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Na podstawie przeprowadzonych kontro
li Europejski Trybunał Obrachunkowy 
(ETO) oszacował, że w latach 2011–2013 
średni poziom błędu w wydatkach na roz
wój obszarów wiejskich wyniósł 8,2%. 
Nieprawidłowości w działaniach inwesty
cyjnych złożyły się na dwie trzecie tego po
ziomu błędu, a w pomocy obszarowej na 
jedną trzecią. Trybunał ocenił działania 
Komisji i państw członkowskich na rzecz 
wyeliminowania głównych przyczyn wyso
kiego poziomu błędu w zakresie tej polityki 

jako częściowo skuteczne. Podstawą takiej 
oceny był brak – mimo inicjatyw Komisji 
– w ramach planów działania państw człon
kowskich systematycznego przeciwdzia
łania uchybieniom2.

Kontrola finansów UE przez ETO
Europejski Trybunał Obrachunkowy jest 
instytucją ustanowioną na mocy trakta
tu w celu sprawowania kontroli nad fi
nansami Unii Europejskiej. Misją Try bu
nału, jako zewnętrznego kontrolera Unii 
Europejskiej, jest przyczynianie się do po
prawy zarządzania finansami unijnymi 

Wyniki kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Wydatkowanie środków UE 
na rozwój obszarów wiejskich

W okresie programowania 2007–2013 Unia Europejska (UE) i państwa 
członkowskie przeznaczyły ponad 150  mld euro na politykę rozwoju 
obszarów wiejskich. Budżet unijny w ramach tej polityki został podzie
lony w  prawie równych częściach na działania inwestycyjne (głównie 
wspieranie inwestycji w środki trwałe) oraz na pomoc obszarową (zre
kompensowanie rolnikom wysiłków prowadzenia określonych rodzajów 
działalności rolniczej i kosztów wynikających z ich zobowiązań1).

1 Zobowiązanie rolne to praktyki rolnicze, których rolnik, składając wniosek o pomoc, zobowiązuje się przestrzegać.
2 Błędy w wydatkach na rozwój obszarów wiejskich: przyczyny i sposoby ich eliminowania, Sprawozdanie 

specjalne ETO, 2014.
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i pełnienie funkcji niezależnego strażni
ka interesów finansowych obywateli Unii. 

Wyniki kontroli finansów Unii Euro
pejskiej Trybunał przedstawia w sprawoz
daniu rocznym (ang. Annual Report) z wy
konania budżetu UE, które dotyczy danego 
roku budżetowego. Sprawozdanie roczne 
wraz z jego sprawozdaniami specjalnymi 
stanowi podstawę procedury udzielenia ab
solutorium, w której Parlament Europejski 
rozstrzyga, czy Komisja w sposób zadowa
lający wypełniła swoje zadania związane 
z wykonaniem budżetu. Trybunał prze
kazuje (w tym samym czasie) swoje spra
wozdanie roczne parlamentom krajowym, 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Najważniejszym elementem sprawoz
dania rocznego jest wydawane przez 
Trybunał poświadczenie wiarygodności 
(fr. Déclaration d’Assurance – DAS) do
tyczące wiarygodności skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego UE oraz legal
ności i prawidłowości transakcji. 

Poświadczenie wiarygodności jest wyda
wane na podstawie szczegółowych ustaleń 
kontroli w postaci „ocen szczegółowych” 
dochodów Unii oraz wydatków dla po
szczególnych grup obszarów polityki UE3. 
Oznacza to, że w każdej grupie obszarów 
polityki unijnej Trybunał przeprowadza 
kontrole w zakresie DAS. Oceny szcze
gółowe opierają się głównie na wynikach 
przeprowadzonego przez Trybunał badania 

prawidłowości transakcji oraz na ocenie 
skuteczności systemów nadzoru i kontroli 
odnoszących się do określonych wydatków.

Wyniki kontroli  
wykonania budżetu UE w 2013 r.
Wyniki kontroli przeprowadzonych w od
niesieniu do roku finansowego 2013 wska
zują, że we wszystkich grupach polityki 
obejmujących wydatki operacyjne wystą
pił istotny poziom błędu4. Według szacun
ków Trybunału, najbardziej prawdopo
dobny poziom błędu w zakresie płatności 
za zrealizowane wydatki, leżących u pod
staw rozliczeń, wynosił 4,7% i był zbliżony 
do oszacowanego dla roku 2012 na pozio
mie 4,8%5, co oznacza spadek o 0,1 punk
tu procentowego. Zbadane systemy nad
zoru i kontroli były częściowo skuteczne  
pod względem zapewniania legalności 
i prawidłowości płatności będących pod
stawą rozliczeń.

Szacowany istotny poziom błędu stano
wił podstawę wydania negatywnej opinii  
Trybunału o legalności i prawidłowości 
płatności leżących u podstaw rozliczeń 
za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 
Wśród nieprawidłowości wykrytych przez 
Trybunał dominowały błędy kwalifiko
walności w wydatkach z tytułu zwrotu 
kosztów6. Na ogólny poziom błędu złożyły 
się: niekwalifikowalne koszty uwzględnio
ne we wnioskach o płatność (1,8 punktu 

3 Jest to siedem grup obszarów polityki, które odpowiadają zasadniczo działom ram finansowych na lata 
2007–2013, określających ogólne wieloletnie plany wydatków UE.

4 Poziom błędu: W przypadku każdej nieprawidłowej transakcji poziom błędu stanowi stosunek kwoty błę-
du do łącznej wypłaconej kwoty. W ETO istotny poziom błędu ma miejsce, gdy stosunek kwoty błędu do 
łącznej wypłaconej kwoty wynosi minimum 2%.

5 Sprawozdania roczne ETO za rok budżetowy 2012.
6 Zwrot kosztów, czyli refundacja lub potocznie: dotacja.
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procentowego wobec 1,0 w 2012 r.), nie
kwalifikowalne projekty, działania i benefi
cjenci (1,1 punktu procentowego wobec 1,1 
w 2012 r.) oraz poważne naruszenia prze
pisów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, głównie w zakresie wydat
ków z tytułu zwrotu kosztów, ale również 
w odniesieniu do niektórych wydatków 

administracyjnych (1,0 punktu procen
towego wobec 1,4 w 2012 r.). Głównym 
źródłem błędów w przypadku wydatków 
z tytułu uprawnień były natomiast niepo
prawne deklaracje składane przez rolni
ków, których udział w ogólnym poziomie 
błędu wyniósł 0,6 punktu procentowego 
w porównaniu z wartością 0,8 w 2012 r. 

