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STRESZCZENIE
I. Wobec faktu, że w 2020 r. bieżący siedmioletni okres programowania dotyczący środków
finansowych UE i realizacji unijnych strategii dobiega końca, nadszedł czas na dokonanie
przeglądu unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR). W listopadzie 2017 r. Komisja opublikowała
komunikat w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności, przedstawiający jej
zapatrywania na kształt WPR po roku 2020.
II. Niniejszy dokument analityczny jest odpowiedzią Trybunału na komunikat Komisji.
W dokumencie przeanalizowane zostały główne tendencje i dane odnoszące się do rolnictwa
i obszarów wiejskich, przedstawione zostały poglądy na WPR w obecnym kształcie oraz
omówione kryteria i najważniejsze wyzwania dotyczące nowej WPR.
III. W treści komunikatu uwzględniono szereg zaleceń wydanych przez Trybunał na
przestrzeni kilku lat. Wyraża on dążenie do zapewnienia nowych ram opartych na wynikach.
Trybunał zauważył jednak, że niektóre dane statystyczne przytoczone w komunikacie nie
spełniają wymogów określonych we wcześniejszych sprawozdaniach Trybunału,
a z komunikatu wynika, iż wspierane działania prawdopodobnie będą podobne do tych
finansowanych w przeszłości.
IV. W komunikacie Komisja kładzie przede wszystkim nacisk na nowy model realizacji,
którego podstawę stanowią większa elastyczność i pomocniczość oraz zwiększenie
odpowiedzialności państw członkowskich za osiągane wyniki. Zdaniem Trybunału
powodzenie nowego modelu jest uzależnione od:
•

działań opracowanych na podstawie solidnych dowodów naukowych i statystycznych
wskazujących, że działania te przyniosą pożądane rezultaty;

•

nowych strategicznych planów WPR, określających odpowiednie, ambitne
i weryfikowalne cele szczegółowe, zbieżne z ogólnymi celami UE;

•

solidnych ram monitorowania i oceny; oraz

•

solidnego łańcucha rozliczalności i kontroli, zapewniającego przestrzeganie przepisów
i osiąganie rezultatów.
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V. Komunikat Komisji nie stanowi wniosku. Kryteria określone w niniejszym dokumencie
analitycznym zostaną wykorzystane przez Trybunał w przyszłym przeglądzie wniosku Komisji,
gdy ten zostanie opublikowany. Trybunał przewiduje, że w wyniku przeglądu zostanie
sformułowana opinia dotycząca końcowego kształtu wniosku.
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WSTĘP
Temat i cel
1. Wobec faktu, że w 2020 r. bieżący siedmioletni okres programowania dotyczący środków
finansowych UE i realizacji unijnych strategii dobiega końca, nadszedł czas na dokonanie
przeglądu unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR). W maju 2018 r. Komisja zamierza
przedłożyć wniosek ustawodawczy dotyczący następnej WPR wraz z oceną skutków.
2. Ważnym krokiem w przygotowaniu reformy WPR na okres po roku 2020 było
opublikowanie przez Komisję w listopadzie 2017 r. komunikatu w sprawie przyszłości
rolnictwa i produkcji żywności 1. Kiedy Komisja zapowiedziała publikację komunikatu,
Trybunał uwzględnił w swoim programie prac na 2018 r. priorytetowe działanie mające
stanowić odpowiedź na komunikat. W dniu 6 grudnia 2017 r. do Trybunału wpłynął ponadto
wniosek o udzielenie takiej odpowiedzi skierowany przez właściwego komisarza – Phila
Hogana.
3. Komunikat dotyczy przede wszystkim następujących zagadnień:
•

kontynuacja bezpośredniego wsparcia dla rolników, lecz przy szerszym
wykorzystaniu narzędzi zarządzania ryzykiem i inicjatyw służących zwiększeniu
korzyści rynkowych dla rolników;

•

zwiększenie udziału w realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem
i zmianą klimatu;

•

zwrócenie uwagi na społeczno-gospodarczą strukturę obszarów wiejskich;

•

zwiększenie nacisku na kwestie zrównoważonej produkcji rolnej, zdrowia, żywienia,
marnotrawstwa żywności i dobrostanu zwierząt;

1

COM(2017) 713 final: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Przyszłość rolnictwa i produkcji
żywności.
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•

lepsze wykorzystanie badań naukowych, innowacji i technologii oraz instrumentów
finansowych; i

•

nowym model realizacji, którego podstawę stanowią większa elastyczność
i pomocniczość – przy zwiększeniu odpowiedzialności państw członkowskich za
osiąganie wyników.

4. Zadaniem Trybunału jako zewnętrznego organu kontrolnego Unii Europejskiej nie jest
opracowywanie koncepcji przyszłej polityki. Jednakże czerpiąc ze swojego doświadczenia
w zakresie kontroli, Trybunał może doradzić decydentom politycznym UE, jak poprawić
rozliczalność oraz ogólną skuteczność i wydajność WPR. Taki jest cel niniejszego dokumentu
stanowiącego odpowiedź Trybunału na komunikat Komisji w sprawie przyszłości rolnictwa
i produkcji żywności. Niniejszy dokument analityczny nie jest sprawozdaniem z kontroli. Jest
to przegląd oparty na ogólnodostępnych informacjach.
Podejście i prezentacja
5. Opinie Trybunału wyrażone w niniejszym dokumencie analitycznym 2 opierają się na:
•

dotychczasowej pracy Trybunału;

•

przeglądach sprawozdań zewnętrznych i konsultacjach z zewnętrznymi ekspertami;

•

dyskusjach z właściwymi dyrekcjami generalnymi Komisji 3.

6. W niniejszym dokumencie analitycznym Trybunał przedstawia:
•

istotne dane i tendencje dotyczące sektora rolnictwa i obszarów wiejskich;

2

Dokument analityczny jest publikacją opartą na przeglądzie, a nie na kontroli. Nie obejmuje
zatem żadnych nowych prac kontrolnych, ale opiera się na opublikowanych ustaleniach kontroli
oraz wnioskach i zaleceniach pokontrolnych, a także na innych ogólnodostępnych informacjach.
Załącznik I zawiera pełny wykaz publikacji Trybunału, na które powołano się w niniejszym
dokumencie.

3

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dyrekcja Generalna ds. Działań
w dziedzinie Klimatu, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Eurostat, Dyrekcja Generalna ds.
Polityki Regionalnej i Miejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności.
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•

swoje opinie dotyczące bieżącej WPR;

•

konkluzje, w tym zbiór kryteriów na potrzeby oceny wniosku ustawodawczego
dotyczącego WPR i wynikającego z niego przyszłej polityki, a także najważniejsze
wyzwania dla WPR w okresie po 2020 r.

ISTOTNE DANE I TENDENCJE DOTYCZĄCE SEKTORA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
Wydatki w ramach WPR w ostatnim dziesięcioleciu były stabilne i ukierunkowane na
wspieranie dochodów
7. Od 2006 r. ujmowane w budżecie UE wydatki na WPR wynosiły średnio 54 mld euro
rocznie. Nominalnie budżet WPR utrzymywał się na względnie stałym poziomie (zob.
rysunek 1).
Rysunek 1 – Budżetu WPR był stabilny w okresie kilku lat
w mln EUR
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych dotyczących budżetu UE.

8. Około 72% budżetu WPR wydatkowane jest na płatności bezpośrednie dla rolników,
a zatem wspiera ich dochody. Płatności te co do zasady wypłacane w przeliczeniu na hektar
gruntów rolnych, na ogół bez powiązania z produkcją, przy czym w przypadku większych
gospodarstw rolnych wsparcie w przeliczeniu na hektar jest nieznacznie niższe. Około 22%
budżetu WPR wydatkowane jest na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z czego
połowa także wypłacana jest rolnikom w przeliczeniu na hektar. Pozostałe 6% przeznaczane
jest na działania rynkowe.
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Mniejsza liczba gospodarstw rolnych o większych rozmiarach (angażujących przy tym mniej
siły roboczej) wytwarza stałą wartość produktów, co zwiększa dochód w przeliczeniu na
osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy
9.

