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Kontrolerzy UE zbadają narzędzia zarządzania ryzykiem 
i zarządzania kryzysowego przyczyniające się do 
stabilizacji dochodów rolników  
Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza obecnie kontrolę dotyczącą narzędzi zarządzania 
ryzykiem i zarządzania kryzysowego w obszarze wspólnej polityki rolnej (WPR). Kontrolerzy zbadają, 
czy istniejące rozwiązania w wydajny i skuteczny sposób zapewniają pomoc rolnikom w sytuacji 
utraty przez nich dochodów na skutek zagrożeń takich jak ekstremalne warunki pogodowe, choroby 
zakaźne czy decyzje polityczne, np. wprowadzone przez Rosję embargo na przywóz towarów z UE.  

Kontrola będzie dotyczyć przede wszystkim narzędzi zarządzania ryzykiem ustanowionych w celu 
przeniesienia części ryzyka ponoszonego przez rolników na strony trzecie, takie jak towarzystwa 
ubezpieczeniowe i fundusze wspólnego inwestowania, jak również tzw. środków nadzwyczajnych 
wspierających rolników w sytuacjach kryzysowych spowodowanych np. zakłóceniami na rynku, 
chorobami zwierząt lub utratą zaufania konsumentów. 

– Straty w produkcji oraz decyzje polityczne, takie jak ogłoszone przez Rosję embargo na przywóz 
towarów, mają bezpośredni wpływ na dochody rolników – powiedział Samo Jereb, członek 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za kontrolę. – W obliczu ograniczeń 
budżetowych i nowych priorytetów, jak również ze względu na bardziej ekstremalne warunki 
pogodowe należy zadbać o solidne i spójne ramy zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego 
w obszarze rolnictwa. 

W ramach kontroli przeanalizowane zostaną oceny potrzeb przeprowadzane przez Komisję Europejską 
w zakresie zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego, tak aby sprawdzić, na ile stosowane 
narzędzia są zintegrowane i skoordynowane zarówno między sobą, jak i z działaniami krajowymi. 
Badaniem objęte zostanie również zarządzanie ryzykiem na szczeblu UE w praktyce oraz środki 
nadzwyczajne w sektorze owoców i warzyw wprowadzone w następstwie embarga nałożonego przez 
Rosję. 

Kontrolerzy zamierzają złożyć wizyty w kilku państwach członkowskich i spotkać się z instytucjami 
zarządzającymi i agencjami płatniczymi w obszarze WPR, jak również z najważniejszymi 
zainteresowanymi podmiotami, takimi jak towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze wspólnego 
inwestowania. Publikacja sprawozdania z kontroli planowana jest na połowę 2019 r. 
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Informacje dla redaktorów 

W ramach programowania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014–2020 łączne wydatki 
publiczne (finansowanie ze środków państw członkowskich oraz dofinansowanie unijne) przeznaczone 
na systemy ubezpieczenia, fundusze wspólnego inwestowania i stabilizację dochodów dla rolników 
wynoszą 2,5 mld euro. 

W latach 2015–2017 wydatki UE na środki nadzwyczajne w sektorze owoców i warzyw wyniosły 
459 mln euro. 

 