Tabela 1. Podsumowanie wyników kontroli w zakresie prawidłowości transakcji w 2013 r.

Rozdział sprawozdania rocznego 
(tj. grupa obszarów polityki UE)

Transakcje podlegające  
kontroli

(w mln euro)

Najbardziej  
prawdopodobny  

poziom błędu  
dla 2013 r. (w %)

Rolnictwo: wsparcie rynku i pomoc bezpośrednia 45 016 3,6

Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne,  
rybołówstwo i zdrowie 15 581 6,7

Polityka regionalna, transport i energia 45 477 6,9

Zatrudnienie i sprawy społeczne 16 200 3,1

Stosunki zewnętrzne, pomoc i rozszerzenie 6 019 2,6

Badania naukowe i inne dziedziny polityki  
wewnętrznej 10 431 4,6

Wydatki administracyjne i pochodne 10 600 1,0

Razem 149 324 4,7

Źródło: Sprawozdania roczne ETO za rok budżetowy 2013.

Rysunek 1. Udział poszczególnych rodzajów błędów w ogólnie szacowanym poziomie błędu

Źródło: Sprawozdania roczne ETO za rok budżetowy 2013.

  Koszty niekwalifikowane ujęte w zestawieniach poniesionych 
wydatków

  Niekwalifikowane projekty/działania lub beneficjenci

  Poważne błędy w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego

  Nieprawidłowo zadeklarowane powierzchnie użytków rolnych

  Inne rodzaje błędów
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Z rozbicia na rozdziały ogólnego sza
cowanego błędu wynika, że „Polityka re
gionalna, transport i energia”(rozdział 5) 
składa się na około dwie piąte poziomu 
tego błędu, „Rolnictwo: wsparcie rynku 
i pomoc bezpośrednia” (rozdział 3) – na 
około jedną czwartą, a „Rozwój obszarów 
wiejskich, środowisko naturalne, rybo
łówstwo i zdrowie” (rozdział 4) – na około 
jedną siódmą.

Rozwój obszarów wiejskich
Rozdział 4 sprawozdania rocznego 
Trybunału dotyczy kontroli obszarów po
lityki UE składającej się z czterech dzie
dzin: rozwój obszarów wiejskich; środowi
sko naturalne, gospodarka morska i rybo
łówstwo; ochrona zdrowia i konsumentów; 
środowisko naturalne i działania w dzie
dzinie klimatu. Wydatki ich dotyczące 
ujęte są odpowiednio w tytule 5, 11, 17 

Tabela 2. Struktura finansowania w 2013 r.

Obszar polityki Płatności (w mln euro)

Rozwój obszarów wiejskich 13 203

Gospodarka morska i rybołówstwo 820

Ochrona zdrowia i konsumentów 599

Środowisko naturalne i działania w dziedzinie klimatu 406

Razem 15 028

Źródło: Sprawozdania roczne ETO za rok budżetowy 2013.

Rysunek 2. Udział w ogólnym szacowanym poziomie błędu według rozdziałów sprawozdania rocznego

Źródło: Sprawozdania roczne ETO za rok budżetowy 2013.

  Rozdział 3 – Rolnictwo: wsparcie rynku i pomoc bespośrednia

  Rozdział 4 – Rozwój obszarów wiejskich,  
środowisko naturalne, rybołówstwo i zdrowie

  Rozdział 5 – Polityka regionalna, transport i energia

  Rozdział 6 – Zatrudnienie i sprawy społeczne

  Rozdział 7 – Stosunki zewnętrzne, pomoc i rozszerzanie

  Rozdział 8 – Badania naukowe i inne polityki wewnętrzne

  Rozdział 9 – Wydatki administracyjne i pochodne
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oraz 7 budżetu UE. Wydatki na finanso
wanie rozwoju obszarów wiejskich stano
wiły 88% wszystkich wydatków dla tej 
grupy obszarów polityki UE, wynoszą
cych 15 028 mln euro.

Główne ryzyko wystąpienia nieprawi
dłowości7 w tej grupie obszarów polityki, 
zwłaszcza w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich, polega na tym, że wydatki są nie
kwalifikowalne w wyniku nieprzestrzega
nia, często skomplikowanych, przepisów 
i warunków kwalifikowalności. Zdaniem 
Komisji Europejskiej, skomplikowane prze
pisy i warunki kwalifikowalności wynika
ją w dużym stopniu z ambitnych celów po
lityki w zakresie rozwoju obszarów wiej
skich. Na okres programowania 2014–2020 
ramy prawne zostały uproszczone.

Dla całej tej grupy obszarowej, spośród 
177 transakcji skontrolowanych przez 
Trybunał, w 96 przypadkach (54%) wy
stąpiły błędy. Na podstawie 48 skwanty
fikowanych błędów Trybunał oszacował,  
że najbardziej prawdopodobny poziom 
błędu wynosił 6,7%. 

Rozwój obszarów wiejskich stanowi 
część wspólnej polityki rolnej (WPR), 
obok pomocy bezpośredniej i interwencji 

rynkowych8. Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) współfinansuje w różnym 
stopniu wydatki na ten cel, za pośrednic
twem programów rozwoju obszarów wiej
skich państw członkowskich. Wydatki te 
obejmują 46 działań, w tym zarówno dzia
łania obszarowe9, jak też inne10. 

W odniesieniu do rozwoju obszarów 
wiejskich, dla próby 162 płatności w 92 
(57%) stwierdzono błędy, w tym 48 (52%) 
stanowiły błędy kwantyfikowalne. Spośród 
162 transakcji 61 dotyczyło działań ob
szarowych, a 101 – innych niż obszaro
we. Błędy wykryto w próbie transakcji 
we wszystkich 16 skontrolowanych pań
stwach członkowskich. Podobnie jak w la
tach ubiegłych, znaczna część (75%) naj
bardziej prawdopodobnego poziomu błędu 
dotyczyła działań innych niż obszarowe.

Trybunał ocenił, że w przypadku 20 błę
dów kwantyfikowalnych popełnionych 
przez beneficjentów władze krajowe  
miały wystarczające informacje (pocho
dzące od beneficjentów, od ich kontrole
rów lub uzyskane w toku własnych kon
troli), aby wykryć i skorygować te błędy 
lub im zapobiec przed zadeklarowaniem 

7 Nieprawidłowość to jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego, wynikające z działania 
lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę 
w ogólnym budżecie Wspólnot lub w budżetach, które są zarządzane przez Wspólnoty, albo przez zmniej-
szenie lub utratę przychodów, które pochodzą ze środków własnych pobieranych bezpośrednio w imieniu 
Wspólnot, albo też w związku z nieuzasadnionym wydatkiem, art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z 25.10.2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zasto-
sowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
(DzU L 298 z 26.10.2012, s. 1).