Zgodnie z przeprowadzonym przez Eurostat badaniem struktury gospodarstw rolnych

w 2013 r. w UE istniało 10,8 mln gospodarstw rolnych, co stanowi spadek o 22%
w porównaniu z 13,8 mln gospodarstw zarejestrowanych w 2007 r. Ich średnia wielkość
wzrosła o 28% – z 12,6 ha do 16,1 ha. Równolegle nastąpił spadek (o 25%) liczebności siły
roboczej pracującej w rolnictwie, z 12,8 mln ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC)
w 2005 r. do 9,5 mln EPC w 2017 r., który dotyczył głównie niepobierających stałego
wynagrodzenia osób zarządzających gospodarstwem rolnym 4 i członków ich rodzin. Zatem
przeciętne gospodarstwo rolne zapewnia pracę mniej niż jednej osobie pracującej w pełnym
wymiarze czasu pracy (dwie trzecie beneficjentów WPR z najmniejszych gospodarstw
poświęca mniej niż jedną czwartą swojego czasu pracy na pracę na własnych gruntach – zob.
też ramka 1). Odnotowano wahania wartości produkcji rolnej, ale w ujęciu realnym
utrzymywała się ona na mniej więcej jednolitym poziomie. Choć wyniki w poszczególnych
sektorach różnią się znacznie, łącznie odnotowano wyraźny wzrost dochodów z rolnictwa
w przeliczeniu na jedną osobę pracującą w pełnym wymiarze czasu pracy (zob. rysunek 2).

4

Zarządzającego gospodarstwem rolnym Eurostat definiuje jako „osobę fizyczną odpowiedzialną
za zwykłe codzienne czynności finansowe i produkcyjne związane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego. Tylko jedną osobę w gospodarstwie rolnym można uznać za
zarządzającego danym gospodarstwem. Nierzadko zarządzający gospodarstwem rolnym jest
również właścicielem gospodarstwa rolnego, choć może to być również inna osoba niż
właściciel”.
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Rysunek 2 – Przy stałej wartości produktów rolnych i zmniejszeniu liczebności siły roboczej
nastąpił wzrost średniego dochodu w przeliczeniu na osobę pracującą w pełnym wymiarze
czasu pracy
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji Europejskiej (dane z 2017 r.
oparte na oszacowaniach).

10. Według danych z OECD udział unijnego wsparcia publicznego w przychodach
gospodarstw brutto wynosił 21% w 2016 r., co stanowiło spadek względem 24% w 2007 r.
i 33% w 2000 r. 5

5

OECD: Agricultural Policy Indicators 2017 – Monitoring and evaluation: Reference tables (full
dataset) [Wskaźniki dotyczące polityki rolnej za 2017 r. – monitorowanie i ocena: tabele
referencyjne (pełen zbiór
danych)]http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=77872&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en
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Ceny żywności w UE zbliżyły się do cen światowych, a UE stała się eksporterem netto
żywności
11. UE produkuje więcej żywności niż spożywa; stała się zatem eksporterem netto żywności
(zob. rysunek 3). Jednocześnie unijne ceny znacząco zbliżyły się do światowych cen żywności.
Ta nadwyżka w handlu to zasługa głównie silnej pozycji UE na rynku żywności przetworzonej
i napojów. UE pozostaje jednak importerem netto nieprzetworzonych produktów rolnych
(oznaczonych jako „towary” oraz „inne podstawowe produkty rolne” na rysunku 3).
Rysunek 3 – UE stała się eksporterem netto żywności
UE-28 – Struktura handlu rolno-spożywczego w latach 2007-2017 z państwami spoza UE-28
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Źródło: Comext – fakty i liczby.

Średni wiek zarządzających gospodarstwami rolnymi zwiększył się, a dane dotyczące
gruntów są niespójne
12. W 2010 r. na 100 zarządzających gospodarstwami rolnymi w wieku powyżej 55 lat
przypadało 14 zarządzających gospodarstwami rolnymi w wieku poniżej 35 lat. W 2013 r.
wartość ta zmniejszyła się do 10,8 zarządzającego w wieku poniżej 35 lat. W okresie od
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2004 r. do 2013 r. przeciętny wiek rolnika w UE wzrósł z 49,2 lat do 51,2 lat 6. Wzrost ten jest
zbieżny z szerszymi tendencjami demograficznymi. Trybunał zwraca uwagę, że najstarsi
rolnicy najczęściej prowadzą małe gospodarstwa rolne 7.
13. Dane są niespójne, jeżeli chodzi o całkowitą powierzchnię gruntów wykorzystywanych na
potrzeby rolnictwa. Z badania struktury gospodarstw rolnych wynika, że całkowita
powierzchnia gruntów wykorzystywanych w celach rolniczych utrzymywała się przez
dziesięciolecia na względnie stałym poziomie. Podobny wniosek wynika z danych Komisji
dotyczących obszarów zgłoszonych do płatności bezpośrednich w ramach WPR. Jednakże
odmienna tendencja (spadek o 11,5% powierzchni zgłoszonych użytków rolnych) wynika
z danych Komisji dotyczących trwałych użytków zielonych (zob. sprawozdanie specjalne
nr 21/2017). Statystyki dotyczące upraw pokazują spadek o 4% – z 186,6 mln ha w 2006 r. do
178,8 mln ha w 2015 r. Bardziej znaczące zmiany dotyczą rozdziału powierzchni gruntów na
poszczególne rodzaje produkcji rolnej 8.
Niedostateczne postępy w kwestiach troski o środowisko i działań w dziedzinie klimatu
14. Aspekty środowiskowe towarzyszące produkcji rolnej dotyczą czterech głównych
kwestii 9:
(i) Różnorodność biologiczna: Stan ochrony siedlisk rolniczych jest zadowalający w 11%
przypadków w latach 2007-2012 w porównaniu z mniej niż 5% w latach 2001-2006. Od

6

W tym samym okresie przeciętny wiek prowadzącego gospodarstwo rolne w USA wzrósł jeszcze
bardziej (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/015_en.pdf).

7

Wskaźnik kontekstowy WPR C.23 (https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2017_pl); https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/09_en.pdf

8

Badanie struktury gospodarstw rolnych Eurostatu
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure) oraz statystyki upraw
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database).

9

Wskaźniki kontekstowe WPR C.35, C.40, C.41, C.45 (https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2017_epl); JRC (2012) State of Soil in Europe [Stan gleb w Europie]
(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf); EEA (2015)
State of the Nature in the EU [Stan środowiska naturalnego w UE]
(https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu); DG AGRI, Facts and
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1990 r. populacja pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego zmniejszyła się o 30%,
a populacja motyli łąkowych o niemal 50%.
(ii) Jakość wody: Na unijnych użytkach rolnych obserwuje się trwały nadmiar azotu: średnie
stężenie tego pierwiastka wynosi 50 kg/ha. Od 1993 r. poziomy azotanów w rzekach
obniżyły się, lecz spadek ten nie dotyczy wód gruntowych. Na niektórych obszarach
stężenia azotanów wciąż są wysokie, co prowadzi do zanieczyszczenia wielu jezior i rzek,
głównie w regionach intensywnej produkcji rolnej.
(iii) Powietrze: Do głównych związków zanieczyszczających powietrze należy amoniak.
Rolnictwo generuje niemal 95% emisji amoniaku w Europie. Choć od 1990 r. emisje te
zmniejszyły się o 23%, w 2012 r. znów zaczęły rosnąć.
(iv) Gleba: Około 45% gleb mineralnych w UE ma niską lub bardzo niską zawartość węgla
organicznego (0-2%), a 45% ma średnią zawartość węgla organicznego (2-6%). Trudno
jest ustalić tendencje dotyczące gleb z racji niedostatecznych danych, ale spadki
zawartości węgla organicznego powodują spadek żyzności gleb oraz zwiększone ryzyko
pustynnienia.
15. Głównym powodem do niepokoju związanym ze zmianą klimatu są emisje gazów
cieplarnianych. Emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa stanowiły 11% ogółu unijnych emisji
w 2015 r. Emisje te zmniejszyły się o 20% w latach 1990-2013, ale w 2014 r. znów zaczęły
wzrastać. Pochłanianie netto w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów,
zmianą sposobu użytkowania gruntów i leśnictwem skompensowało około 7% całkowitych
unijnych emisji gazów cieplarnianych w 2015 r.
16. Jednocześnie rolnictwo jest szczególnie podatne na zmianę klimatu, która przyczynia się
do stagnacji plonowania pszenicy w niektórych częściach Europy pomimo ciągłego postępu

