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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 
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Nowe kontrole wydatków UE na rolnictwo wymagają 
udoskonalenia – twierdzą unijni kontrolerzy 

Jak wynika ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, nowa rola krajowych 
organów audytowych w zakresie badania legalności i prawidłowości wydatków w obszarze 
wspólnej polityki rolnej (WPR) to krok naprzód, jednak obecne ramy ustanowione przez 
Komisję cechują się istotnymi uchybieniami w koncepcji. Kontrolerzy zbadali, czy ustanowione 
ramy umożliwiają krajowym jednostkom certyfikującym formułowanie opinii zgodnie 
z przepisami unijnymi i międzynarodowymi standardami kontroli. Przedstawiają oni szereg 
zaleceń dotyczących usprawnień, które powinny zostać uwzględnione w nowych wytycznych 
Komisji, które mają obowiązywać od 2018 r.  

Jednostki certyfikujące wyznaczone przez państwa członkowskie prowadzą niezależny audyt 
agencji płatniczych w ramach WPR w swoich krajach od 1996 r. Od 2015 r. są także zobowiązane 
do wydawania opinii na temat legalności i prawidłowości wydatków, o których zwrot wystąpiono 
do Komisji.  

João Figueiredo, członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie, przyznaje, że nadanie 
nowej roli jednostkom certyfikującym stanowi krok naprzód, ponieważ może pomóc państwom 
członkowskim we wzmocnieniu systemów kontroli i obniżeniu kosztów audytu. Umożliwia także 
Komisji uzyskanie dodatkowego niezależnego poświadczenia legalności i prawidłowości 
wydatków. 

Kontrolerzy uznali jednak, że „ramy opracowane przez Komisję na pierwszy rok realizowania […] 
nowych zadań cechują się znacznymi uchybieniami. Sprawia to, że opinie jednostek 
certyfikujących nie są w pełni zgodne z mającymi zastosowanie standardami i przepisami 
w ważnych dziedzinach”.  

Kontrolerzy odnotowują, że model pewności Komisji jest nadal oparty na statystykach kontroli 
przekazywanych przez państwa członkowskie. W 2015 r. opinie jednostek certyfikujących były 
zaledwie jednym z czynników branych pod uwagę. Kontrolerzy są zdania, że kiedy prace 
jednostek certyfikujących będą prowadzone w wiarygodny sposób, powinny stać się zasadniczym 

http://www.eca.europa.eu/�


PL 

 
 
 

 

2 

elementem tego modelu pewności. 

Kontrolerzy stwierdzili w wytycznych szereg uchybień, odnoszących się do ryzyka zawyżenia 
pewności uzyskanej dzięki wewnętrznym mechanizmom kontroli, reprezentatywności prób, 
dopuszczalnego rodzaju badań, obliczania dwóch różnych poziomów błędu i sposobów ich 
wykorzystywania oraz opierania opinii na niedoszacowanym błędzie. 

W szczególności kontrolerzy zalecają, aby Komisja: 

• wykorzystywała rezultaty przedstawiane przez jednostki certyfikujące jako zasadniczy 
element swojego modelu pewności, kiedy ich pracę zostaną odpowiednio określone i będą 
właściwie wykonywane; 

• nałożyła na jednostki certyfikujące wymóg wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń, 
które zapewnią reprezentatywność ich prób; 

• zezwoliła jednostkom certyfikującym na przeprowadzanie kontroli na miejscu i procedur 
kontroli, które same uznają za odpowiednie; 

• wprowadziła wymóg obliczania przez jednostki certyfikujące tylko jednego poziomu 
błędu dotyczącego legalności i prawidłowości; 

• zapewniła należyte uwzględnianie w poziomie błędu zgłaszanym przez jednostki 
certyfikujące poziomu błędu zgłaszanego przez agencje płatnicze w ich statystykach kontroli. 

Informacje dla redaktorów 

Budżet wspólnej polityki rolnej (WPR) na okres 2014–2020 wynosi 363 mld euro, co stanowi ok. 
38% łącznej kwoty objętej wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020. WPR podlega 
zarządzaniu dzielonemu między Komisję a państwa członkowskie. Chociaż Komisja deleguje 
zadania związane z wykonaniem budżetu do agencji płatniczych wyznaczanych przez państwa 
członkowskie, zachowuje ostateczną odpowiedzialność i jest zobowiązana do zapewnienia 
ochrony interesów finansowych UE, tak jakby sama realizowała delegowane zadania.  

Sprawozdanie specjalne nr 7/2017 pt. „Nadanie jednostkom certyfikującym nowej roli 
w odniesieniu do wydatków w ramach WPR: krok w kierunku modelu jednorazowej kontroli 
mimo istotnych niedociągnięć” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) 
w 23 językach UE. 

 

 