8 Tj. dopłat bezpośrednich i działań interwencyjnych na rynkach rolnych. 
9 Działania obszarowe obejmują płatności związane z liczbą posiadanych hektarów, takie jak płatności rol-

nośrodowiskowe i płatności kompensacyjne dla rolników na obszarach o utrudnionych warunkach natu-
ralnych.

10 Działania inne niż obszarowe obejmują zwykle działania inwestycyjne, takie jak modernizacja gospo-
darstw rolnych oraz tworzenie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej.
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Komisji poniesionych wydatków. Gdyby 
wszystkie te informacje wykorzystano 
w celu skorygowania błędów, najbardziej 
prawdopodobny poziom błędu oszacowa
ny dla tego rozdziału byłby o 4,7 punktu 
procentowego niższy. Ponadto Trybunał 
ustalił, że w trzech przypadkach wykry
te błędy zostały popełnione przez władze 
krajowe. Udział tych błędów w szacowa
nym, najbardziej prawdopodobnym błę
dzie wyniósł 0,5 punktu procentowego. 

Większość błędów kwantyfikowalnych 
wynikała z niespełnienia warunków kwa
lifikowalności, zwłaszcza w zakresie:
• zobowiązań rolnośrodowiskowych;
• specjalnych wymogów dotyczących pro

jektów inwestycyjnych, beneficjentów 
i wydatków;

• przepisów dotyczących udzielania za
mówień publicznych.

Wyniki kontroli w latach 2011–2013
Poziom błędu

Wyniki kontroli wydatków w zakresie roz
woju obszarów wiejskich za rok budże
towy 2013 potwierdzają negatywne ten
dencje zachodzące w ciągu ostatnich lat. 
Trybunał oszacował, że w latach 2011–2013 
najbardziej prawdopodobny poziom błędu 
zgłoszony w odniesieniu do tej grupy ob
szarów polityki (tj. rozwój obszarów wiej
skich, środowisko naturalne, rybołówstwo 
i zdrowie) za rok budżetowy 2011 wy
niósł 7,7%, za rok budżetowy 2012 – 7,9%, 
a za rok budżetowy 2013 – 6,7%. Jednak 

poziom błędu wyłącznie w zakresie roz
woju obszarów wiejskich jest wyższy niż 
w przypadku innych dziedzin w tej grupie. 
W latach 2011–2013 średni poziom błędu 
w wydatkach wyłącznie na rozwój obsza
rów wiejskich wyniósł 8,2%. Poziom ten 
stanowi średnią trzech lat, dla której dolna 
granica przedziału wynosi 6,1%, a górna 
10,3%. Na średnią tę składają się nastę
pujące wartości: 8,4% za 2011 r., 8,3% za 
2012 r. i 7,9% za 2013 r.

Metodyka oceny  
przyczyn nieprawidłowości

W celu przedstawienia głównych przy
czyn tak wysokiego poziomu błędu oraz 
oceny, czy działania podjęte przez pań
stwa członkowskie i Komi sję Europejską 
doprowadzą w przyszłości do skutecznego 
wyeli minowania stwierdzonych przyczyn 
błędów, Trybunał przeanalizował wyni
ki kontroli w odniesieniu do próby trans
akcji do branych losowo na potrzeby kon
troli legalności i prawidłowości (tj. kon
troli DAS) za lata 2011, 2012 i 201311. 
Uwzględnienie rezultatów z trzech lat, 
a nie z jednego roku, pozwoliło bardziej 
szczegółowo przeanali zować rodzaje nie
prawidłowości. W ramach anali zy dokona
no przeglądu 461 transakcji, z których 160 
miało wpływ na poziom błędu. Podczas 
ustalania przyczyn błę dów wykorzystano 
również wyniki kontroli systemów kontro
li i nadzoru funkcjonujących w państwach 
człon kowskich w latach 2011–201312.

11 Do celów ww. analizy wykorzysta no informacje udostępnione kontrole rom do końca września 2014 r.,  
kiedy ukończono prace kontrolne. 

12 Sprawozdanie specjalne ETO z 2014: Błędy w wydatkach na rozwój obszarów wiejskich: przyczyny i spo-
soby ich eliminowania. 
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Dodatkowo, w kontekście wyjaśnień 
Komisji, że w każdym z 27 państw człon
kowskich wdrożo no „szeroko zakrojone 
plany działania” mające na celu ustalenie 
przyczyn występowania błędów i opra
cowanie stosownych działań zaradczych, 
Try bunał wybrał 10 spośród tych planów13 
i zbadał, czy odniesiono się w nich do 
uchybień stwierdzonych przez Trybunał, 
Komisję i same pań stwa członkowskie.

Powyższe podejście kontrolne zostało 
ujęte w pytaniach kontrolnych odzwier
ciedlających tym samym zakres kontroli:
• Jakie są główne przyczyny pozio mu błędu 

w przypadku działań inwestycyjnych?
• Jakie są główne przyczyny po ziomu 

błędu w zakresie pomocy obszarowej? 
• Czy opracowane przez państwa człon

kowskie plany działania oraz nowe ramy 
prawne UE dają możli wość skuteczne
go wyeliminowania tych przyczyn? 
Zgodnie z metodyką kontroli DAS, w ra

mach przedmiotowej analizy położono na
cisk na zgodność wdrażania polityki rozwo
ju obszarów wiejskich z obowiązującymi 
przepisami ustawowymi i wykonaw czymi. 
Jedynie w niewielkim stopniu odniesiono się 
do kwestii związanych z nale żytym zarzą
dzaniem finansami (tj. wykonania zadań): 
oszczędności, skuteczności i wydajności.

Rodzaje błędów

Analiza próby 461 zbadanych płatności, 
w tym 160 płatności, które składają się na 
średni poziom błędu w wysokości 8,2%, 
wykazała, że udział w próbie dwóch głów
nych rodzajów działań był prawie równy. 

Jednak działania inwestycyjne miały więk
szy udział w poziomie błędu (około dwie 
trzecie) niż pomoc obszarowa (około jed
nej trzeciej).

