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Rozwój obszarów wiejskich: kontrolerzy UE wskazują przykłady dobrych praktyk, 
które mogłyby przynieść rzeczywiste oszczędności w zakresie dotacji na projekty 
W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy wykazuje, że państwa członkowskie UE 
mogłyby poczynić znaczne oszczędności w zakresie dotacji na projekty wspierające rozwój obszarów wiejskich, 
zapewniając jednocześnie lepsze wykorzystanie środków. Choć we wprowadzonych przez państwa członkowskie 
systemach kontroli kosztów w zakresie dotacji na rozwój obszarów wiejskich wykryto liczne niedociągnięcia, 
kontrolerzy UE stwierdzili, że istniały wykonalne i opłacalne rozwiązania, które można było zastosować na szerszą 
skalę. Komisja przyjmuje te ustalenia i wyraża chęć współpracy z państwami członkowskimi w celu ulepszenia 
kontroli kosztów w ramach kolejnej generacji programów rozwoju obszarów wiejskich. 

– Gdy w grę wchodzą tak znaczące kwoty, wszyscy zarządzający budżetem UE – Komisja i państwa członkowskie – 
muszą skupić się na osiąganiu odpowiednich rezultatów po najkorzystniejszej cenie – stwierdził Kevin Cardiff, 
członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie. – Możemy uzyskać o wiele większe oszczędności w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich, jeżeli będziemy utrzymywać koszty pod kontrolą. Już kilkaset euro zaoszczędzonych na 
każdej inwestycji mogłoby przełożyć się na miliony euro oszczędności ogółem. Każdorazowe zaoszczędzenie 1% 
wydatków przyniosłoby korzyści w wysokości 500 mln euro do 2020 r. 

Państwa członkowskie wydatkowały około połowy kwoty środków unijnych wynoszącej100 mld euro, przeznaczonej 
na rozwój obszarów wiejskich w latach 2007-2013, poprzez udzielanie dotacji na pokrycie kosztów inwestycji i innych 
projektów realizowanych przez rolników, przedsiębiorstwa i stowarzyszenia rolne oraz władze lokalne. 

Kontrolerzy UE stwierdzili, że istniały bardziej skuteczne sposoby kontrolowania kosztów tych dotacji, ale państwa 
członkowskie nie stosowały ich na szerszą skalę. W konsekwencji systemy kontroli w państwach członkowskich były 
nastawione przede wszystkim na weryfikację cen towarów lub robót we wnioskach o dofinansowanie, 
a w mniejszym stopniu na sprawdzanie, czy wydatki na te towary lub roboty były odpowiednie. Przeprowadzane 
kontrole były nierzadko czasochłonne, lecz mimo to dawały jedynie ograniczoną gwarancję, że zatwierdzone koszty 
były racjonalne. Przykładowo niektóre państwa członkowskie porównywały koszty z cennikami producentów, 
w których ceny przekraczały o 25-30% rzeczywiste ceny rynkowe.  

Kontrolerzy ustalili, że na początku okresu programowania 2007-2013 Komisja nie zapewniła wytycznych ani nie 
upowszechniała dobrych praktyk. Innymi słowy, nie dopilnowała ona, by systemy państw członkowskich 
funkcjonowały skutecznie, zanim zatwierdzono za ich pośrednictwem dużą liczbę dotacji. Jednak od 2012 r. Komisja 
przyjęła bardziej aktywne i skoordynowane podejście. Jeśli będzie ono stosowane z większym naciskiem na 
oszczędność, powinno ono przynieść skutek w postaci lepszego zarządzania finansami w okresie programowania 
2014-2020. 
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Informacje dla redaktorów: 

Sprawozdania specjalne Trybunału publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli 
wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.  

W sprawozdaniu specjalnym nr 22/2014 zatytułowanym „Uzyskiwanie oszczędności: jak utrzymywać pod 
kontrolą koszty projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich dotowanych ze środków UE” 
postawiono pytanie, czy sposoby podejścia stosowane przez Komisję i państwa członkowskie stanowiły 
najbardziej skuteczne rozwiązanie w celu utrzymywania pod kontrolą kosztów dotacji na rozwój obszarów 
wiejskich. 

Przeprowadzona kontrola dotyczyła kosztów ponoszonych w ramach unijnej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich. W ramach kontroli skupiono się na dotacjach udzielanych na pokrycie kosztów inwestycji i innych 
projektów realizowanych na obszarach wiejskich przez rolników, przedsiębiorstwa, władze lokalne i inne 
organizacje. Dotacjami tymi, które złożyły się na około połowę ze 100 mld euro unijnych wydatków 
zaprogramowanych na lata 2007-2013, zarządzały organy państw członkowskich pod nadzorem Komisji. 

Do 2014 r. w przypadku 15 największych programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) wdrożono 
podstawowe systemy wymagane na mocy przepisów w zakresie kontrolowania kosztów rozwoju obszarów 
wiejskich. Zastosowano w nich różne metody, a Trybunał zaobserwował kilka dobrze opracowanych 
sposobów podejścia do kwestii eliminowania pewnych zagrożeń. Jednak jak wynika z przeglądu 
w załączniku IV do sprawozdania, we wszystkich tych sposobach podejścia stwierdzono uchybienia 
w odniesieniu do głównych zagrożeń, czego ogólnym skutkiem było to, że koszty dotacji na rozwój 
obszarów wiejskich nie były właściwie kontrolowane. Analiza informacji pochodzących ze wszystkich 
88 PROW pokazuje, że podobna sytuacja występuje w większości państw UE.  

Główne uchybienia stwierdzone w koncepcji systemów kontroli w zakresie kosztów rozwoju obszarów 
wiejskich wynikały z tego, że w niedostatecznym stopniu uwzględniono w nich następujące zagrożenia: 

o przewyższanie rozsądnego zapotrzebowania, 
o zatwierdzanie dotacji opierających się na zbyt wysokich cenach, 
o problem zapewniania racjonalności faktycznie zwracanych kosztów w przypadku zmian w projekcie, 
o niewystarczające powiązanie poziomu wymogów i weryfikacji z poziomem zagrożeń. 

Trybunał stwierdził zatem, że w okresie programowania 2014-2020 możliwe jest uzyskanie znaczących, 
realnych oszczędności w zakresie dotacji na projekty dotyczące rozwoju obszarów wiejskich dzięki 
zastosowaniu ulepszonych sposobów kontrolowania kosztów. Oszczędności te mogłyby zostać 
wykorzystane do finansowania dodatkowych projektów, co prowadziłoby do uzyskania większej liczby 
produktów i rezultatów, a także do osiągnięcia większego stopnia realizacji celów. Trybunał ustalił również, 
że istnieją wykonalne i opłacalne sposoby niwelowania stwierdzonych zagrożeń – większość z tych 
sposobów została już wdrożona w niektórych PROW. W sprawozdaniu przedstawiono szereg potencjalnych 
dobrych praktyk w odniesieniu do głównych zagrożeń.  

Właściwe opracowanie koncepcji systemów kontroli to jedynie pierwszy krok. Kluczowe znaczenie ma 
również to, jak systemy te działają w praktyce. Trybunał zaleca zatem, aby Komisja i państwa członkowskie 
sprawdziły na wczesnym etapie nowego okresu programowania, czy systemy funkcjonują wydajnie i czy są 
skuteczne w eliminowaniu zagrożeń wskazanych w sprawozdaniu. 

Komisja przyjmuje te ustalenia i wyraża chęć współpracy z państwami członkowskimi w celu ulepszenia 
kontroli kosztów w nowych programach rozwoju obszarów wiejskich. 