figures on EU agriculture and the CAP [Fakty i liczby dotyczące rolnictwa i WPR]
(https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en).
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w hodowli roślin. Rolnictwo odpowiada za ponad 50% wykorzystania słodkiej wody
w Europie. Zmiana klimatu doprowadziła do zwiększenia nawadniania 10.
Zmalały różnice gospodarcze między obszarami wiejskimi a pozostałymi obszarami
17. Według danych Eurostatu w 2016 r. około 19,1% 11 ludności w UE zamieszkiwało obszary
wiejskie, w porównaniu z 19,7% w 2007 r. W 2013 r. PKB na mieszkańca na obszarach
wiejskich wynosił 73% tego wskaźnika dla całej gospodarki, co oznaczało wzrost z poziomu
70% odnotowanego w 2008 r. Średnia stopa zatrudnienia na obszarach wiejskich UE jest taka
sama jak na innych obszarach, choć wartości te są różne w poszczególnych państwach
członkowskich. Wskaźnik ubóstwa na obszarach wiejskich zmniejszył się z 31,4% w 2007 r. do
25,4% w 2016 r.
18. Gospodarka obszarów wiejskich – podobnie jak gospodarka małych i dużych miast – jest
zdominowana przez sektory przemysłu i usług. Łącznie (według danych Eurostatu)
odpowiadają one za 96% wartości dodanej brutto generowanej na obszarach wiejskich.
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo odpowiada za 4% wartości dodanej brutto generowanej
na obszarach wiejskich, w porównaniu z 1,5% dla całej gospodarki. Udział ten nie zmienił się
w okresie ostatnich pięciu lat.
PRZEGLĄD PRZEPROWADZONY PRZEZ TRYBUNAŁ
19. Trybunał uporządkował przegląd według swojego modelu logicznego programu (zob.
rysunek 4) wskazującego, jak za pośrednictwem interwencji publicznej można uzyskać
oszczędność, wydajność i skuteczność. Kwestie poruszone w każdej sekcji służą jako

10

EEA, 2017. Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 [Zmiana klimatu, jej skutki
i podatność na zagrożenia w Europie w 2016 r.]. Raport oparty na wskaźnikach. Raport EEA
nr 1/2017.
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Eurostat wyróżnia trzy typy regionów: „głównie wiejski”, „pośredni” i „głównie miejski” oraz
zaleca prezentację danych w podziale na te trzy grupy, co Trybunał uczynił w niniejszym
dokumencie. Zawarte w komunikacie stwierdzenie, że 55% ludności UE zamieszkuje na
obszarach wiejskich, wynika z zestawienia regionów „głównie wiejskich” z regionami
„pośrednimi”. Regiony „pośrednie” równie dobrze mogłyby zostać zestawione z regionami
„głównie miejskimi”, co uzasadniałoby stwierdzenie przeciwne, że 80% ludności UE zamieszkuje
w regionach miejskich.
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przykłady problemów, które Trybunał wyodrębnił w przeszłości i które należy uwzględnić
przy opracowywaniu WPR na okres po roku 2020.
Rysunek 4 – Model logiczny programu
Wyniki
Oddziaływanie

Czynniki
zewnętrzne

Potrzeby

Rezultaty

Cele

Wkład

Oszczędność

Procesy

Produkty

Wydajność
Skuteczność

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, Podręcznik kontroli wykonania zadań.
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Potrzeby WPR
Opinia Komisji na temat potrzeb przedstawiona w komunikacie:
• Istnieje rozdźwięk między dochodami z działalności rolnej a dochodami w innych
gałęziach gospodarki.
• Dochody z działalności rolnej są bardzo niestabilne.
• Zachodzi ryzyko porzucenia gruntów na obszarach z ograniczeniami naturalnymi.
• Dystrybucja płatności bezpośrednich jest niedostatecznie równoważona.
• Należy chronić sprawnie funkcjonujący rynek wewnętrzny.
• Inwestycje w restrukturyzację, modernizację, innowacje i dywersyfikację gospodarstw
rolnych są niedostateczne, podobnie jak przyswajanie nowych technologii.
• Potrzebna jest odpowiednia reakcja na zmianę klimatu i ograniczenie zasobów
naturalnych.
• Należy poświecić uwagę problemowi odpływu młodzieży i problemom strukturalnym
dotykającym obszary wiejskie.
• Rozwiązania wymagają wyzwania społeczne, dotyczące m.in. zdrowia, bezpieczeństwa
żywności, marnotrawstwa żywności i dobrostanu zwierząt.
Brak wystarczających informacji pozwalających na określenie potrzeb
20. W przypadku kilku działań WPR, aby uzasadnić potrzbę ich podjęcia, konieczne są
pełniejsze informacje 12. Dotyczy to w szczególności wspierania dochodów w drodze płatności
bezpośrednich, które obecnie pochłaniają ponad 70% budżetu WPR. Artykuł 39 Traktatu
stanowi, że celem WPR jest „zwiększenie wydajności rolnictwa (…) zapewnienie w ten
sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie

12

Matthews, A. (2017), „Appendix 1: Why further reform?” [Dodatek 1: po co dalsza reforma?]
(s. 29-30) w: Buckwell, A. i in. 2017. CAP – Thinking Out of the Box: Further modernisation of the
CAP – why, what and how? [WPR – myślenie nieszablonowe: dalsza modernizacja WPR –
dlaczego, co i w jaki sposób?] RISE Foundation, Bruksela.
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indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie” (zob. załącznik II). Wyrażenie
„w ten sposób” łączy ze sobą oba cele WPR. Dochody rolników i standard życia ich rodzin
były zapewniane pierwotne poprzez wyższe ceny płacone przez konsumentów. Nastąpiło
jednak stopniowe przejście na bezpośrednie wsparcie dochodu finansowane przez
podatników. Nawet gdyby traktatowy cel zapewnienia odpowiedniego poziomu życia
ludności wiejskiej potraktować w odosobnieniu, brakuje dostatecznych danych dla
uzasadnienia twierdzenia, że gospodarstwa rolne brane pod uwagę jako całość wymagają
znacznego wsparcia w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu życia.
21. Komisja twierdzi, że istnieje spora rozbieżność między tym, co rolnicy uzyskują za swoją
pracę w gospodarstwie rolnym, a średnimi stawkami i płacami w gospodarce ogółem.
Jednakże na dane przedstawione przez Komisję 13 wpływają dwa istotne ograniczenia: (i)
pozarolnicze źródła dochodu nie zostały uwzględnione (zob. ramka 1) oraz (ii) średnia
maskuje ogromne rozbieżności w dochodach 14.
Ramka 1 – Pozarolnicze źródła dochodów
Według danych Eurostatu udział zarządzających gospodarstwami rolnymi w przynoszącej dochody
działalności pozarolniczej wynosi około 30%, a udział ich małżonków i pozostałych członków
gospodarstwa domowego w takiej działalności jest prawdopodobnie jeszcze większy. DG AGRI
uprzednio opublikowała dane 15 wskazujące, że ponad 60% zarządzających gospodarstwami rolnymi
o powierzchni poniżej 5 ha poświęca mniej niż 25% swojego czasu pracy na pracę w gospodarstwie,
a około 80% z nich spędza mniej niż połowę swojego zawodowego życia w zarządzanym
gospodarstwie rolnym. Jedynie w przypadku gospodarstw większych niż 20 ha liczba zarządzających,
którzy pracują tam w pełnym wymiarze czasu pracy, jest wyższa niż liczba zarządzających, którzy
poświęcają mniej niż 50% swojego czasu pracy na pracę w zarządzanym gospodarstwie. Wielu
beneficjentów WPR pobiera również renty lub emerytury. Dane przedstawione przez Komisję nie
uwzględniają pozarolniczych źródeł dochodów. Według opublikowanego przez Parlament Europejski

13

Rysunek 6 komunikatu w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności.