Ramy regulacyjne polityki rozwoju ob
szarów wiejskich składają się z dwóch po
ziomów: poziomu UE, na którym określa 
się ogólne wymogi i warunki, oraz pozio
mu państw członkowskich, który obejmuje 
wdrożone przez poszczególne państwa wy
mogi określone w rozporządzeniach unij
nych i dodatkowe warunki (uwzglednia
jące krajowe realia, a tym samym potrze
by i cele) ustanowione przez te państwa. 
Trybunał stwierdził, że jedynie 1,3 punk
tu procentowego poziomu błędu była spo
wodowana nieprzestrzeganiem bezpośred
nio obowiązujących przepisów UE, a naj
większa część poziomu błędu (6,9 punktu 
pro centowego) wynikała z nieprzestrzega
nia warunków ustalonych w państwach 
członkowskich.

Działania inwestycyjne
Beneficjentami działań inwestycyjnych 
mogą być rolnicy, osoby prywatne – z wy
łączeniem rolników (np. przedsiębiorcy) 
oraz organy/instytucje publiczne. Z analizy 
ETO wynika, że organy publicz ne odpo
wiadają za jedną czwartą poziomu błędu 
wynoszącego 8,2%. Beneficjenci niepro
wadzący działalności rolniczej stanowili 
jedną piątą próby, ale ich udział w pozio
mie błędu w zakresie projektów inwesty
cyjnych wyniósł jedną trzecią.

Do najczęstszych nieprawidłowości 
w przypadku działań inwestycyjnych 

13 Bułgaria, Dania, Niemcy: Berlin‑Brandenburgia, Hiszpania, Francja, Włochy: Lombardia, Łotwa, Węgry, 
Portugalia i Rumunia.
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należały na ruszenia warunków kwalifiko
walności, celowe (umyślne) nieprawidłowo
ści oraz nieprzestrzeganie przepisów do
tyczących udzielania zamówień publicz
nych. Projekty inwestycyj ne składają  

się na ogół z niewielkiej liczby pozycji 
kosztów o wysokiej wartości. Oznacza 
to, że kiedy dana pozycja kosztów zosta
nie uznana za niekwalifikowalną, prowa
dzi to do stosunkowo wysokiego poziomu 

Rysunek 3. Udział pomocy obszarowej i inwestycyjnej w próbie i poziomie błędu

Źródło: Sprawozdanie specjalne ETO z 2014: Błędy w wydatkach na rozwój obszarów wiejskich: przyczyny  
i sposoby ich eliminowania.

  Pomoc obszarowa
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próba poziom błędu

214

247
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Rysunek 4. Udział rodzajów beneficjentów pomocy inwestycyjnej w próbie i poziomie błędu

Źródło: Sprawozdanie specjalne ETO z 2014: Błędy w wydatkach na rozwój obszarów wiejskich: przyczyny  
i sposoby ich eliminowania.
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błędu w całkowitej płatności. Podobnie, 
jeśli projekty lub beneficjenci nie spełnia
ją kryteriów kwalifikowalności, w odnie
sieniu do kontrolowa nej płatności stosu
je się poziom błędu w wysokości 100%14.

Udział poszczególnych rodzajów błę
dów w przypadającym na działania in
westycyjne poziomie błędu w wysokości 
5,7% wynosił: 
• udzielanie zamówień publicznych – 1,1%, 
• kryteria kwalifikowalności: beneficjen

ci publiczni – 0,9%, 
• kryteria kwalifikowalności: beneficjen

ci prywatni – 1%, 
• nieprawidłowości celowe – 1,1%, 
• udzielanie zamówień prywatnych – 0,6%,
• przekroczenie pułapu pomocy – 0,5%, 
• inne – 0,5%.

Przyczyny nieprawidłowości 
w działaniach inwestycyjnych
Trybunał stwierdził, że głównymi czyn
nikami wpływają cymi na poziom błędu 
były: rodzaj beneficjenta i rodzaj działa
nia. Nie które działania były bardziej na
rażone na błędy, podczas gdy w innych 
błędy niemalże nie występowały.

Analiza ETO wykazała, że organy pu-
bliczne stanowiły istotne źródło błędu 
(1,1%), głównie z powodu nieprzestrze
gania przepisów dotyczą cych udzielania 
zamówień publicznych. Większość skon
trolowanych organów publicznych stano
wiły gminy lub związki gmin. Trybunał 

przeprowa dził również kontrolę organów 
władz centralnych, regionalnych i lokal
nych (w tym agencji płatniczych) oraz in
nych organizacji sektora publicznego, ta
kich jak konsorcja działające w zakre sie 
irygacji.

Do głównych celów pomocy udziela
nej organom publicznym w działaniach 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na
leżą: poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich, poprawa i rozwój infrastruktu
ry na obszarach wiejskich oraz odtworze
nie potencjału produkcji leśnej. Na dzia
łania na rzecz tych celów przypadła około 
jedna czwarta łącznych wydatków inwesty
cyjnych. Ponadto do 4% całkowitego bu
dżetu przeznaczonego na rozwój obsza
rów wiejskich może zostać wyko rzystane 
przez instytucje zarządzające w formie 
„pomocy technicznej” w celu sfinansowa
nia czynności wykonywa nych w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
i związanych z ich przygotowaniem, zarzą
dzaniem, monitorowaniem, oceną, rozpo
wszechnianiem informacji oraz kontrolą.

Przepisy UE15 wymagają od państw 
członkowskich zobowiązania organów 
publicznych do przeprowadzania postę
powań konkurencyjnych przy udzielaniu 
zamówień publicz nych. Wyjątki od tej za
sady są dopuszczalne jedynie w uzasadnio
nych okolicznościach (np. z powodu pilnej 
potrzeby spowodowanej nieprzewidziany
mi zdarzeniami). Projekty inwestycyj ne 

14 Inaczej jest w przypadku nieprawidłowości w działaniach obszarowych: nieprawidłowości zwykle dotyczą 
pewnej części (zazwyczaj niewielkiej) powierzchni gospodarstwa rolnego, co powoduje niższy poziom błę-
du w płatności, a beneficjenci (rolnicy) zawsze (poza małymi wyjątkami, np. ryzyko związane z działaniem 
„młody rolnik”) spełniają warunki kwalifikowalności.

15 Dyrektywa nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzU L 134 z 30.04.2004, s. 114).
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współfinansowane ze środków UE muszą 
być zgodne z krajowymi przepisami do
tyczącymi udzielania zamówień publicz
nych, które mają zastosowanie16. 

