výsledkami.
„Údaje sú základom riadnej tvorby politiky a veľké dáta sa takisto stávajú zlatým štandardom v
poľnohospodárstve,“ uviedla Joëlle Elvingerová, členka EDA zodpovedná za správu. „Európska
komisia by mala zlepšiť svoju analýzu údajov a urobiť viac pre využitie potenciálu veľkých dát na
analýzu SPP na základe rozsiahlych dôkazov.“
Komisia čelí prekážkam, ktoré jej bránia optimálne využívať údaje z krajín EÚ. Dôvodom je najmä
to, že príslušné údaje v rôznych členských štátoch nie sú v jednotnom štandardizovanom formáte,
čo sťažuje ich spoločné využívanie a opätovné použitie. Komisia čelí obmedzeniam aj pri
kombinovaní údajov na úrovni poľnohospodárskych podnikov z rôznych zdrojov, pretože chýbajú
systémy, ktoré by to uľahčili, ako napríklad jedinečný identifikátor pre poľnohospodárske podniky
v celej EÚ. Členské štáty tiež nadmerne agregujú údaje, ktoré zasielajú Komisii, čo obmedzuje
hodnotu, ktorú z nich môže Komisia získať. Komisia tiež v súčasnosti nezhromažďuje dostatočné
údaje o poľnohospodárskych vstupoch, ako sú hnojivá a pesticídy, alebo o poľnohospodárskych
postupoch s vplyvom na životné prostredie. Zároveň má obmedzený prístup k údajom členských
štátov o poľnohospodárskych podnikoch a typoch poľnohospodárskeho podnikania, čo sťažuje
získanie podrobného prehľadu o rozdeľovaní finančných prostriedkov EÚ.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie správy je uverejnené
na webovom sídle eca.europa.eu.
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V snahe riešiť chýbajúce údaje, lepšie využívať existujúce údaje a uspokojiť potreby SPP týkajúce
sa údajov Komisia prijala niekoľko legislatívnych a iných iniciatív, ktoré by mohli prispieť k lepšej
analýze politík. Napríklad jej Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo (GR AGRI) ďalej rozvíja
možnosti využívania priestorových údajov z hlavného administratívneho systému EÚ pre
poľnohospodárstvo (IACS) v celej EÚ. GR AGRI však stále používa konvenčné nástroje, ako sú
tabuľky, na manuálnu analýzu údajov, ktoré zhromažďuje z krajín EÚ, a nepoužíva techniky veľkých
dát na hĺbkovú analýzu textu a automatizovanú extrakciu. Nemá ani žiadne automatizované ani
poloautomatizované nástroje na analýzu takýchto údajov, aj keď analýza audítorov preukáže, že je
možná ďalšia automatizácia a že nahradenie časovo náročných manuálnych postupov má
potenciálne prínosy.
Audítori dospeli k záveru, že Komisia má značný priestor na začlenenie nákladovo efektívnej
pokročilej analytiky a nástrojov do svojich IT systémov na automatizované spracovanie informácií,
ako aj na lepšie využívanie údajov na analýzu politík. Okrem toho len veľmi málo kľúčových
informačných systémov, ktoré Komisia a členské štáty používajú pri riadení SPP, používa
prediktívnu alebo normatívnu analytiku s cieľom pochopiť, čo sa stane alebo ako to urobiť, čo by
sa dalo využiť na plánovanie alebo tvorbu politiky.
Základné informácie
Organizácie celkovo čoraz viac využívajú tzv. veľké dáta (big data). Poľnohospodárstvo je odvetvie,
v ktorom sa digitálne inovácie a technológie využívajú v čoraz väčšej miere: údaje o
poľnohospodárskych podnikoch v EÚ sa produkujú a zbierajú rôznymi spôsobmi, vrátane
administratívnych registrov a prieskumov, mobilných aplikácií, satelitov, dronov a presných
prístrojov. Veľké dáta sú však pre tradičné systémy spracovania údajov príliš zložité alebo príliš
objemné a vyžadujú si pokročilé nástroje a výpočtovú kapacitu.
V usmerneniach Komisie o lepšej právnej regulácii sa vyžaduje uplatňovanie prístupu založeného
na dôkazoch. To znamená, že politické rozhodnutia musia vychádzať z najlepších dostupných
dôkazov. Politika založená na dôkazoch si vyžaduje relevantné údaje v každej fáze cyklu, počnúc
plánovaním a návrhom až po monitorovanie a hodnotenie. Politiky založené na údajoch umožňujú
lepšie porozumieť vplyvom poľnohospodárstva na životné prostredie, navrhovať cielené politiky a
využívať monitorovacie systémy založené na údajoch.
Osobitná správa 16/2022 Údaje v spoločnej poľnohospodárskej politike – Nevyužitý potenciál
veľkých dát na vyhodnotenie politiky je k dispozícii na webovom sídle EDA (eca.europa.eu). Táto
správa je relevantná jednak pre SPP, ktorá začne platiť v roku 2023, ako aj pre SPP po roku 2027.
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