14

DG AGRI, Facts and figures on EU agriculture and the CAP [Fakty i liczby dotyczące rolnictwa
i WPR] (https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en).
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https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/09_en.pdf
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badania dochodów gospodarstw rolnych 16: „Na chwilę obecną nie istnieje unijny system statystyczny,
który mógłby być źródłem informacji o warunkach życia ludności wiejskiej”. Trybunał wielokrotnie
apelował o opracowanie takich danych, które mogłyby stanowić podstawę polityki na rzecz
zapewnienia odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej. Dane o dochodach rolniczych
gospodarstw domowych ze wszystkich źródeł są dostępne dla niektórych państw członkowskich
i wynika z nich, że takie gospodarstwa domowe niekoniecznie są uboższe niż inne gospodarstwa
domowe.

22. W większych gospodarstwach rolnych dochody rolnicze są wyższe (także w przeliczeniu
na jednostkę pracy) 17. Obliczając rozbieżność dochodów między rolnictwem a całą
gospodarką, Komisja uwzględnia wszystkie 10,8 mln unijnych gospodarstw rolnych, w tym
7,2 mln o powierzchni mniejszej niż 5 ha i 6 mln o rocznej standardowej produkcji poniżej
4 000 euro 18. Duża liczba tych bardzo małych gospodarstw rolnych, często borykających się
z nieodłącznymi problemami z rentownością, zniekształca obraz sytuacji. Lepiej rysuje się
sytuacja dochodowa średnich gospodarstw rolnych (o powierzchni od 5 do 250 ha), do
których według danych Komisji trafia 72% unijnych płatności bezpośrednich.
23. Komisja utrzymuje, że płatności bezpośrednie, poza zapewnieniem standardu życia dla
ludności wiejskiej, sprawiają również, iż działalność rolnicza jest prowadzona we wszystkich
częściach Unii, w tym na obszarach z ograniczeniami naturalnymi (gdzie stosuje się również
środki wsparcia dochodu w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich), co przynosi
różnorodne korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne, w tym dostarczanie dóbr
publicznych. Waga tych argumentów zależy od solidności danych, na których są one oparte.

16

Hill, B. & Dylan Bradley, B. (2015) Comparison of farmers’ income in the EU Member States
[Porównanie dochodów rolników w państwach członkowskich UE]. Sprawozdanie opracowane
dla Parlamentu Europejskiego.
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Ta współzależność jest silniejsza, gdy wielkość gospodarstwa jest wyrażona w wartościach
produkcji. Wielkość fizyczna jest gorszym wskaźnikiem poziomów dochodu, ponieważ wiele
mniej dochodowych gospodarstw rolnych o ekstensywnym systemie produkcji ma dużą
powierzchnię, podczas gdy wiele dochodowych gospodarstw o intensywnej produkcji, zwłaszcza
w sektorach mięsnym i warzywnym, dysponuje względnie niewielką liczbą hektarów.

18

Obie te kategorie najmniejszych gospodarstw rolnych (wielkość fizyczna i ekonomiczna) w dużej
mierze się pokrywają.
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Brak jasności co do unijnej wartości dodanej
24. Jedną z propozycji Komisji dotyczących wszystkich przyszłych polityk unijnych jest
uczynienie unijnej wartości dodanej głównym celem 19. Unijną wartość dodaną zazwyczaj
rozumie się jako dodatkowy rezultat unijnego działania, który nie zostałby osiągnięty na
skutek nieskoordynowanego działania na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Nie
ma jednak powszechnie uznawanej definicji tego pojęcia. Uzgodnienie i stosowanie takiej
definicji niewątpliwie przyniosłoby korzyści dla debaty publicznej oraz procesu decyzyjnego
w odniesieniu do przyszłych wydatków unijnych.
Reagowanie na długofalowe tendencje
25. W ramach obecnego systemu wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych
(oraz wszystkich najważniejszych obszarów polityki, w tym WPR) sporządzany jest na dwa
lata przed ich rozpoczęciem, a płatności na rzecz programów wieloletnich (takich jak
programy w ramach filaru drugiego WPR) są kontynuowane przez pierwsze trzy lata
kolejnych wieloletnich ram finansowych. Oznacza to, że decyzje dotyczące polityki będą
obejmować płatności realizowane nawet do 12 lat później. W związku z tym należy
uwzględnić długofalowe tendencje oddziałujące na politykę.
Wpływ WPR na sprawiedliwość i jednolity rynek
26. Z uwagi na powiązanie płatności bezpośrednich z powierzchnią gospodarstw rolnych
największa ich część trafia do największych gospodarstw (około 80% całego wsparcia
otrzymuje 20% beneficjentów). Dotychczas stosowane rozmaite mechanizmy redystrybucji
(np. stosowanie górnych limitów i płatności redystrybucyjne) przyniosły ograniczony skutek.
Wprowadzenie konwergencji stawek w przeliczeniu na hektar, zarówno pomiędzy
państwami członkowskimi, jak i w obrębie państw członkowskich (w przypadku systemu
płatności podstawowej) może spowodować zwiększenie płatności na rzecz niektórych
większych gospodarstw rolnych. Niektóre państwa członkowskie stosujące system płatności

19

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE, COM(2017) 358 z dnia
28 czerwca 2017 r.
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podstawowej korzystały również z opcji zachowania wysokich poziomów wsparcia
wynikających z historycznych poziomów subsydiowania. Poziomy płatności mogą zatem
znacznie się różnić między poszczególnymi państwami członkowskimi. Płatność
w przeliczeniu na hektar może wahać się od mniej niż 100 euro aż do ponad 1 000 euro.
Cele WPR
Opinia Komisji na temat celów przedstawiona w komunikacie:
• Trzy cele WPR to:
o

wspieranie inteligentnego i odpornego sektora rolnictwa;

o

zwiększanie troski o środowisko, intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu
oraz przyczynienie się do realizacji unijnych celów związanych ze
środowiskiem i zmianą klimatu;

o

umacnianie społeczno-gospodarczej struktury obszarów wiejskich.

• Wymagana jest spójność z zobowiązaniami porozumienia paryskiego w dziedzinie
klimatu uzgodnionego przez Konferencję Stron Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu i celami zrównoważonego rozwoju.
• Stosowny wkład w realizację unijnych celów w dziedzinie klimatu i energii do
2030 r.
• Komisja oceni i zatwierdzi strategiczne plany WPR oraz zmaksymalizuje wkład WPR
w realizację unijnych priorytetów i ogólnych celów, jak również celów
szczegółowych państw członkowskich w dziedzinie klimatu i energii.
• WPR powinna odegrać przewodnią rolę w przechodzeniu na bardziej
zrównoważone rolnictwo.

27. Wykładnia traktatowych celów przedstawiona w komunikacie dotyczącym WPR po roku
2020 jest zasadniczo zbieżna z celami WPR na bieżący okres (zob. załącznik II).
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Niedostateczna jasność i szczegółowość celów
28. Cele niektórych działań w ramach wspólnej polityki rolnej są niejasne. Na przykład
działanie na rzecz zazieleniania – wprowadzone w ramach ostatniej reformy wspólnej
polityki rolnej, aby poprawić wyniki tej polityki w zakresie oddziaływania na środowisko – nie
objęło konkretnych celów dotyczących wkładu w ochronę środowiska i klimatu. W miarę
możliwości cele powinny być określane ilościowo, nie tylko w odniesieniu do produktów, ale
też w odniesieniu do rezultatów i oddziaływania 20.
Potrzeba zapewnienia spójności z innymi celami UE
29. Polityki unijne obejmują szeroki wachlarz zagadnień, obszarów i sektorów. Cele WPR
powinny być spójne z celami innych polityk (w tym polityki spójności, działań na rzecz
klimatu i ochrony środowiska). W stosownych przypadkach należy określić wkład WPR
w osiąganie innych celów UE. Dotyczy to również unijnych celów w postaci wiążących
zobowiązań międzynarodowych 21.
30. Cele różnych obszarów unijnej polityki pokrywają się na przykład w kwestii
równowagi/spójności terytorialnej, włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa. Korzystną
zmianą byłaby poprawa komplementarności WPR z innymi dziedzinami unijnej polityki.
Trybunał znalazł na przykład niewiele dowodów na to, że cele komplementarności i synergii
między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi były realizowane
w praktyce w umowach partnerskich (wprowadzonych na lata 2014-2020) oraz programach
rozwoju obszarów wiejskich.

