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Wprowadzenie
Obecną podstawą prawną współfinansowanych działań promocyjnych dotyczących 
produktów rolnych jest rozporządzenie Rady (WE) nr 3/20081 z 2008 r., które reguluje całość 
polityki w zakresie promowania produktów rolnych. Rozporządzenie to nie różni się w istotny 
sposób od dwóch poprzednich rozporządzeń (rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 z dnia 
14 grudnia 1999 r. oraz nr 2826/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r.).
Działania, o których mowa, muszą obejmować okres od jednego roku do trzech lat i mogą być 
związane z kreowaniem wizerunku firmy, promocją lub reklamą, muszą podkreślać zalety 
produktów UE, a ponadto mogą dotyczyć uczestnictwa w pokazach i targach oraz 
prowadzenia kampanii informacyjnych.
Z zasady programy te finansowane są do wysokości 50% przez Unię Europejską. Roczne 
środki budżetowe wzrosły w ciągu ostatnich lat z 17 mln euro w 2002 r. do 50 mln euro od 
2007 r.

Kontrola przeprowadzona przez Trybunał
Celem kontroli była ocena skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych oraz 
prawidłowości poniesionych wydatków.
Kontrola koncentrowała się na istniejącym systemie zarządzania i monitorowania, co miało 
na celu ustalenie, czy system pozwala na wykazanie skuteczności działań i uzyskanie 
pewności, że wybór programów był prawidłowy i przejrzysty, oraz czy daje on pewność co 
do legalności i prawidłowości wydatków.
Kontrolę przeprowadzono w Komisji oraz w Hiszpanii, we Francji i we Włoszech (środki 
przekazane tym trzem krajom stanowiły prawie 45% wydatków);objęła ona przede wszystkim 
okres od 2006 r. do połowy 2008 r.
Trybunał przeprowadził ocenę procedur związanych z realizacją polityki w Komisji oraz 
państwach członkowskich, a także skontrolował co najmniej jedną organizację inicjującą
i odpowiedni organ wdrażający w każdym państwie członkowskim.

Wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Trybunał
Trybunał stwierdził, że cel działań – promocja europejskich produktów rolnych – został 
sformułowany bez określenia ogólnej strategii i celów SMART2. Z powodu braku celów 
SMART wskaźniki monitorowane i rozpowszechniane przez Komisję nie pozwalają zmierzyć 
rezultatów czy oddziaływania polityki, natomiast zdefiniowanie właściwszych wskaźników 
byłoby uzależnione od lepszego zdefiniowania celów.

Trybunał wskazał, że budżet wspólnotowy przeznaczony na działania informacyjne
i promocyjne pozostaje stosunkowo ograniczony w porównaniu z mnogością produktów, 
obszarów geograficznych oraz tematów, a działania nie mogą same mieć znaczącego wpływu 

                                               
1 W sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym 
i w krajach trzecich (Dz.U. L 3 z 5.1.2008, s. 1).
2 Zdefiniowane, wymierne, osiągalne, odpowiednie i określone w czasie cele – zgodnie z art. 27 ust. 3 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
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na osiągnięcie celów. Aby osiągnąć cele, programy te powinny wpisywać się w szersze ramy 
działań krajowych i prywatnych.

W celu dokonania oceny oddziaływania różnych programów Trybunał zbadał próbę 
30 programów ukończonych w latach 2006 i 2007 oraz stwierdził, że podsumowania 
wykonanych prac są w większości przypadków wystarczająco szczegółowe i pozwalają 
upewnić się, że sposób wydatkowania środków oraz zrealizowane działania były spójne
z celem promocyjnym. Jednakże Trybunał stwierdził również, że Komisja nie dysponuje 
sformalizowaną procedurą analizy sprawozdań z działalności, a jakość dostępnych danych 
dotyczących oceny wyników jest w niewielkim stopniu zadowalająca, ponieważ jakościowe
oceny oddziaływania są w większości przypadków nieudokumentowane, a wskaźniki 
ilościowe ograniczają się do liczby wygenerowanych kontraktów.
Trybunał wskazał, że chociaż w większości ocen odnotowano pozytywne efekty działań, 
istnieje trudność dokonania pomiaru skuteczności i wydajności programów (współczynnik 
koszt–oddziaływanie).

