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Zintegrowane statystyki rolne
Polityka UE ewoluuje i dostosowuje się do zmieniających się okoliczności, a zatem statystyki europejskie muszą
rozwijać się i w skuteczny sposób odpowiadać na potrzeby użytkowników. Nowe technologie mogą pomóc
połączyć i zintegrować różne źródła danych, bez nadmiernych obciążeń dla podmiotów wytwarzających dane.
Statystyki rolne stanowią trzon unijnego systemu statystyk w dziedzinie rolnictwa. Aby zwiększyć tempo
reagowania na nowe potrzeby w zakresie danych, Komisja przedstawiła nowe podejście oparte na
zintegrowanych, elastycznych i modułowych ramach. W wyniku negocjacji Parlament i Rada osiągnęły
porozumienie w sprawie wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie przez Parlament w pierwszym
czytaniu na posiedzeniu plenarnym w czerwcu.

Kontekst
Wspólna polityka rolna UE (WPR) jest jedną z najbardziej emblematycznych polityk, towarzyszy procesowi
integracji UE od pierwszych dni w latach 60. XX wieku aż do dnia dzisiejszego i dostosowuje się do
zmieniających się okoliczności w drodze kolejnych reform. Podobnie, od 1966 r. opracowywane i rozwijane
są statystyki dotyczące struktury gospodarstw rolnych, które mają pomóc w podejmowaniu świadomych
decyzji dotyczących rozwoju WPR. To właśnie dzięki nim wiemy, że liczba gospodarstw w UE zmniejsza się,
wzrasta natomiast średnia liczba hektarów na gospodarstwo rolne, a gospodarstwa rolne wykorzystują
dużą część całkowitej powierzchni gruntów UE jako grunty rolne. Jednak same w sobie informacje te nie
pomogłyby w planowaniu i monitorowaniu WPR. Dlatego statystyki rolne ewoluowały, aby móc
odpowiadać na nowe wymogi polityki wyznaczającej nowe potrzeby w zakresie danych, ale także ich
krzyżowania z danymi w innych dziedzinach, od środowiska naturalnego po obszary wiejskie. Nowe
technologie, takie jak dane satelitarne i nowocześniejsze zintegrowane systemy informatyczne służące do
przechowywania i wymiany danych, mogą przyczynić się do dalszego rozwoju statystyk rolnych,
zmniejszając jednocześnie obciążenia administracyjne i koszty prowadzenia częstych i szeroko zakrojonych
badań periodycznych.

Wniosek Komisji Europejskiej
W obowiązującym prawodawstwie UE określono ramy dla spisu gospodarstw rolnych z 2010 r. oraz badań
struktury gospodarstw rolnych prowadzonych w ciągu ostatnich dziesięciu lat, przy czym badanie z 2016 r.
było ostatnim badaniem wykonanym zgodnie z obecnymi przepisami, a kolejny spis gospodarstw rolnych
– w 2020 r. – zostanie sporządzony w oparciu o nową podstawę prawną. W myśl swojej strategii na rzecz
modernizacji statystyk rolnych w UE, w grudniu 2016 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia,
w którym zaproponowano nowe podejście do zintegrowanych statystyk rolnych. Opiera się ono na
elastycznych i modułowych ramach obejmujących przeprowadzany co dziesięć lat spis gospodarstw
rolnych – zgodnie z programem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa – oraz
regularnych, modułowych i doraźnych wyrywkowych zbiorach danych o różniącej się częstotliwości,
zasadach pobierania próbek i tematach. Proponowany system badań struktury gospodarstw rolnych
powinien umożliwić gromadzenie tradycyjnych i nowych danych, przy jednoczesnym zmniejszeniu
obciążeń związanych z gromadzeniem danych, oraz integrację uprzednio oddzielnych zbiorów danych.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W październiku 2017 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego przyjęła
sprawozdanie w sprawie wniosku. Poparła ona pomysł łączenia różnych źródeł w celu gromadzenia danych
dotyczących gospodarstw rolnych, takich jak rejestry administracyjne do celów zarządzania płatnościami w
ramach WPR. AGRI zwróciła się również o bardziej szczegółowe informacje dotyczące rolników z UE
(młodych rolników, współwłaścicieli itp.) oraz o więcej zmiennych ekologicznych, i wezwała do
wprowadzenia danych dotyczących bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Tekst uzgodniony między
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negocjatorami Parlamentu i Rady został zatwierdzony w PE przez komisję AGRI w dniu 16 maja 2018 r.
Głosowanie nad nim odbędzie się podczas lipcowego posiedzenia plenarnego.
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