20

Bank Światowy (2017) „Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”
[Podejście WPR: wpieranie miejsc pracy oraz dochodów w rolnictwie w UE].
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Przykładowo w ramach 21. konferencji stron (COP21), celów zrównoważonego rozwoju ONZ
oraz Światowej Organizacji Handlu (WTO).
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Wkład WPR
Opinia Komisji na temat wkładu przedstawiona w komunikacie:
• Aby nie przesądzać o wyniku trwającej szerszej debaty o przyszłości unijnych
finansów, w komunikacie nie wskazano wielkości budżetu WPR na okres po roku
2020.
• Ponadto nie przedstawiono w nim wyraźnego powiązania między przyszłym
wkładem a oceną wyników.

Przydział środków finansowych w niedostatecznym stopniu opiera się na potrzebach
i oczekiwaniach co do unijnej wartości dodanej
31. Środki w ramach WPR są przydzielane państwom członkowskim w formie pul środków
finansowych, które nie są ustalane na podstawie potrzeb poszczególnych państw
członkowskich ani ich zobowiązań do uzyskania konkretnych rezultatów. Zamiast tego
państwa członkowskie muszą przygotować działania, aby wydać z góry określone pule
środków. Metoda ta zagraża zorientowaniu wydatków na wyniki.
32. Trybunał zauważył, że programy rozwoju obszarów wiejskich często nie zawierają
przekonującego uzasadnienia dla przydziału środków na rzecz poszczególnych działań
i celów. Środki mogą być przedzielane na te obszary, w których prawdopodobnie zostaną
wydatkowane w całości, aniżeli na te, w których zaspokoją kluczowe potrzeby i przyniosą
rezultaty. Świadczy to o nastawieniu na wydatkowanie, a nie na osiąganie wyników.
33. Poziomy współfinansowania zasadniczo nie odzwierciedlają różnic między potencjałami
poszczególnych działań do wygenerowania unijnej wartości dodanej. Przekierowanie
środków unijnych na działania o największej unijnej wartości dodanej poprawiłoby należyte
zarządzanie finansami tej polityki.
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34. OECD 22 definiuje budżetowanie wynikowe jako „budżetowanie wiążące przedzielane
środki z mierzalnymi rezultatami”. Komisja nie zastosowała się do niedawnego zalecenia
Trybunału dotyczącego stosowania w odpowiednich przypadkach koncepcji budżetowania
wynikowego, która uzależnia każdorazowe zwiększenie zasobów od zwiększenia produktów
lub innych rezultatów, oraz w odpowiednich przypadkach od finansowania interwencji
w ramach polityki spójności na okres po roku 2020. Komisja przekonywała wprawdzie, że
budżet UE jest budżetem wynikowym, w którym istnieje możliwość uwzględnienia informacji
o wynikach podczas procesu budżetowania, lecz w swoich odpowiedziach stwierdziła, iż nie
uważa podejścia polegającego na bezpośrednim powiązaniu przydzielanych zasobów
z produktami lub rezultatami za wykonalne bądź mające zastosowanie do budżetu UE.
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OECD: Policy Brief March 2008, Performance Budgeting: A Users’ guide [Informacje na temat
polityki – marzec 2008, Budżetowanie zorientowane na wyniki: przewodnik dla użytkownika].
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Procesy WPR
Opinia Komisji na temat procesów przedstawiona w komunikacie:
• Strategiczne plany WPR obejmą interwencje zarówno w ramach filaru pierwszego,
jak drugiego, zapewniając spójność przyszłej WPR z innymi politykami.
• Proces planowania powinien być prostszy niż obecne programowanie rozwoju
obszarów wiejskich.
• Należy zlikwidować szczegółowe zasady kwalifikowalności i działania nakazowe na
szczeblu UE.
• Płatności bezpośrednie będą spełniać swój cel skuteczniej i wydajniej, jeśli zostaną
uproszczone oraz lepiej ukierunkowane.
• Wsparcie dochodów rolników będzie zależne od wdrożenia przez nich praktyk
środowiskowych i dotyczących klimatu, które będą punktem wyjścia do bardziej
ambitnych, dobrowolnych praktyk.
• Szersze wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowych.
• WPR poprawi komplementarność z innymi politykami UE na rzecz obszarów
wiejskich.

Wymagane są pełniejsze i szybsze informacje na potrzeby projektowania opłacalnych
instrumentów WPR
35. Instrumenty WPR nie zawsze opracowywane są na podstawie solidnych dowodów. Dzieje
się tak po części z racji utrzymującego się problemu związanego z cyklem polityki unijnej,
w którym planowanie nowego okresu programowania zaczyna się, zanim udostępnione
zostaną odpowiednie i istotne dane na temat wydatków i rezultatów osiągniętych
w poprzednich okresach. Brak dostatecznych danych (dotyczących szeregu kwestii, takich jak
różnorodność biologiczna oraz gleby, zapotrzebowanie na wiedzę i doradztwo czy standard
życia w gospodarstwach domowych rolników), a w związku z tym nieprecyzyjna identyfikacja
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rzeczywistych potrzeb (zob. pkt 20-23) sprawiają, że wsparcie zostaje źle ukierunkowane.
Komisja uruchomiła niedawno cykl przeglądów wydatków, ale Trybunał nie poznał jeszcze
ich metodyki.
36. Niektórym działaniom w ramach WPR towarzyszy efekt zdarzenia występującego
niezależnie lub efekt przesunięcia. W odniesieniu do części kwalifikowalnych działań
obarczonych szczególnie dużym ryzykiem instrumenty finansowe mogą zostać rozważone
jako opcja.
37. UE zdecydowała się na finansowanie działań związanych z klimatem przez włączenie bądź
uwzględnienie ich w różnych instrumentach unijnego finansowania, w tym w WPR. Trybunał
ustalił jednak, że w dziedzinach rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich nie doszło do
wyraźnego przesunięcia nacisku na działania w dziedzinie klimatu i nie zbadano w pełni
wszystkich możliwości finansowania tego rodzaju działań.
Zaprowadzenie spójności między WPR a innymi politykami UE oraz wewnętrznej spójności
między poszczególnymi instrumentami WPR
38. W ramach WPR wysyłane są niekiedy sprzeczne sygnały poprzez wspieranie działań
o rozbieżnym oddziaływaniu. OECD twierdzi na przykład 23, że potencjalne oddziaływanie
zazieleniania jest w dużej mierze znoszone przez dobrowolne wsparcie związane z produkcją.
Niektóre rozwiązania kompromisowe nie zostały wyraźnie określone. Na przykład wparcie
dochodów kapitalizuje się w postaci cen ziemi, zwiększając bariery wejścia dla młodszych
rolników. Młodym rolnikom wypłacane jest dodatkowe wsparcie, co powoduje znaczny efekt
zdarzenia występującego niezależnie i ma dalszy wpływ na wartość ziemi.
39. Obecnie cele w zakresie środowiska i klimatu zostały uwzględnione w WPR, i realizowane
są poprzez zazielenianie i wymogi wzajemnej zgodności. Jednakże obowiązek zazieleniania
co do zasady jest mało ambitny i dotyczy jedynie mniejszości beneficjentów. Choć wymogi
wzajemnej zgodności dotyczą większości beneficjentów WPR, uprawnienia do otrzymania
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OECD: Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: The Common
Agricultural Policy 2014-20 [Ocena reform polityki rolnej w Unii Europejskiej: wspólna polityka
rolna 2014-2020].
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wsparcia w ramach WPR nie zależą od ich przestrzegania, a kary za nieprzestrzeganie
wymogów wzajemnej zgodności dla poszczególnych rolników, wyrażone jako odsetek
płatności, są raczej niskie, choć za sprawą szerokiego zastosowania ich wpływ może być
znaczny. Trybunał zalecał uzależnienie dostępu do płatności bezpośrednich od spełnienia
zbioru podstawowych wymogów dotyczących środowiska i klimatu, do których zaliczają się
dotychczasowe wymogi w zakresie wzajemnej zgodności i zazieleniania.
40. Poza tym potrzebna jest lepsza koordynacja z instrumentami polityki spoza WPR. Zakresy
projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (drugi filar WPR) oraz projektów finansowanych ze środków
innych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych – głównie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – nakładają się. Przykładowo inwestycje w energię ze
źródeł odnawialnych mogą uzyskać wsparcie z EFRROW oraz kilku innych funduszy.
Konieczne jest uproszczenie, ale nie kosztem skuteczności
41. Do przykładów skomplikowanych struktur przynoszących efekty odwrotne do
zamierzonych należą programy rozwoju obszarów wiejskich, które często zajmują po kilkaset
stron i zawierają nakazowe detale odnoszące się do niektórych aspektów ich wdrażania, lecz
nie określają szczegółowo spodziewanych rezultatów. Inny przykład stanowią nakładające się
obowiązki zazieleniania, działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, oraz – w mniejszym
zakresie – zasady wzajemnej zgodności. Pewien stopień złożoności może być jednak
wymagany do zapewnienia wydajności i skuteczności polityki.
Należy zapewnić dostateczny czas na wprowadzenie następnej reformy WPR
42. Trybunał zalecił wcześniej, by Komisja unikała nakładania się na siebie okresów
kwalifikowalności, dostosowując na ile to tylko możliwe kwalifikowalność do okresu
programowania, a wieloletnie ramy finansowe do okresów obowiązywania strategii UE.
Realizacja bieżących programów rozwoju obszarów wiejskich rozpoczęła się późno, po części
z uwagi na skomplikowane zasady oraz czas potrzebny Komisji na przegląd i zatwierdzenie
obszernych dokumentów programowych.
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Produkty i wyniki WPR oraz czynniki zewnętrzne
Opinia Komisji na temat produktów, wyników i czynników zewnętrznych przedstawiona
w komunikacie 24:
• Państwa członkowskie powinny realizować realistyczne i odpowiednie cele
szczegółowe.
• Proces zapewnienia wiarygodności powinien być dostosowany do wymogów
koncepcji polityki nastawionej na rezultaty, uwzględniając opracowanie
i zastosowanie solidnych i mierzalnych wskaźników oraz wiarygodnego mechanizmu
monitorowanie wyników i sprawozdawczości.