Nieprawidłowości w udzielaniu zamó
wień publicznych składają się na jedną 
ósmą średniego poziomu błędu w zakre
sie rozwoju obszarów wiej skich. W war
tości tej uwzględniono jedynie przypad
ki, w których poważne naruszenia prze
pisów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych miały wpływ na wybór zwy
cięskiego oferenta. Analiza wykazała trzy 
kategorie naruszeń przepisów w udziela
niu zamówień publicznych:
• nieuzasadnione udzielenie zamówienia 

z wolnej ręki bez zastoso wania proce
dury konkurencyjnej,

• błędne zastosowanie kryteriów wybo
ru i udzielania zamówień,

• nieprzestrzeganie zasady równego trak
towania oferentów.
Trybunał ustalił dwa główne powo dy, 

które mogą stanowić wyjaśnienie tych 
naruszeń. Po pierwsze, projekty doty
czące infra struktury na obszarach wiej
skich są na ogół wdrażane przez niewielkie 
gminy, które często nie mają doświadcze
nia w udzielaniu zamówień pu blicznych 
i nie dysponują odpowiednio wyszkolony
mi w tej dziedzinie pracownikami. Po 
drugie, błędy są również powodo wane 
przez niektórych beneficjentów, którzy 

wolą pracować z określonymi dostawca
mi i z tego względu udzielają zamówień 
z wolnej ręki. W 80% takich przypadków 
zwycięski oferent już wcześniej dostarczał 
podobne towary lub usługi beneficjentowi. 
Agencje płatnicze nie zgłosiły zastrzeżeń 
w żadnym z tych przypadków, choć uchy
biały one podstawowym zasadom udzie
lania zamówień, takim jak przejrzystość, 
obiektywizm, brak dyskryminacji czy obo
wiązek ujawnienia stosownych informacji.

Nieprzestrzeganie kryte riów kwalifi-
kowalności przez beneficjentów zarówno 
prywatnych (1%), jak i publicznych (0,9%) 
miało znaczący wpływ na poziom błędu 
(5,7%). Nieprzestrzeganie warunków kwa
lifikowalności złożyło się na jedną czwar
tą poziomu błędu w zakresie rozwoju ob
szarów wiejskich. Naruszenia warunków 
kwalifikowal ności występowały na pozio
mie beneficjenta, projektu i poszczegól
nych pozycji kosztów.

Zgodnie z prawodawstwem unijnym17, 
wydatki są kwalifikowalne jedynie wów
czas, gdy zostały poniesione zgodnie z za
sadami kwa lifikowalności i kryteriami wy
boru usta lonymi na poziomie krajowym. 
Państwa członkowskie muszą ustalić te 
zasady i kryteria w celu ukierunkowania 
ogra niczonych zasobów finansowych na te 
obszary i projekty, które w największym 
stopniu przyczyniają się do osiągania celów 
polityki obszarów wiejskich. W tym celu 

16 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z 27.01.2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykona-
nia rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz 
do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (DzU L 25 
z 28.01.2011, s. 8) – utraciło moc z dniem 1.01.2015 r. 

17 Art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20.09.2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (DzU L 277 
z 21.10.2005, s. 1) – utraciło moc z dniem 1.01.2014 r.
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państwa członkowskie ustanowiły krajowe 
przepisy wykonawcze oraz opracowały pro
gramy rozwoju obszarów wiejskich, pod
ręczniki procedur i wytyczne dla wniosko
dawców. Oznacza to znaczną liczbę przepi
sów i wymogów i w konsekwencji wielość  
działań inwestycyjnych, różnorodnych 
kryteriów i warunków kwalifikowalno ści. 
W opinii Trybunału, tego rodzaju przepisy 
są po trzebne, by zapewnić wykorzystanie 
środków publicznych do osiągnięcia celów 
danej polityki i przestrzega nie zasad należy
tego zarządzania finansami. Trybunał ocenił,  
że w przypadku skontrolowanych projek
tów przepisy nie były nadmiernie skompli
kowane oraz nie nakładały nieuzasadnio
nych wymogów na beneficjentów i organy 
państw członkowskich oraz były skutecz ne 
z punktu widze nia osiągania celów polity
ki. Jednak Trybunał wskazał na ryzyko, że 
państwa członkow skie, aby zapobiec nie
prawidłowościom, mogą skłaniać się do re
zygnacji z części (skutecznie funkcjonują
cych) przepisów, dlatego ich uproszczenie 
nie powinno wpływać na ograniczenie ich 
skuteczności w zapewnianiu zasad należy
tego zarządzania finansami.

Znaczący udział w poziomie błędu miały 
nieprawidłowości celowe (umyślne): 1,1%. 
W przypad ku stwierdzenia, że beneficjent 
umyśl nie złożył fałszywą deklarację, daną 
operację wyklucza się ze wsparcia i odzy
skuje się wszystkie kwoty, które już zo
stały na nią wypłacone18. 

Nieprawidłowość celowa oznacza nad
użycie finansowe, które charak teryzuje 
się jedną z następujących cech:

• wykorzystanie lub przedstawienie nie
prawdziwych danych, nieścisłych lub 
niekompletnych oświadczeń lub doku
mentów, prowadzące do bezprawnego 
wypłacenia środków z budżetu UE lub 
budżetów zarządzanych przez UE lub 
w jej imieniu; 

• nieujawnienie wymaganych infor macji 
w tym samym celu; 

• niewłaściwe wykorzystanie środ ków, 
to jest na cele inne niż te, na któ re zo
stały pierwotnie przyznane. 
W odniesieniu do 4% skontrolowanych 

prywatnych projektów inwestycyjnych 
(6 spośród 152) Trybunał stwier dził prze
słanki wskazujące, że beneficjenci mogli 
celowo dopuścić się nieprawidłowości. 
Przypadki te składają się na jedną ósmą 
średniego poziomu błędu w zakresie roz
woju obszarów wiejskich. Wszystkie przy
padki, w odniesieniu do których istnie
ją przesłanki dopuszcze nia się umyśl
nych nieprawidłowości, są zgłaszane do 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) w celu dal
szej analizy i podjęcia stosownych działań.

