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Zdaniem unijnych kontrolerów podstawą przyszłych
wydatków na rolnictwo powinny być ambitne
i adekwatne cele
Europejski Trybunał Obrachunkowy zaapelował dziś o to, by podstawą przyszłych wydatków
w ramach wspólnej polityki rolnej były ambitne i adekwatne cele dotyczące wyników oraz aby
jednocześnie zapewniono spełnienie wszelkich wymogów co do legalności i prawidłowości.
Kontrolerzy uważają ponadto, że środki finansowe powinny trafiać tam, gdzie mogą przynieść
znaczną unijną wartość dodaną.
Apel ten pojawił się w dokumencie informacyjnym w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej
w odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji
żywności po 2020 r. Obecnie trwa przegląd wspólnej polityki rolnej, gdyż bieżący siedmioletni
okres programowania dotyczący środków finansowanych UE dobiega końca w 2020 r.
Zdaniem kontrolerów cele niektórych działań w ramach wspólnej polityki rolnej są niejasne. Na
przykład środek na rzecz ekologizacji – wprowadzony w ramach ostatniej reformy wspólnej
polityki rolnej, aby poprawić wyniki tej polityki w zakresie oddziaływania na środowisko – nie
objął konkretnych celów dotyczących wkładu środka 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.
– Nie jest wykluczone, że środki na rolnictwo trafiają tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo ich
pełnego wydatkowania, a nie tam, gdzie mogłyby rozwiązać konkretne problemy i przynieść
rezultaty – powiedział João Figueiredo, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
odpowiedzialny za dokument informacyjny – Świadczy to o nastawieniu na wydawanie, a nie na
osiąganie wyników.
Kontrolerzy przyznają, że Komisja uwzględniła szereg zaleceń sformułowanych przez Trybunał na
przestrzeni lat, a Komisja oświadczyła, że chce stworzyć nowe ramy oparte na wynikach.
Kontrolerzy zauważyli jednak, że niektóre dane statystyczne nie spełniają wymogów określonych
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w poprzednich sprawozdaniach, a wspierane działania prawdopodobnie będą podobne do
działań finansowanych w przeszłości.
Na chwilę obecną nie istnieje unijny system statystyczny, który mógłby być źródłem informacji
o warunkach życia ludności wiejskiej. Kontrolerzy wielokrotnie apelowali o opracowanie takich
danych, które mogłyby stanowić podstawę polityki na rzecz zapewnienia odpowiedniego
poziomu życia ludności wiejskiej oraz na rzecz osiągnięcia innych celów wspólnej polityki rolnej.
Komisja kładzie nacisk głównie na „nowy model realizacji” – którego podstawę stanowią większa
elastyczność i pomocniczość oraz zwiększenie odpowiedzialności państw członkowskich za
osiągnięte wyniki. Zdaniem kontrolerów powodzenie nowego modelu jest uzależnione od:
•
opracowywania działań w oparciu o solidne dane naukowe i statystyczne, tak aby zapewnić
osiągnięcie oczekiwanych rezultatów;
•
adekwatnych, ambitnych i weryfikowalnych celów nowych planów strategicznych
dotyczących wspólnej polityki rolnej, zgodnych z celami UE;
•

solidnych ram monitorowania i oceny;

•
solidnych ram rozliczalności i kontroli, zapewniających przestrzeganie przepisów i ocenę
wyników.

Dokument informacyjny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat przyszłości
wspólnej polityki rolnej jest dostępny na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu)
w języku angielskim. Pozostałe wersje językowe zostaną opublikowane wkrótce.
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