Zapotrzebowanie na sprawnie funkcjonujący system służący do pomiaru wyników łączący
produkty, rezultaty, oddziaływanie i cele
43. Aktualnie Komisja dysponuje kompleksowymi i zróżnicowanymi ramami
sprawozdawczości wyników z licznymi wskaźnikami. Trybunał zalecił zmniejszenie liczby
wskaźników, by móc skupić się na tych najlepiej mierzących wykonanie budżetu UE.
44. Wskaźniki często nie dostarczają informacji właściwych do oceny rezultatów
i oddziaływań polityki. Stosowane przez Komisję „wskaźniki rezultatu” często nie mierzą
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W podręczniku kontroli wykonania zadań Europejski Trybunał Obrachunkowy określa produkt
jako to, co wyprodukowano lub osiągnięto za pomocą zasobów przyznanych na
przeprowadzenie interwencji. Wynikiem jest zmiana, która wynika z przeprowadzenia
interwencji, a która zwykle odnosi się do celów tej interwencji. Wyniki obejmują rezultaty, tj.
„natychmiastowe zmiany, które występują u bezpośrednich adresatów na koniec ich udziału
w interwencji”, oraz oddziaływanie, czyli długoterminowe skutki społeczno-ekonomiczne
zauważalne po pewnym czasie od zakończenia interwencji, które mogą wpływać na
bezpośrednich adresatów interwencji lub pośrednich adresatów pozostających poza zasięgiem
interwencji.
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rezultatów, a raczej produkty (a czasami wkład), i są pozbawione wyraźnego związku z celami
UE 25.
45. W odniesieniu do poprzedniego okresu programowania (lata 2007-2013) Trybunał
stwierdził, że Komisja i państwa członkowskie niedostatecznie wykazały, co udało się
osiągnąć w kontekście celów polityki rozwoju obszarów wiejskich. Trybunał ustalił, że cele te
nie były dostatecznie jasno sformułowane i pomimo wsparcia ze strony Komisji państwa
członkowskie nie przedstawiły wiarygodnych, spójnych ani dostatecznie adekwatnych
informacji z monitorowania i oceny wskazujących osiągnięte rezultaty w odniesieniu do
wytyczonych celów.
46. Wprowadzenie aktualnego wspólnego systemu monitorowania i oceny stanowiło krok
naprzód, ale informacje o wynikach polityki wciąż są niekompletne, a czasami
niewiarygodne. W 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji stwierdziła poważne
niedociągnięcia w wyznaczonych celach, stosowanych wskaźnikach i zgromadzonych danych
oraz uznała, że mogą one ograniczać zdolność DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich do monitorowania, oceny i raportowania wyników WPR na lata 2014-2020.
Ponadto Trybunał stwierdził, że dokumentacja wyników Komisji nie zawsze zawiera ocenę
jakości wykorzystanych danych 26.
Związek między wypłaconymi środkami pieniężnymi a osiągnięciem uzgodnionych celów
w zakresie wykonania zadań
47. Konsekwencje nienależytego wykonania zadań dla państw członkowskich są aktualnie
ograniczone 27. Rezerwa wykonania przewiduje niewielką zachętę do lepszego zorientowania
na rezultaty, gdyż jego ocena opiera się głównie na wydatkach i produktach. Trybunał
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Bank Światowy (2017) „Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”
[Podejście WPR: wpieranie miejsc pracy oraz dochodów w rolnictwie w UE].
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COM(2017) 497 final – Sprawozdanie roczne Służby Audytu Wewnętrznego 2016.
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OECD: Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the context
of EU budget focused on results [Budżetowanie i wykonanie budżetu w Unii Europejskiej.
Przegląd OECD w kontekście unijnego budżetu zorientowanego na rezultaty].
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zauważył jednak, że odpowiednia warunkowość i dłuższy okres monitorowania zwiększają
prawdopodobieństwo użyteczności projektów.
Politykę należy monitorować i w miarę potrzeb korygować
48. Trybunał zalecił na lata 2014-2020, by Komisja i państwa członkowskie gromadziły
aktualne, istotne i wiarygodne dane zapewniające użyteczne informacje na temat osiągnięć
w ramach projektów i działań objętych finansowaniem. Informacje te powinny umożliwić
wyciągnięcie wniosków co do wydajności i skuteczności wydatkowanych środków, a także
pozwolić na wskazanie działań i rodzajów projektów przyczyniających się w największym
stopniu do osiągnięcia celów UE oraz zapewnić solidną podstawę do usprawnienia
zarządzania działaniami.
Rozliczalność WPR
Opinia Komisji na temat rozliczalności przedstawiona w komunikacie:
Proces zapewnienia wiarygodności powinien być dostosowany do wymogów koncepcji
polityki nastawionej na rezultaty, uwzględniając opracowanie i zastosowanie solidnych
i mierzalnych wskaźników oraz wiarygodnego mechanizmu monitorowanie wyników
i sprawozdawczości.
49. W przygotowanym przez Trybunał przeglądzie horyzontalnym unijnych mechanizmów
rozliczalności i kontroli publicznej wyodrębniono sześć elementów wymaganych do
stworzenia silnego łańcucha rozliczalności, przejrzystości i kontroli:
•

jasno określone role i zakresy odpowiedzialności;

•

deklaracja zarządcza dotycząca realizacji celów polityki i wykorzystania środków
pieniężnych;

•

pełny nadzór demokratyczny;

•

kanały informacji zwrotnej umożliwiające podejmowanie działań naprawczych /
wprowadzanie usprawnień;
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•

silny mandat niezależnych kontrolerów zewnętrznych w zakresie weryfikacji
rozliczeń, zgodności i wykonania zadań;

•

wdrażanie zaleceń pokontrolnych i podejmowanie działań następczych.

KRYTERIA I NASTĘPSTWA OCENY PRZYSZŁEJ POLITYKI
50. Trybunał z zadowoleniem przyjmuje ambicję Komisji dotyczącą przejścia na model
realizacji oparty na wynikach. Taki model, pod warunkiem prawidłowego wdrożenia, może
przyczynić się do poprawy wydajności i skuteczności WPR. Na podstawie przeprowadzonego
przeglądu Trybunał sformułował zbiór kryteriów na potrzeby oceny przyszłej WPR (na każdy
etap modelu logicznego programu) i wyszczególnił niektóre przyszłe kluczowe wyzwania.
Ocena potrzeb WPR
KRYTERIA:
1.1.

Potrzeby zostały określone na podstawie solidnych dowodów.

1.2.

Wykazana została wartość dodana związana z zaspokajaniem tych potrzeb na
szczeblu UE.