W zakresie inwestycji prywatnych dzia
łanie pn. „Zwiększanie wartości dodanej 
produktów rolnych i leśnych” obarczone 
jest największym ryzykiem wystąpienia 
celowych nieprawidłowości i w najwięk
szym stopniu przyczyniło się do poziomu 
błędu w tym obszarze. Działanie to jest 
skierowane do małych i średnich przed
siębiorstw, a za jego pośrednictwem finan
sowane są inwestycje w urządzenia prze
znaczone do przetwarzania produktów 

18 Zgodnie z art. 4 ust. 8 i art. 30 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011.
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podsta wowych, w branżach takich, jak: 
przemiał zbóż, mleczarstwo, przetwór
stwo warzyw i owoców. Spośród 19 pro
jektów skontrolowa nych w ramach tego 
działania w 10 wy stąpiły błędy (3 z nich 
zgłoszono do OLAF). Odnotowane niepra
widłowości dotyczyły głównie niespełnie
nia kryterium kwalifikowalności do ma
łych i średnich przedsiębiorstw i kwalifi
kowalności zakupionych urządzeń19 oraz 
nieprzestrzegania stosownych pro cedur 
udzielania zamówień prywat nych. Pomoc 
publiczna w ramach tego działania wyno
si na ogół kilka milio nów euro na projekt. 
W związku z tym istnieje silna pokusa dla 
wnioskodaw ców, by w celu otrzymania 
środków finansowych obchodzić obowią
zujące przepisy.

W odniesieniu do nieprawidłowości 
w ramach działań inwestycyjnych najważ
niejszą konkluzją jest to, że organy państw 
członkow skich mogły wykryć i skory gować 
błędy, które wystąpiły w działaniach in
westycyjnych. Zgodnie z rozporządze
niem Komisji (UE) nr 65/2011, państwa 
członkowskie muszą ustanowić system 
kontroli i nadzoru, zapewniający przepro
wadzanie wszystkich kontroli niezbędnych  
w celu sprawdzania zgodności z warun
kami przyznawania pomocy. W rozporzą
dzeniu określono sposób przeprowadzania 
takich kontroli, w tym zakres weryfika
cji, sposób doboru próby oraz minimalną 
liczbę kontroli dla każdego rodzaju wspar
cia. Kontrole administracyjne muszą zo
stać przeprowadzone w odniesieniu do 
wszystkich wniosków o dofinanso wanie 

i o płatność, a także muszą obejmować 
przynajmniej jedną wizytę kontrolną na 
miejscu, dotyczącą wspieranej opera cji, 
lub na terenie inwestycji w celu zwery
fikowania jej realizacji. Ponadto kontro
le na miejscu należy przeprowadzać co 
roku w odniesieniu do próby projektów, 
na które przy pada co najmniej 5% ponie
sionych wydatków. 

W opinii Trybunału, państwa członkow
skie mogły i powinny były zapobiec wystą
pieniu większości błędów w działaniach 
inwestycyjnych, z dwóch powodów. Po 
pierwsze, władze państw człon kowskich 
miały dostęp do informacji umożliwiają
cych wykrycie i skory gowanie błędów, ale 
w wielu przy padkach informacje te nie zo
stały wykorzystane albo ich nie wymaga
no. Stwierdzono na przykład, że informa
cje były dostępne w doku mentacji benefi
cjenta (np. daty wystawienia faktur), ale 
agencja płatnicza z nich nie skorzystała, 
lub informacje były dostępne u beneficjen
ta (np. w ewi dencji księgowej), ale agen
cja płatnicza nie zwróciła się o ich przed
stawienie, lub informacje były dostępne 
u osób trzecich (np. struktura własnościo
wa spółek beneficjenta), ale agencja płat
nicza nie wystąpiła z wnioskiem o ich uzy
skanie. Po drugie, kontrole przeprowadzo
ne przez władze państw członkowskich 
nie były kompletne (np. była to niekom
pletna weryfikacja dokumentacji finan
sowej lub przetargowej).

Dokonane przez Trybunał w latach 
2011–2013 badania sys temów nadzoru 
i kontroli w państwach członkowskich 

19 Deklarowany jako nowy, a w rzeczywistości używany; sprzęt używany/zakupiony z drugiej ręki nie jest 
kwalifikowalny.
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potwierdzają, że jakość prze prowadzanych 
przez te państwa kontroli nie jest wystar
czająca. Trybunał ocenił jakość głównych 
elementów systemów nadzoru i kon troli 
stosowanych w przypadku działań inwe
stycyjnych przez 14 agencji płatni czych 
w 13 państwach członkowskich. Stwier
dzono, że żadna z agencji płatniczej nie 
dysponuje skutecznym systemem kontroli 
administracyjnych, a jedynie pięć agencji 
ma skuteczny system kontroli na miejscu.

Działania obszarowe
W działaniach obszaro wych większość wy
krytych nieprawi dłowości dotyczyła nie
przestrzegania przez rolników zobowią
zań rolnośrodowiskowych (zo bowiązania 
w zakresie gospodarowa nia gruntami lub 
prowadzenia gospo darstwa rolnego), kwa
lifikowania działek rolnych oraz zawyżeń 
zadekla rowanych powierzchni gruntów. 
Naj mniejszy wpływ na wysokość nieprawi
dłowości miała pomoc na rzecz obszarów 
o niekorzystnych warunkach gospodaro
wania. Błędy dotyczą zwykle pewnej czę
ści powierzchni gospodarstwa rolnego, co 
powoduje niższy poziom błędu w płatno
ści, w przeci wieństwie do działań inwe
stycyjnych, w przypadku których naru
szenia wa runków kwalifikowalności mają 
wpływ na większą część płatności.

Nieprawidłowości w zakresie pomocy 
obszarowej złożyły się jedynie na jedną 
trzecią poziomu błędu (tj. 8,2% dla roz
woju obszarów wiejskich). Udział po
szczególnych rodzajów nieprawidłowości 

w przypadającym na pomoc obszarową 
poziomie błędu o wielkości 2,5% wynosił:
• zobowiązania rolne – 0,9%, 
• kryteria kwalifikowalności – 0,9%, 
• różnice w powierzchni gruntów – 0,3%, 
• inne – 0,4%.

Przyczyny nieprawidłowości 
w działaniach obszarowych

Analiza wykazała, że pomoc rolnośrodo-
wiskowa to najbardziej narażone na nie-
prawidłowości działanie z zakresu dzia
łań obszarowych. Płatności rolnośrodowi
skowe są przy znawane rolnikom, którzy 
dobrowolnie podejmują się przestrzegać 
określo nych zobowiązań w celu spełnie
nia warunków środowiskowych. Płatności 
mają służyć pokryciu dodatkowych kosz
tów i wysiłków oraz utraconych docho
dów w wyniku podjęcia przyjaznych dla 
środowiska praktyk rolniczych przez 
okres od pięciu do siedmiu lat. Pomoc 
rolnośrodowi skowa to najbardziej znaczą
ce pod względem finansowym działanie 
w za kresie rozwoju obszarów wiejskich, 
na które przeznaczono około 20 mld euro 
(jedna piąta łącznego budżetu na rozwój 
obszarów wiejskich w okresie programo
wania 2007–2013).