W odniesieniu do wyboru i zatwierdzania propozycji programów Trybunał stwierdził, że 
wstępny wybór dokonywany przez państwa członkowskie jest prowadzony na ograniczoną 
skalę. W celu poprawy sytuacji Komisja stopniowo precyzowała kryteria, które należy 
uwzględniać podczas oceny propozycji programów, z tym, że proces ten jest jeszcze w toku.
Trybunał stwierdził, że Komisja jest wyraźnie bardziej wybiórcza przy zatwierdzaniu 
projektów – odsetek zatwierdzeń spadł ze 100% w latach 2001–2002 do niespełna 50%
w latach 2006–2008. Począwszy od 2006 r., proces wyboru był oparty na rzetelnej i dobrze 
udokumentowanej, sformalizowanej procedurze, a Komisja istotnie zwiększyła poziom 
wymagań dotyczących szczegółów, które muszą znaleźć się w propozycjach.
Trybunał zasugerował, że można by wprowadzić jeszcze pewne udoskonalenia, takie jak 
konsekwentne stosowanie jednolitego zes tawu obiektywnych kryteriów i bardziej 
sformalizowane podejście do monitorowania wskazanych problemów i otrzymanych 
odpowiedzi, oraz że wymagane informacje na temat oczekiwanego oddziaływania programów
i sposobu jego pomiaru powinny być bardziej szczegółowe. Zwłaszcza w kwestii 
oddziaływania Trybunał stwierdził brak uprzednio określonych precyzyjnych celów
i wskaźników, czego skutkiem jest trudność w pomiarze skuteczności programów (podobnie 
jak efektywności całej polityki).

W odniesieniu do wyboru organów wdrażających Trybunał stwierdził, że państwa 
członkowskie, które są odpowiedzialne za kontrolę wyboru organu wdrażającego przez 
organizację inicjującą, nie prowadziły jej na podstawie wystarczająco sformalizowanych
i systematycznych procedur. Odnotowano także bardzo krótkie terminy (powodujące 
składanie niewielu ofert lub tylko jednej oferty), a w jednym konkretnym przypadku można 
było kwestionować przejrzystość wyboru.

W odniesieniu do monitorowania wydatków Trybunał stwierdził, że w ciągu ostatnich dwóch 
lat Komisja ustanowiła lub wzmocniła swoje procedury i narzędzia służące do monitorowania 
programów państw członkowskich i ich wniosków o płatności. Pomimo tych postępów 
istniejące narzędzia są w dalszym ciągu ulepszane, toteż podczas kontroli wykryto pewne 
nadal utrzymujące się problemy.
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Trybunał wykrył utrzymujące się uchybienia w niektórych państwach członkowskich. 
Okazało się, że w Hiszpanii i we Włoszech praktyki administracyjne nie zapewniały 
zgodności zarządzania programami oraz ich kontroli z wymogami określonymi w przepisach. 
Podczas kontroli stwierdzono takie same nieprawidłowości jak te wykryte przez Komisję
w 2005 r. (uchybienia w zakresie kontroli, nieprzestrzeganie obowiązujących terminów, 
przypadki przekroczenia pięćdziesięcioprocentowego udziału wspólnotowego). Zarówno
w Hiszpanii, jak i we Włoszech podjęto działania zmierzające do rozwiązania problemów, 
lecz było zbyt wcześnie na sprawdzenie skuteczności wprowadzonych zmian.

Odpowiedzi Komisji
Komisja dziękuje Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu za wykonaną pracę i jego 
ustalenia oraz wyjaśnia szereg kwestii.

Komisja uznaje cztery cele określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3/2008, jak również 
szczegółowe cele dotyczące wewnętrznego rynku poszczególnych produktów określone
w załączniku I do rozporządzenia, za cele SMART.