1.3.

Wnioski dotyczące WPR uwzględniają długofalowe tendencje.

1.4.

Wnioski dotyczące WPR jasno określają ich oddziaływanie dystrybucyjne.

51. Kluczowe dla zagwarantowania sukcesu przyszłej WPR będzie określenie potrzeb
wymagających zaspokojenia, na podstawie adekwatnych i wiarygodnych danych. Decyzja co
do tego, które potrzeby zaspokoić, powinna być poparta oceną potencjalnej unijnej wartości
dodanej.
52. Ponieważ niektóre płatności w ramach WPR będą realizowane do 12 lat po
przedstawieniu wniosków dotyczących polityki, wnioski te powinny uwzględniać długofalowe
tendencje. Ponadto ważne osiągnięcie WPR stanowi sprawnie funkcjonujący jednolity rynek
rolny. Z tego względu, a także dla zapewnienia zasadności, wnioski dotyczące WPR powinny
określać ich efekty dystrybucyjne.
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Ocena celów WPR
KRYTERIA:
2.1. Cele unijnej WPR zostały wyraźnie określone i odzwierciedlają stwierdzone potrzeby
oraz długofalową wizję dla WPR.
2.2. Cele unijnej WPR przekładają się na wyrażone ilościowo cele szczegółowe na poziomie
oddziaływania i rezultatów.
2.3. Cele unijnej WPR są spójne z innymi ogólnymi i sektorowymi celami polityki UE oraz
zobowiązaniami międzynarodowymi 28.
53. Określenie poszczególnych oczekiwanych rezultatów i oddziaływania polityki stanie się
w przyszłości jeszcze większym wyzwaniem w kontekście modelu realizacji opartego na
wynikach. UE zdoła osiągać swoje cele jedynie wówczas, gdy państwa członkowskie
zobowiążą się w swych strategicznych planach do realizacji dostatecznie ambitnych
i odpowiednich celów w zakresie wykonania zadań.
Ocena wkładu WPR
KRYTERIA:
3.1. Środki pieniężne są przydzielone na podstawie oceny potrzeb i oczekiwanych
rezultatów.
3.2. Środki finansowe są wydatkowane tam, gdzie mogą przynieść znaczną unijną wartość
dodaną.
54. Kluczowym wyzwaniem jest połączenie modelu realizacji opartego na wynikach, któremu
towarzyszy budżetowanie wynikowe, z finansowaniem odzwierciedlającym stwierdzone
potrzeby i oczekiwane rezultaty. Powinien istnieć wyraźny wymóg stosowania tych zasad
w realizacji strategicznych planów WPR.

