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Αγροτική ανάπτυξη: οι ελεγκτές της ΕΕ διαπιστώνουν ορθές πρακτικές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε πραγματική εξοικονόμηση πόρων από τις επιχορηγήσεις 
έργων 
Από έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) προκύπτει ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
να εξοικονομήσουν σημαντικούς πόρους από τις επιχορηγήσεις έργων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, βελτιώνοντας 
συγχρόνως την οικονομική αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών. Μολονότι πολλές είναι οι αδυναμίες που 
διαπιστώθηκαν όσον αφορά τον έλεγχο των κρατών μελών επί των δαπανών που συνεπάγονται οι επιχορηγήσεις στον 
τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, οι ελεγκτές της ΕΕ εντόπισαν εφικτές και οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα 
μπορούσαν να τύχουν ευρείας εφαρμογής. Η Επιτροπή δέχεται τις διαπιστώσεις αυτές και έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή 
της να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
προσεχούς γενιάς προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. 

«Όταν τα διακυβευόμενα ποσά είναι τόσο σημαντικά, όλοι οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ – 
Επιτροπή και κράτη μέλη – οφείλουν να μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζουν το κατάλληλο αντικείμενο ή την κατάλληλη υπηρεσία 
στην καλύτερη τιμή», σχολίασε το κ. Kevin Cardiff, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση. «Μπορούμε να επιτύχουμε 
πολύ μεγαλύτερες οικονομίες στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης εάν συγκρατήσουμε το κόστος: εξοικονομώντας μερικές 
εκατοντάδες ευρώ από κάθε επενδυτικό έργο θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Κάθε μείωση 
του κόστους κατά 1 % θα σήμαινε συνολικό όφελος 500 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2020.» 

Τα κράτη μέλη εκτέλεσαν περί το ήμισυ των προγραμματισμένων δαπανών της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013, οι οποίες 
ανέρχονται σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ, επιχορηγώντας τις δαπάνες για επενδύσεις και άλλα έργα που υλοποιούνται από 
γεωργούς, αγροτικές επιχειρήσεις, ενώσεις και τοπικές αρχές. 

Οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν ότι τα κράτη μέλη διάθεταν ήδη αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις για τη συγκράτηση των 
δαπανών αυτών των επιχορηγήσεων, οι οποίες, ωστόσο, δεν εφαρμόζονταν ευρέως. Ως εκ τούτου, τα συστήματα ελέγχου των 
κρατών μελών είχαν ως γνώμονα τον έλεγχο των τιμών των αντικειμένων ή των εργασιών που αναφέρονταν στις αιτήσεις 
επιχορήγησης, χωρίς να εξετάζουν το ίδιο προσεκτικά κατά πόσον τα ίδια τα αντικείμενα αυτά ήταν τα ενδεδειγμένα. Μερικές 
φορές, οι έλεγχοι μπορεί να ήταν χρονοβόροι, ωστόσο, δεν διασφάλιζαν επαρκώς τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών. 
Παραδείγματος χάριν, ορισμένα κράτη μέλη συνέκριναν τις δαπάνες με τις τιμές του κατασκευαστή, οι οποίες υπερέβαιναν 
κατά 25-30 % τις πραγματικές τιμές της αγοράς. 

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η Επιτροπή δεν παρείχε καθοδήγηση ούτε διέδωσε ορθές πρακτικές κατά την έναρξη της 
περιόδου προγραμματισμού 2007-2013: δεν διασφάλισε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων των κρατών μελών προτού 
αυτά εγκρίνουν μεγάλους όγκους επιχορηγήσεων. Ωστόσο, από το 2012, η Επιτροπή υιοθέτησε μια περισσότερο ενεργή και 
συντονισμένη προσέγγιση. Εάν η προσέγγιση αυτή εφαρμοστεί με μεγαλύτερη επικέντρωση στην τήρηση της αρχής της 
οικονομίας, η δημοσιονομική διαχείριση θα είναι καλύτερη κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. 
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Σημείωμα προς τους συντάκτες  

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί 
συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.  

Η ειδική έκθεση (αριθ. 22/2014) με τίτλο «Εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις 
χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης» εξετάζει κατά πόσον οι προσεγγίσεις που 
ακολουθούσαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ήταν οι πλέον αποτελεσματικές για τη συγκράτηση του κόστους των 
επιχορηγήσεων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. 