Naruszenia zobowiązań rolnośrodo
wiskowych złożyły się na jedną ósmą całko
witego poziomu błędu. Błędy były przede 
wszystkim wynikiem nie przestrzegania 
prostych zobowiązań, jednak znacząco 
utrud niły osiągnięcie pożądanych korzy
ści środowiskowych20.

20 Na przykład: unikanie nadmiernego wypasu, aby nie naruszyć wzrostu, jakości i zróżnicowania roślinności; 
rezygnacja z uprawy zbóż na pasie gruntu o szerokości minimum 1 m oraz do pozostawie nia tego obszaru 
bez upraw, orki, nawożenia i oprysków, w celu przyczynienia się do zachowania różnorodności biologicznej.
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W ocenie Trybunału, istnieją trzy przy
czyny leżące u podstaw poziomu błędu 
w zakresie działań rolnośrodowiskowych:
• przestrzeganie zobowiązań rolnośrodo

wiskowych nie przynosi rolnikom bez
pośrednich korzyści – koszty zobowią
zań są bezpośrednie (np. mniejsze plony), 
a kompensacja kosztów (czyli pomoc) 
jest oddalona w czasie;

• niski wskaźnik objęcia kontrolą zobowiązań 
rolnośrodowiskowych – jedyną formą we
ryfikacji są kontrole na miejscu, przeprowa
dzane na podstawie próby obej mującej 5% 
wszystkich beneficjentów21;

• system zmniejszeń płatności i sankcji 
– w przypadku nierealizowania podję
tych zobowiązań nie ma silnego efek
tu odstraszającego, na przykład ryzyko 
zmniejszenia w wysokości 5% oznacza 
ryzyko zwrotu środków, które zostały 
już rolnikowi wypłaco ne w ramach po
mocy, a nie zwrotu środków własnych22.
Analiza Trybunału wykazała, że w płat

nościach na rzecz obszarów o niekorzyst
nych warunkach gospodarowania wystę
pował niższy poziom błędu w porówna
niu z innymi działaniami obszarowymi. 
Płatności w ramach tego działania mają 
stanowić rekompensatę za prowadzenie 
działalności na terenach górskich oraz na 
innych, charakteryzujących się naturalny
mi utrudnieniami. Działanie to jest ukie
runkowane na zrównoważone użytkowa
nie gruntów rolnych i tym samym ma się 
przyczyniać do poprawy stanu środowiska 
naturalnego i obszarów wiejskich.

W ocenie Trybunału, stosunkowo niski 
poziom błędu wyni ka z głównych cech 
tego działania, takich jak: 
• niewielka liczba szczegółowych warun

ków kwalifikowalności, co wpływa na 
„łatwiejsze” ich przestrzeganie: grun ty 
rolne muszą znajdować się na wyznaczo
nym obszarze, określo nym przez pań
stwo członkowskie i zatwierdzonym 
przez Komisję, oraz muszą być utrzy
mywane w dobrej kulturze rolnej, zgod
nej z zasadami ochrony środowiska; 

• płatności ryczałtowe w prze liczeniu 
na hektar, które nali czane są malejąco: 
większe gospodarstwa rolne otrzyma
ją niższe płatności na hektar jeśli prze
kraczają dany próg; w przypadku takich 
gospodarstw ewentualne różnice w po
wierzchni mają jedynie nie wielki wpływ 
na poziom błędu.

Plany działania  
państw członkowskich
Analiza Trybunału zmierzała również do 
odpowiedzi na pytanie, czy plany dzia
łania państw członkowskich mogą sku
tecznie przyczynić się do wyeliminowania  
przyczyn nieprawidłowości.

Wydatki w ramach polityki rozwoju ob
szarów wiejskich są realizowane w trybie 
zarządzania dzielonego między pań stwami 
członkowskimi a Komisją. Oznacza to, że 
pań stwa członkowskie są odpowiedzial
ne za realizację programów rozwoju ob
szarów wiejskich, a Komisja Europejska 
odpowiada za nadzór nad państwami 

21 Oznacza to, że prawdopodobieństwo skontrolowania danego rolnika wynosi (średnio) jeden raz na 20 lat.
22 Podobnie jest w przypadku stwierdzonego błędu na poziomie 100%, czyli konieczności zwrotu całej kwo-

ty pomocy.
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członkowskimi w celu zapewnienia wy
pełniania przez nie obowiązków. W ra
mach nadzoru, jeżeli podczas realizacji 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
poziom błędu utrzymuje się na wyso kim 
poziomie23, Komisja ma obowią zek zi
dentyfikowania niedociągnięć w syste
mach kontroli, dokonania analizy kosztów 
i korzyści ewentualnych działań napraw
czych oraz podjęcia lub zapro ponowania 
odpowiednich działań. Jeśli niedociągnię
cia prowadzą do zgłosze nia zastrzeżenia 
dyrek tora generalnego do spraw rolnictwa 
w rocznym sprawozdaniu z działalności, 
Komisja jest zobowią zana do przeanali
zowania stosownych informacji i przed
stawienia planu działania. W przypadku 
wydatków na rozwój obszarów wiejskich 
taka sytuacja ma miejsce od 2011 r. W tym 
kontekście, dążąc do ograni czenia pozio
mu błędu w wydatkach na rzecz rozwo
ju obszarów wiejskich, Komisja wezwała 
wszystkie państwa członkowskie do opra
cowania pla nów działania obejmujących 
trzy cele: określenie przyczyn występo
wania nieprawidłowości, przeprowadze
nie ukierunkowa nych działań naprawczych 
służących ograniczeniu zaobserwowanych 
błędów oraz wzmocnienie działań zapo
biegawczych w celu ograniczenia ryzyka 
występowania błędów.

Trybunał zbadał 10 planów działania 
w celu sprawdzenia, czy zawierają one 
działania mające zaradzić stwierdzonym 
nieprawidłowościom. W opinii Trybunału, 
plany te wciąż nie stanowią w pełni dopra
cowanego narzędzia służącego elimino 

waniu ich przyczyn. Zakresy i jakość pla
nów różniły się między sobą znacząco 
w poszczególnych państwach członkow
skich, a różnice dotyczyły szczegółowo
ści oraz przewidywanych i proponowa
nych działań w celu eliminowania przy
czyn błędów.

