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Według kontrolerów UE trzy czwarte inwestycji 
nieprodukcyjnych w dziedzinie rolnictwa jest „zbyt 
kosztowne” 

W najnowszym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego uznano za nieefektywne 
kosztowo trzy czwarte skontrolowanych projektów finansowanych w ramach programu UE 
przewidującego płatności dla rolników za poprawę środowiska. Większość tak zwanych „inwestycji 
nieprodukcyjnych” przyczyniła się wprawdzie do ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej, 
jednak kontrolerzy wykryli wyraźne wskazania, że w 75% przypadków ich koszty były nadmiernie 
wysokie lub niewystarczająco uzasadnione. Uchybienia w wyborze inwestycji w zakresie prac takich 
jak odtwarzanie żywopłotów i terenów podmokłych doprowadziły do braku odpowiedniej kontroli 
projektów pod kątem spełnienia kryteriów wyboru, a w konsekwencji do finansowania projektów 
niekwalifikujących się do wsparcia. 

W okresie 2007-2013 na inwestycje nieprodukcyjne wydano około 860 mln euro ze środków publicznych. 
Dofinansowanie ze środków publicznych, czyli z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich wraz ze współfinansowaniem ze środków krajowych, sięgało często 100% kosztów 
projektu.  

Kontrolerzy odwiedzili cztery państwa członkowskie, które razem wydały 80% łącznej kwoty 
dofinansowania: Portugalię, Danię, Zjednoczone Królestwo (Anglię) oraz Włochy (Apulię). Tylko pięć z 28 
skontrolowanych projektów można było uznać za efektywne kosztowo. W sprawozdaniu Trybunał ostrzega, 
że zagadnienie to może nie ograniczać się do skontrolowanej próby, gdyż problemy wynikały z uchybień 
w krajowych systemach zarządzania i kontroli.  

– Zrównoważone zarządzanie naszym środowiskiem rolniczym jest zdecydowanie ważne – powiedział Jan 
Kinšt, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie – jednak 
wsparcie unijne musi mieć też sens od strony finansowej.  

W ramach kontroli ustalono, że państwa członkowskie nie weryfikowały odpowiednio rzeczywistych 
kosztów lub bez uzasadnienia przyjmowały najdroższe oferty. W kilku przypadkach projekty, które wyraźnie 
prowadziły do zwiększenia wartości gospodarstwa, zostały w pełni sfinansowane ze środków publicznych  
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lub przyznano na ich rzecz znacznie wyższe stawki pomocy niż te zwykle przyznawane na rzecz inwestycji 
produkcyjnych.  

Monitorowanie obejmowało jedynie dane takie jak kwota wydatków publicznych i liczba gospodarstw 
rolnych korzystających ze wsparcia i jednocześnie bardzo niewiele informacji o tym, co udało się osiągnąć 
na poziomie unijnym i krajowym. Wsparcie przyznano wprawdzie także na lata 2014-2020, lecz Komisja 
i państwa członkowskie nie skorygowały dotąd większości uchybień, gdyż nie podjęły odpowiednich 
wysiłków, by w porę je wykryć. 

Zgodnie z głównymi zaleceniami kontrolerów w przyszłości państwa członkowskie powinny:  

• ocenić, w jakim stopniu inwestycje nieprodukcyjne są realizowane w synergii z innymi 
programami środowiskowymi; 

• systematycznie weryfikować dokumentację związaną z wnioskami o dofinansowanie, 

• określić szczegółowe wskaźniki rezultatu i informować o tych wskaźnikach w swoich 
rocznych sprawozdaniach z realizacji, 

• ustanowić kryteria określania potencjalnych dochodów z inwestycji nieprodukcyjnych, do 
których mają zastosowanie najwyższe stawki pomocy, i odpowiednio dostosować poziom wsparcia, 

•  zapewnić, by koszty inwestycji nie przekraczały kosztów podobnych rodzajów robót 
oferowanych na rynku. 

Komisja powinna monitorować realizację inwestycji nieprodukcyjnych za pomocą rocznych 
sprawozdań z realizacji, dostarczać państwom członkowskim wskazówek dotyczących kryteriów 
wyboru projektów i zapewnić monitorowanie wkładu w realizację celów rolnośrodowiskowych 
podczas dokonywania ocen. 

 

Informacje dla redaktorów 

W ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich państwa członkowskie mogą korzystać ze 
środków z budżetu UE przy przydziale dotacji na pokrycie kosztów inwestycji nieprodukcyjnych, które, 
choć nie przynoszą istotnych zysków, dochodu ani przychodu, ani też nie zwiększają znacznie wartości 
gospodarstwa rolnego beneficjenta, mają pozytywny wpływ na środowisko. Inwestycje 
nieprodukcyjne powinny w szczególności odgrywać rolę uzupełniającą w działaniach na rzecz realizacji 
celów rolnośrodowiskowych lub zobowiązań podjętych w ramach innych programów środowiskowych 
albo w działaniach na rzecz zwiększenia wartości środowiskowej obszarów chronionych. 

 

Sprawozdanie specjalne nr 20/2015: Efektywność kosztowa wsparcia unijnego w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych w dziedzinie rolnictwa jest 
dostępne w 23 językach UE. 

 