Komisja uważa, że budżet wspólnotowy przeznaczony na działania promocyjne
i informacyjne jest odpowiedni, ponieważ jego celem jest uzupełnienie i wzmocnienie działań 
prowadzonych przez państwa członkowskie. Komisja jest świadoma niedociągnięć 
zauważonych przez Trybunał, jeśli chodzi o efekty synergii i komplementarność działań 
promocyjnych, i podejmuje starania na rzecz poprawy sposobu definiowania i realizacji 
programów.

W odpowiedzi na uwagi dotyczące trudności w zakresie oceny oddziaływania programów 
Komisja podkreśla, że przeważająca większość programów przedstawionych przez Trybunał 
Obrachunkowy jako przykłady to programy wybrane przez państwa członkowskie przed 
2005 r. Programy te nie podlegały zatem usprawnieniom wprowadzonym w aktualnych 
przepisach.
Od dnia 7 listopada 2008 r. służby Komisji opracowały jednorodną siatkę oceny, a od dnia 
15 lutego 2009 r. programy informacyjne i promocyjne są oceniane na podstawie ich 
skuteczności, która jest weryfikowana zgodnie z tą siatką oceny. Siatka ta umożliwia Komisji 
obiektywną ocenę wszystkich programów.

W odniesieniu do wykrytych nieprawidłowości dotyczących procedur przetargowych dla 
organów wdrażających Komisja nałożyła korekty finansowe na państwa członkowskie,
w których wykryto uchybienia w zakresie przestrzegania tych przepisów.

W odniesieniu do konkretnych państw członkowskich Komisja wszczęła postępowania 
monitorujące w latach 2007 i 2008 w następstwie znaczących korekt nałożonych na Hiszpanię
i Włochy po postępowaniach w 2005 r. Komisja skierowała również do tych państw 
członkowskich zalecenie zaostrzenia najważniejszych kontroli i usunięcie niedociągnięć
dotyczących podwykonawstwa.
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Uwagi i zalecenia Komisji Kontroli Budżetowej do ewentualnego uwzględnienia
w projekcie sprawozdania w sprawie udzielenia Komisji absolutorium (rok budżetowy 
2008)
[Parlament Europejski]

z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Trybunału oraz zgadza się z jego uwagami
i wnioskami;

zwraca uwagę, że Komisja usprawniła sposób zarządzania wydatkami na działania 
promocyjne dotyczące produktów rolnych oraz ich kontrolę i dostrzega osiągnięte wyniki; 
uważa jednak, że Komisja musi dodatkowo ulepszyć kilka aspektów;

wyraża ubolewanie nad tym, że istniejący system nie pozwala zmierzyć skuteczności 
działania – pomimo że oddziaływanie polityki jest prawdopodobnie pozytywne, jest ono 
bardzo trudne do zmierzenia z powodu braku konkretnych celów, jasno określonej strategii
i odpowiednich wskaźników;

apeluje do Komisji o sprecyzowanie celów polityki, biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia zgodności poczynionych założeń z przyznanymi środkami, oraz o wyrażenie ich 
jako celów zdefiniowanych, wymiernych, osiągalnych, odpowiednich i określonych w czasie 
(SMART), a także o określenie i monitorowanie odpowiednich wskaźników wykonania;

wzywa Komisję do dalszego usprawniania procedury wyboru, w szczególności poprzez 
utrzymanie wymogu uwzględniania w propozycjach informacji na temat oczekiwanego 
oddziaływania działań i sposobu jego pomiaru;

wzywa państwa członkowskie do tego, by przyczyniły się do usprawnienia procedury wyboru 
poprzez weryfikację trafności propozycji i przyjęcie bardziej wybiórczego podejścia; zachęca 
również państwa członkowskie do przekazywania Komisji informacji na temat krajowych 
form pomocy i działań promocyjnych;

wzywa państwa członkowskie do usprawnienia własnych procedur udzielania zamówień 
publicznych stosowanych przy wyborze organów wdrażających, a zwłaszcza do unikania
bardzo krótkich terminów, systematycznego stosowania sformalizowanych procedur oraz 
zapewnienia przestrzegania zasad przez organizacje inicjujące.