28

Na przykład w ramach 21. konferencji stron (COP21), celów zrównoważonego rozwoju ONZ
i Światowej Organizacji Handlu (WTO).
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55. Komunikat nie odnosi się do kwestii współfinansowania. Obecnie współfinansowanie
stosowane jest w przypadku filaru drugiego. Nowy model realizacji ma łączyć oba filary
w ramach jednego strategicznego planu. Istnienie bądź nieistnienie współfinansowania ma
silny wpływ na zrównoważenie zachęt funkcjonujących w kontekście wdrażania WPR.
Nowego modelu realizacji nie da się ocenić, nie mając jasności co do mechanizmów
współfinansowania. Poziomy unijnego współfinansowania powinny odzwierciedlać unijną
wartość dodaną różnych rodzajów i obszarów interwencji.
Ocena procesów WPR
KRYTERIA:
4.1. Polityka wdrażana jest za pomocą opłacalnych instrumentów opartych na solidnych
dowodach.
4.2. Istnieje spójność między WPR a innymi politykami UE i spójność między
poszczególnymi instrumentami WPR.
4.3. Zasady wdrażania są proste i nie zmniejszają opłacalności.
4.4. Zaproponowano odpowiednie mechanizmy przejścia na nowy model realizacji.
56. W komunikacie postuluje się kontynuację płatności bezpośrednich dla rolników, a liczne
wspomniane w nim cele są już realizowane za pomocą istniejących działań. Prawdopodobne
jest zatem, że działania, które państwa członkowskie wprowadzą po roku 2020, będą
zbliżone do istniejących obecnych działań.
57. Jasność i lepsza jakość strategicznych planów WPR będzie kluczem do sukcesu WPR na
okres po roku 2020. W planach tych należy wykazać za pomocą solidnych dowodów – w tym
dowodów ze źródeł naukowych oraz przy uwzględnieniu istniejących działań – efektywność
kosztową instrumentów, które wybiorą/opracują państwa członkowskie. Strategiczne plany
WPR mają określać, w jaki sposób różne instrumenty WPR będą się wzajemnie uzupełniać
i jak będą skoordynowane z innymi politykami mającymi wpływ na obszary wiejskie.
58. Komisja i państwa członkowskie powinny dążyć do uproszczenia zasad, koncentrując się
na tym, co nieodzowne do uzyskania wyników.
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59. Wciąż potrzebne będą pewne podstawowe przepisy na szczeblu UE. Jeśli płatności
bezpośrednie zostaną utrzymane, konieczne będzie określenie podstawowych wymagań
w prawie UE. Przepisy unijne (w tym przepisy dotyczące pomocy państwa i wymogi WTO)
powinny gwarantować sprawiedliwość i równe warunki działania.
60. Istotne jest również zapewnienie wystarczającego czasu i wdrożenie odpowiednich
mechanizmów na potrzeby przejścia na nowy model realizacji.
Ocena produktów i wyników WPR oraz czynników zewnętrznych
KRYTERIA:
5.1. W sprawnie funkcjonującym systemie służącym do pomiaru wyników istnieją
powiązania między celami polityki a jej produktami, rezultatami i oddziaływaniem.
5.2. Istnieje wyraźny związek między środkami wypłacanymi z budżetu UE a osiąganiem
uzgodnionych celów w zakresie wykonania zadań.
5.3. Wyniki osiągane za pośrednictwem polityki i odpowiednie czynniki zewnętrzne są
monitorowane, a polityka jest korygowana w miarę potrzeb.
61. Kluczowym wyzwaniem dla mechanizmu realizacji opartego na wynikach dla WPR na
okres po roku 2020 jest zapewnienie, by UE finansowała produkty, które są istotne
z perspektywy celów unijnych i które zostały dostarczone. Związek między celami w zakresie
wykonania zadań państw członkowskich a celami UE powinien zostać wykazany
w strategicznych planach WPR. Zapewnienie wiarygodności rzeczywistego uzyskania
produktów i rezultatów powinno pochodzić z dwóch źródeł:
• solidnych systemów zarządzania i kontroli leżących u podstaw sprawozdawczości
wyników zarządzania, szerzej wykorzystujących nowoczesne technologie na potrzeby
kontroli w czasie rzeczywistym;
• niezależnej kontroli zewnętrznej.
62. Skoro WPR na okres po roku 2020 ma być polityką opartą na wynikach, powinien istnieć
wyraźny związek między uzyskanymi rezultatami a otrzymanym wsparciem finansowym.
Takie mechanizmy można stosować zarówno w odniesieniu do Komisji, jak i państw
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członkowskich, a także, w miarę możliwości, w odniesieniu do stosunków między państwami
członkowskimi a indywidualnymi gospodarstwami rolnymi lub projektami.
63. W celu zapewnienia należytego zarządzania finansami Komisja i państwa członkowskie
potrzebują terminowych informacji o tym, czy za pośrednictwem podejmowanych działań
wydajnie realizowane są cele polityki. Informacje te powinny służyć do korygowania
w stosownych przypadkach polityki i wydatków.
Zapewnienie rozliczalności
KRYTERIA:
6.1. Istnieje silny łańcuch rozliczalności i kontroli.
64. W komunikacie nie określono jednoznacznie charakteru zmiany ról państw
członkowskich i Komisji. Będzie to wymagać sprecyzowania we wniosku ustawodawczym.
Choć w dokumencie wspomniano o większej roli państw członkowskich, Komisji przyznano
kluczową rolę w zatwierdzaniu strategicznych planów WPR państw członkowskich, „mając na
uwadze zmaksymalizowanie wkładu WPR w osiąganie priorytetów i celów UE oraz osiąganie
celów państw członkowskich w zakresie zmiany klimatu i energii”.
65. Wprowadzenie nowego modelu realizacji powinno być oparte na wzmocnionych
elementach istniejących struktur zarządzania, w tym systemach kontroli (takich jak system
identyfikacji działek rolnych).
66. Zapewnienie realizacji działań UE będzie kluczowe w nowym modelu realizacji. Dla
zagwarantowania należytego zarządzania finansami konieczne będzie zapewnienie
wiarygodności nie tylko w odniesieniu do skuteczności, ale także wydajności i oszczędności
wydatków unijnych. Jednocześnie należy zagwarantować legalność i prawidłowość
wydatków UE.
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ZAŁĄCZNIK I – WYKAZ PUBLIKACJI EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO
STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ NINIEJSZEGO DOKUMENTU ANALITYCZNEGO
Sprawozdania roczne
Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok
budżetowy 2016.
Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok
budżetowy 2015.
Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok
budżetowy 2014
Sprawozdania specjalne
Nr 10/2018: System płatności podstawowej dla rolników – funkcjonuje sprawnie, lecz
w niewielkim stopniu przyczynia się do uproszczenia, ukierunkowania i konwergencji
poziomów pomocy
Nr 5/2018: Energia ze źródeł odnawialnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich – istnieje istotna potencjalna synergia, lecz w większości przypadków nie została
ona wykorzystana
Nr 21/2017: Zazielenianie – bardziej złożony system wsparcia dochodów, który nie jest
jeszcze skuteczny pod względem środowiskowym
Nr 16/2017: Programowanie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich: należy dążyć do
uproszczenia i bardziej skoncentrować się na rezultatach
Nr 15/2017: Warunki wstępne i rezerwa na wykonanie w obszarze spójności – instrumenty
innowacyjne, lecz jeszcze nieskuteczne
Nr 10/2017: Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak
aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń
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Nr 2/2017: Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa i programów w obszarze
spójności na lata 2014–2020 – wydatki są bardziej ukierunkowane na priorytety strategii
„Europa 2020”, lecz mechanizmy pomiaru wykonania zadań są coraz bardziej
skomplikowane
Nr 36/2016: Ocena mechanizmów zamknięcia programów rozwoju obszarów wiejskich
i programów w obszarze spójności na lata 2007-2013
Nr 34/2016: Zwalczanie marnotrawienia żywności – szansa dla UE na poprawę efektywności
gospodarowania zasobami w łańcuchu dostaw żywności
Nr 31/2016: Przeznaczenie co najmniej jednego na pięć euro w budżecie UE na działania
w dziedzinie klimatu – mimo ambitnych prac istnieje poważne ryzyko, że cel nie zostanie
osiągnięty
Nr 26/2016: Zwiększenie skuteczności zasady wzajemnej zgodności i uproszczenie
związanego z nią systemu nadal stanowi wyzwanie
Nr 19/2016: Wykonywanie budżetu UE za pośrednictwem instrumentów finansowych –
wnioski na przyszłość z okresu programowania 2007–2013
Nr 03/2016: Przeciwdziałanie eutrofizacji w Morzu Bałtyckim – wymagane są dalsze, bardziej
skuteczne działania
Nr 1/2016: Czy system pomiaru efektywności stosowany przez Komisję w odniesieniu do
dochodów rolników jest dobrze skonstruowany i oparty na rzetelnych danych?
Nr 25/2015: Wsparcie UE na rzecz infrastruktury obszarów wiejskich – możliwe jest znacznie
lepsze wykorzystanie środków
Nr 23/2015: Jakość wód w dorzeczu Dunaju – poczyniono postępy we wdrażaniu ramowej
dyrektywy wodnej, lecz konieczne jest podjęcie dalszych działań
Nr 20/2015: Efektywność kosztowa wsparcia unijnego w ramach rozwoju obszarów wiejskich
na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych w dziedzinie rolnictwa
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Nr 12/2015: Nieumiejętne zarządzanie działaniami w obszarze transferu wiedzy i doradztwa
wpływa negatywnie na realizację celu priorytetowego UE polegającego na wspieraniu
gospodarki wiejskiej opartej na wiedzy
Nr 5/2015: Czy instrumenty finansowe stanowią skuteczne i przyszłościowe narzędzie
wspierania rozwoju obszarów wiejskich?
Nr 23/2014: Błędy w wydatkach na rozwój obszarów wiejskich: przyczyny i sposoby ich
eliminowania
Nr 4/2014: Włączenie celów polityki wodnej UE do WPR: częściowy sukces
Nr 12/2013: Czy Komisja i państwa członkowskie mogą wykazać, że budżet UE przeznaczony
na politykę rozwoju obszarów wiejskich jest wydawany rozsądnie?
Nr 10/2013: Wspólna polityka rolna: Czy wsparcie specjalne przewidziane w art. 68
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 zostało dobrze opracowane i odpowiednio wdrożone?
Nr 8/2013: Wsparcie na rzecz podwyższania wartości gospodarczej lasów udzielane
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nr 6/2013: Czy państwa członkowskie oraz Komisja zapewniły optymalne wykorzystanie
środków przy realizacji działań w zakresie różnicowania gospodarki wiejskiej?
Nr 1/2013: Czy wsparcie UE dla przemysłu przetwórstwa spożywczego w sposób skuteczny
i wydajny zwiększało wartość dodaną produktów rolnych?
Nr 8/2012: Ukierunkowanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych
Nr 7/2011: Czy system wsparcia rolnośrodowiskowego jest dobrze opracowany i czy zarządza
się nim odpowiednio?
Inne dokumenty
Dokument analityczny: Przyszłość finansów UE – reforma sposobu funkcjonowania budżetu
UE (2018)
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Przegląd horyzontalny: Działania UE w dziedzinie energii i zmiany klimatu (2017)
Dokument analityczny: Budżet UE – czas na reformę? Dokument analityczny dotyczący
śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 (2016)
Przegląd horyzontalny: Optymalne wykorzystywanie środków pieniężnych UE: przegląd
horyzontalny dotyczący zagrożeń dla finansowego zarządzania budżetem UE (2014)
Przegląd horyzontalny mechanizmów rozliczalności i kontroli publicznej UE: luki, nakładanie
się funkcji i wyzwania (2014)
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ZAŁĄCZNIK II – CELE TRAKTATOWE WPR

Cele traktatowe WPR (art. 39 TFUE):
•

•

zwiększenie wydajności rolnictwa przez
wspieranie postępu technicznego ,
racjonalny rozwój produkcji rolnej jak
również optymalne wykorzystanie
czynników produkcji, zwłaszcza siły
roboczej;
zapewnienie w ten sposób odpowiedniego
poziomu życia ludności wiejskiej,
zwłaszcza przez podniesienie
indywidualnego dochodu osób
pracujących w rolnictwie;

•

stabilizacja rynków;

•

zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw;

•

zapewnienie rozsądnych cen w dostawach
dla konsumentów

Odpowiednie cele horyzontalne
zawarte w traktacie:
•

wspieranie wysokiego
poziomu zatrudnienia
(art. 9)

•

wspierania
zrównoważonego rozwoju
z uwzględnieniem wymogów
ochrony środowiska
(art. 11),

•

ochrona konsumentów
(art. 12) oraz wymagania
w zakresie dobrostanu
zwierząt (art. 13),

•

zdrowie publiczne (art. 168
ust. 1), oraz

•

spójność gospodarcza,
społeczna i terytorialna
(art. 174-178).

Cele WPR na lata 2014–2020 (art. 110 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013):
• rentowna produkcja żywności, z akcentem na dochód z działalności rolniczej,
wydajność rolnictwa i stabilność cen;
• zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i działania na rzecz klimatu,
z akcentem na emisję gazów cieplarnianych, różnorodność biologiczną, gleby i wodę;
• zrównoważony rozwój terytorialny, z akcentem na rozwój obszarów wiejskich, wzrost
gospodarczy i kwestię ubóstwa na obszarach wiejskich
Cele reformy WPR na okres po roku 2020 (z treści komunikatu Komisji w sprawie
przyszłości rolnictwa i produkcji żywności):
• wspieranie inteligentnego i odpornego sektora rolnictwa;
• zwiększanie troski o środowisko, intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu oraz
przyczynienie się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i zmianą
klimatu;
• umacnianie społeczno-gospodarczej struktury obszarów wiejskich.
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