Trybunał ocenił, że plany działania różnią 
się pod wzglę dem skuteczności, co wynika 
z następujących podstawowych uchybień:
• państwa członkowskie nie wzięły na sie

bie odpowiedzialności za identyfikowa
nie błędów i zapropo nowanie działań na
prawczych (Komisja przekazała niepełny  
wykaz przyczyn występowania błędów, 
jednak nie wszystkie z tych przyczyn zo
stały uwzględnione przez państwa człon
kowskie, a w momencie zakończenia kon
troli ETO trwała ich czwar ta aktualiza
cja na wniosek Komisji);

• państwa członkowskie nie wzięły pod 
uwagę wszystkich nieprawidłowości 
zgłoszonych przez kontrolerów Komisji 
oraz Trybunału, co oznacza, że przyczyny 
występowania błędów prawdopodob nie 
nie zostaną wyeliminowane przez dłuż
szy okres (procedura zgodności, czyli na
łożenia korekt finansowych lub stwier
dzenia braku ich konieczności, trwała 
średnio 36 miesięcy);

• większość zaproponowanych działań 
opracowano w sposób ogólny (rozwią
zania, takie jak uaktualnienie podręcz
ników procedur lub zorganizowanie kur
sów szkoleniowych).
Trzy państwa członkowskie nie uwzględ

niły żadnych działań w za kresie udzielania 

23 Powyżej 2%.
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zamówień publicz nych, pięć państw 
uwzględniło je, ale w sposób ogólny, a je
dynie dwa pań stwa (Łotwa i Rumunia) 
opracowały szczegółowe listy kontrolne. 
Trybunał stwierdził, że naruszenia zobo
wiązań rolnośrodowiskowych mogą zo
stać wykryte za pomocą kontroli admi
nistracyjnych, ale tylko jedno państwo 
członkowskie (Hiszpa nia) uwzględniło 
tę kwestię w swoim planie działania, i to 
jedynie w od niesieniu do siedmiu spośród 
siedemnastu regionów. Wykrywanie ce
lowych nieprawidłowo ści wzięto pod 
uwagę tylko w jednym planie działania 
(Rumunia).

Wnioski i zalecenia Trybunału
Trybunał stwierdził, że działania Ko misji 
i państw członkowskich na rzecz wyeli
minowania głównych powodów wysokie
go poziomu błędu w zakresie rozwoju ob
szarów wiejskich są czę ściowo skutecz
ne. Ten ogólny wniosek wynika głównie 
z oceny, że mimo inicjatyw Komisji, w ra
mach planów działania państw członkow
skich nie przeciwdziałano systematycznie 
uchybieniom. 

Trybunał sformułował następujące trzy 
zalecenia:
1. Komisja powinna w dalszym ciągu sku
piać się w swoich działaniach naprawczych 
na pierwotnych przyczy nach występowa
nia błędów w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich. 

W tym celu państwa członkowskie po
winny przedsięwziąć następujące działa
nia zapobiegawcze i naprawcze: 
• W odniesieniu do udzielania zamó

wień publicznych państwa członkow
skie powinny opraco wać i zapewnić be
neficjentom szczegółowe wytyczne sto 

sowania przepisów dotyczą cych udziela
nia zamówień publicz nych, z naciskiem 
na trzy główne naruszenia tych przepi
sów: nieuzasadnione udzielenie zamó
wienia z wolnej ręki bez zastoso wa 
nia procedury konkurencyjnej, błędne  
zastosowanie kryteriów wyboru i udzie
lania zamówień oraz nieprzestrze
ganie zasady równego traktowania  
oferentów. 

• Odnośnie do umyślnego obchodzenia 
przepisów państwa członkowskie powin
ny opracować wytyczne, na podstawie 
szczegółowych kry teriów kwalifikowal
ności i wyboru zawartych w programach 
rozwo ju obszarów wiejskich, w celu uła
twienia identyfikacji przesłanek wska
zujących na działania zmie rzające do po
pełnienia nadużycia finansowego.

• Jeśli chodzi o płatności rolnośrodowi
skowe, państwa członkowskie powin
ny zwiększyć zakres kontroli admi
nistracyjnych przez objęcie nimi zobo
wiązań, które można zweryfikować na 
podstawie stosow nych dokumentów, 
a które nie wymagają kontroli na miej
scu. Ponadto system zmniejszeń i sank
cji powinien zostać opracowany w taki 
sposób, aby wywierał skuteczny efekt 
odstraszający wobec bene ficjentów za
mierzających naruszyć przepisy. 

2. Komisja powinna uważnie monito
rować wdrażanie przez państwa człon
kowskie programów rozwoju obszarów 
wiejskich, z naciskiem na nieprawidłowo
ści zaobserwowane w okresie programo
wania 2007–2013, aby nie występowały 
one ponownie.
3. Komisja i państwa członkowskie po
winny dokonać analizy następujących 
aspektów: 
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• w jakim stopniu cechy takie, jak bar
dziej zogniskowany zakres, ograniczone 
kryteria kwalifiko walności oraz wyko
rzystanie opcji kosztów uproszczonych 
można wykorzystać przy opracowywa
niu koncepcji i w procesie wdrażania 
większej liczby działań wspierają cych, 
nie zagrażając przy tym osiągnięciu ogól
nych celów tych działań;

• w jaki sposób ulepszyć program wspie
rania inwestycji przetwa rzania produk
tów rolnych, biorąc pod uwagę: rzeczywi
ste zapotrzebowanie na pomoc publiczną 
w tym sektorze oraz ryzyko wystąpie nia 
efektu deadweight24; kategorie beneficjen
tów, do których skierowana jest pomoc 
(np. przedsiębiorstwa, które nie prowa
dzą działalności rolniczej); wysoki pułap 

pomocy publicz nej; zestaw warunków 
kwa lifikowalności oraz możliwości ich 
obchodzenia; większe wysiłki na rzecz 
poprawy koncepcji i realizacji kontroli 
administracyjnych i kontroli na miejscu;

• płatności rolnośrodowiskowych, aby 
w miarę możliwości przestrzeganie 
zobowiązań było weryfikowane w ra
mach kontroli administracyjnych 
przeprowadza nych przez państwa człon
kowskie.

KRZYSZTOF ZALEGA 
dr nauk ekonomicznych,
Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
Luksemburg

24 Efekt deadweight to sytuacja, w której dofinansowana operacja zostałaby zrealizowana w pełni lub czę-
ściowo nawet bez pomocy publicznej.
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Wszelkie opinie, uwagi i komentarze wyrażone przez autora w tej publikacji w żaden sposób nie odzwiercie-
dlają stanowiska Europejskiego Trybunału Obrachunkowego ani też nie są dla Trybunału zobowiązujące.


