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Zdaniem unijnych kontrolerów pomoc techniczna na rzecz rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich mogłaby zostać lepiej wykorzystana 
Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego dziś przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, ani Komisja Europejska, ani 
państwa członkowskie UE nie są w stanie wykazać, w jakim stopniu wykorzystanie pomocy technicznej w zakresie rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich przyczyniło się do większej skuteczności budżetowej i osiągnięcia głównych celów wspólnej 
polityki rolnej. 

Pomoc techniczna polega na zapewnianiu organom administracji krajowej wiedzy specjalistycznej i środków finansowych w celu 
wsparcia rozwoju ich zdolności administracyjnych i pokrycia związanych z tym kosztów. Choć w ramach pomocy technicznej 
finansowane mogą być koszty administracyjne, nie należy postrzegać jej jako zastępczego źródła finansowania wydatków na 
administrację, zwłaszcza jeśli w następstwie nie dochodzi do rozwijania dodatkowych zdolności instytucjonalnych.  

W obszarze objętym kontrolą państwa członkowskie mogły wykorzystywać środki pomocy technicznej z budżetu UE do 
sfinansowania pewnych ogólnie określonych działań, przy czym pułap wyznaczono na poziomie 4% krajowej puli środków na 
rozwój obszarów wiejskich. Państwa członkowskie zaplanowały, że w latach 2007-2013 wykorzystają w ten sposób 1,5 mld euro. 
W nowym okresie programowania obejmującym lata 2014-2020 kwota ta wzrosła do ok. 1,9 mld euro. 

Kontrolerzy UE ustalili, że jeśli chodzi o dopuszczalne sposoby wykorzystania środków pomocy technicznej z budżetu na rozwój 
obszarów wiejskich, największy potencjał ma finansowanie działań dotyczących sieci obszarów wiejskich. Sieci takie, które mają 
na celu zintensyfikowanie współpracy i wymiany wiedzy oraz wspieranie innowacji w sektorze rolnictwa, stanowią odpowiednie 
narzędzie udzielania pomocy technicznej.  

W przypadku większości wydatków na pomoc techniczną zasoby przeznaczone na rozwijanie zdolności instytucjonalnych 
wykorzystywano jednak często, by podreperować ogólne budżety administracyjne. Środki udostępnione w ramach pomocy 
technicznej pomogły państwom członkowskim pokryć koszty wynagrodzeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w okresie, 
kiedy w całej Europie ograniczano budżety administracyjne. Podobną tendencję zaobserwowano również w strukturach Komisji, 
która dysponuje wewnętrznym budżetem na pomoc techniczną. Zarówno w państwach członkowskich, jak i w Komisji 
kontrolerzy UE stwierdzili, że część działań, których koszty powinny były zostać zakwalifikowane jako regularne wydatki 
administracyjne, została sfinansowana ze środków pomocy technicznej. 

Choć w przepisach nie ma wyraźnego zakazu wykorzystywania pomocy technicznej w taki sposób, Trybunał jest zdania, że 
wydatkowanie tych środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń w administracji krajowej i innych kosztów bieżących nie jest 
rozwiązaniem optymalnym. – W szczególności należy podkreślić, że środki te można byłoby spożytkować na konkretne projekty z 
zakresu rozwoju obszarów wiejskich realizowane w terenie. Nadmierne wykorzystanie pomocy technicznej ma zatem koszt 
alternatywny w postaci mniejszej liczby realnych inwestycji w sektorze rolnictwa – zauważyła Kersti Kaljulaid, członek Trybunału 
odpowiedzialna za to sprawozdanie. 
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Kontrolerzy UE zalecają, co następuje: 

• Komisja powinna wyraźnie określić zakres i sposoby stosowania pomocy technicznej w państwach 
członkowskich w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich. Zapewniłoby to większą przejrzystość co do 
możliwości wykorzystania tych środków. Komisja powinna uważnie monitorować proces wdrażania pomocy 
technicznej przez państwa członkowskie i podjąć odpowiednie działania, aby zapewnić, że ogólne wydatki 
administracyjne nie są pokrywane z linii budżetowych przeznaczonych na pomoc techniczną. 

• W przyszłości Komisja powinna nałożyć na państwa członkowskie obowiązek przedstawiania osobno 
informacji na temat kosztów administracyjnych/„wsparcia budżetowego” w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich, tak aby uwidocznić, że część środków w ramach pomocy technicznej przeznaczana jest na tego 
rodzaju wsparcie. 

• Komisja i państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie ramy wykonania w odniesieniu do 
środków pomocy technicznej. Należy w szczególności dokonać właściwej oceny potrzeb Komisji i państw 
członkowskich w zakresie pomocy technicznej oraz opracować mechanizm wyznaczania celów i pomiaru 
postępów w ich realizacji. 

 

Informacje dla redaktorów 

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

W sprawozdaniu specjalnym nr 4/2015 pt. „W jakim stopniu pomoc techniczna przyczyniła się do osiągnięcia celów 
w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich?” skoncentrowano się na zarządzaniu pomocą techniczną oraz 
ocenie, czy przyczyniła się ona do osiągnięcia podstawowych celów polityki rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 
W związku z tym kontrolerzy Trybunału przeanalizowali, jakie działania objęto dofinansowaniem ze środków pomocy 
technicznej w Komisji i w państwach członkowskich, czy zadeklarowane koszty były kwalifikowalne oraz czy przyjęte 
rozwiązania w zakresie pomiaru wyników osiągniętych za pośrednictwem pomocy technicznej były odpowiednie 
i skuteczne. 

Trybunał skontrolował wykorzystanie środków pomocy technicznej w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich w okresie programowania 2007-2013. W ramach kontroli nacisk położono na prawidłowość, skuteczność 
i wydajność tego finansowania w Komisji i w państwach członkowskich. 