Ο σχετικός έλεγχος αφορούσε τις δαπάνες της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Επικεντρώθηκε στις επιχορηγήσεις που 
είχαν παρασχεθεί προς στήριξη των επενδύσεων και λοιπών έργων που υλοποιούνταν από γεωργούς, επιχειρήσεις, τοπικές 
αρχές και άλλους φορείς σε αγροτικές περιοχές. Την ευθύνη για τη διαχείριση των εν λόγω επιχορηγήσεων, οι οποίες 
αντιστοιχούσαν στο ήμισυ περίπου των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ των προγραμματισμένων δαπανών της ΕΕ για την περίοδο 
2007-2013, έφεραν οι αρχές των κρατών μελών, με την Επιτροπή να ασκεί εποπτικό ρόλο. 

Το 2014 είχαν καθιερωθεί τα βασικά συστήματα που απαιτούσαν οι κανονισμοί για τον έλεγχο των δαπανών αγροτικής 
ανάπτυξης και για τα 15 μεγαλύτερα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι ήταν πολλές και 
διάφορες και το Συνέδριο εντόπισε ορισμένες ορθά σχεδιασμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
κινδύνων. Ωστόσο, όπως καταδεικνύει η επισκόπηση του παραρτήματος IV της έκθεσης, όλες παρουσίαζαν αδυναμίες όσον 
αφορά τους βασικούς κινδύνους, με αποτέλεσμα, συνολικά, οι δαπάνες των επιχορηγήσεων στον τομέα της αγροτικής 
ανάπτυξης να μην ελέγχονται δεόντως. Η ανάλυση των πληροφοριών από το σύνολο των 88 ΠΑΑ υποδηλώνει ότι παρόμοια 
είναι κατάσταση που ισχύει σε όλη την ΕΕ. 

Οι κύριες αδυναμίες που παρατηρήθηκαν όσον αφορά τον σχεδιασμό των συστημάτων ελέγχου των δαπανών στον τομέα της 
αγροτικής ανάπτυξης συνίσταντο στη μη επαρκή αντιμετώπιση των ακόλουθων κινδύνων: 

o προδιαγραφές υψηλότερων των αναγκαίων, 
o θεμελίωση των αποφάσεων έγκρισης επιχορηγήσεων σε υπερβολικά υψηλές τιμές, 
o απόδοση μη εύλογων ενδεχομένως δαπανών στην περίπτωση μεταβολών του έργου, 
o αναντιστοιχία του επιπέδου των απαιτήσεων και των ελέγχων με το επίπεδο των κινδύνων. 

Το ΕΕΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο πραγματικής εξοικονόμησης πόρων από τις επιχορηγήσεις 
έργων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, εφόσον εφαρμοσθούν καλύτερες 
προσεγγίσεις για τον έλεγχο των δαπανών. Τα κονδύλια που θα εξοικονομηθούν θα μπορούσαν να διατεθούν για τη 
χρηματοδότηση πρόσθετων έργων, τα οποία θα επέφεραν περισσότερες υλοποιήσεις και αποτελέσματα και θα εξασφάλιζαν 
μεγαλύτερη επίτευξη των στόχων. Το ΕΕΣ διαπίστωσε επίσης ότι υπήρχαν εφικτές και οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις για 
τον περιορισμό των εντοπισθέντων κινδύνων, εκ των οποίων οι περισσότερες υλοποιούνται ήδη στο πλαίσιο ορισμένων ΠΑΑ. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται κατάσταση με τις πιθανές ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται προς αποτροπή των 
σημαντικότερων κινδύνων. 

Ο ορθός σχεδιασμός των συστημάτων δεν αποτελεί παρά το πρώτο βήμα. Καθοριστική σημασία έχει και ο τρόπος εφαρμογής 
τους. Για τον λόγο αυτό, το Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγξουν εγκαίρως κατά την έναρξη της νέας 
περιόδου προγραμματισμού ότι τα συστήματα λειτουργούν αποδοτικά και ότι είναι αποτελεσματικά όσον αφορά τους 
κινδύνους που αναδεικνύονται στην έκθεση. 

Η Επιτροπή δέχεται τις διαπιστώσεις αυτές και έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τον 
καλύτερο έλεγχο των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων του τομέα αυτού. 


