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Δελτίο Τύπου 

Λουξεμβούργο, 24 Απριλίου 2015 
 

Η τεχνική βοήθεια θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα στους τομείς της 
γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 

Σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διαπιστώνεται ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ούτε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε θέση να καταδείξουν τη συνεισφορά της τεχνικής βοήθειας που 
παρέχεται στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην αποδοτικότητα των δαπανών του προϋπολογισμού 
και την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής. 

Η τεχνική βοήθεια αφορά τη στήριξη κρατικών υπηρεσιών, μέσω παροχής εμπειρογνωμοσύνης και χρηματοδότησης, για την 
ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων και την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Μολονότι είναι δυνατή η κάλυψη διοικητικών 
δαπανών, η χρηματοδότηση για τεχνική βοήθεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο των δαπανών για τη 
λειτουργία της διοίκησης εάν δεν συνεπάγεται ανάπτυξη πρόσθετων ικανοτήτων.  

Στον τομέα που υποβλήθηκε σε έλεγχο τα κράτη μέλη είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν έως και το 4 % της συνολικής 
εθνικής χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, η οποία προοριζόταν για 
τεχνική βοήθεια, για ορισμένες δραστηριότητες που ορίζονταν κατά τρόπο γενικό. Για την περίοδο 2007-2013, τα κράτη μέλη 
είχαν προγραμματίσει να χρησιμοποιήσουν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τον τρόπο αυτό. Για τη νέα περίοδο 
προγραμματισμού (2014-2020), το ποσό αυτό έχει αυξηθεί σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. 

Οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν ότι η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων αγροτικής δικτύωσης παρείχε τις μεγαλύτερες 
δυνατότητες για αποδεκτή χρησιμοποίηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού αγροτικής ανάπτυξης για παροχή τεχνικής 
βοήθειας. Τα αγροτικά δίκτυα, σκοπός των οποίων είναι η ενίσχυση της συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και της 
καινοτομίας στον γεωργικό τομέα, αποτελούν το κατάλληλο περιβάλλον αξιοποίησης της τεχνικής βοήθειας.  

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων τεχνικής βοήθειας που προορίζονταν για ανάπτυξη ικανοτήτων 
χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη των γενικών διοικητικών προϋπολογισμών. Τα κονδύλια της τεχνικής βοήθειας διευκόλυναν 
τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες μισθοδοσίας τους στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης σε μια περίοδο 
συρρίκνωσης των διοικητικών προϋπολογισμών σε όλη την Ευρώπη. Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε στο επίπεδο της ίδιας της 
Επιτροπής, η οποία διαθέτει επίσης εσωτερικό προϋπολογισμό τεχνικής βοήθειας. Οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν, σε επίπεδο 
τόσο κρατών μελών όσο και Επιτροπής, ότι χρηματοδοτήθηκαν ως τεχνική βοήθεια διάφορες δραστηριότητες που θα έπρεπε 
να είχαν καταλογιστεί στις τακτικές διοικητικές δαπάνες. 

Μολονότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν απαγορεύει ρητά τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων που προορίζονται για τεχνική 
βοήθεια κατά τον τρόπο αυτό, το ΕΕΣ φρονεί ότι η ανάλωση των κονδυλίων της τεχνικής βοήθειας για την κάλυψη εθνικών 
δαπανών μισθοδοσίας και άλλων δαπανών καθημερινής λειτουργίας δεν συνιστά τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση αυτού του 
είδους χρηματοδότησης. «Το σημαντικότερο είναι ότι τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί κατ’ άλλο τρόπο, 
για την υλοποίηση έργων αγροτικής ανάπτυξης. Συνεπώς, η υπερβολική χρησιμοποίηση της τεχνικής βοήθειας συνεπάγεται 
κόστος ευκαιρίας, δηλαδή μικρότερες πραγματικές επενδύσεις στον γεωργικό τομέα», σχολίασε η κα Kersti Kaljulaid, Μέλος 
του Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Οι ελεγκτές της ΕΕ συνιστούν τα εξής: 

• Η Επιτροπή οφείλει να αποσαφηνίσει το πεδίο και τον τρόπο εφαρμογής της τεχνικής βοήθειας των κρατών 
μελών στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Η αποσαφήνιση αυτή θα συνέβαλε στην αύξηση της 
διαφάνειας όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση. Η 
Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί στενά την εκτέλεση της τεχνικής βοήθειας από τα κράτη μέλη και να 
λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι γενικές διοικητικές δαπάνες δεν 
καταλογίζονται στα κονδύλια του προϋπολογισμού που αφορούν την τεχνική βοήθεια. 

• Στο μέλλον, η Επιτροπή πρέπει να ζητεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν χωριστά στοιχεία σχετικά με τις 
διοικητικές δαπάνες/δαπάνες «δημοσιονομικής στήριξης» στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, 
προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το ότι τμήμα της χρηματοδότησης που 
προορίζεται για τεχνική βοήθεια διατίθεται για στήριξη αυτού του είδους. 

• Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλο πλαίσιο για τις επιδόσεις που 
επιτυγχάνονται με τη χρηματοδότηση που χορηγείται για τεχνική βοήθεια. Ειδικότερα, πρέπει να 
διενεργείται ορθή αξιολόγηση των αναγκών της Επιτροπής και των κρατών μελών σε τεχνική βοήθεια και 
να θεσπιστεί μηχανισμός για τον καθορισμό στόχων και τη μέτρηση της προόδου που επιτελείται ως προς 
την υλοποίησή τους.  

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τις διαπιστώσεις 
επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών 
ζητημάτων. 

Η ειδική έκθεση (αριθ. 4/2015) με τίτλο «Τεχνική βοήθεια: ποια η συνεισφορά της στη γεωργία και την αγροτική 
ανάπτυξη;» επικεντρώνεται στη διαχείριση της τεχνικής βοήθειας και στη συμβολή της στην επίτευξη των βασικών 
στόχων πολιτικής στους τομείς στη γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης. Οι ελεγκτές του ΕΕΣ εξέτασαν ποιες 
δραστηριότητες υποστηρίχθηκαν με κονδύλια που προορίζονταν για τεχνική βοήθεια σε επίπεδο Επιτροπής και 
κρατών μελών, κατά πόσον οι δηλωθείσες δαπάνες ήταν επιλέξιμες, καθώς και εάν οι μηχανισμοί για τη μέτρηση 
των επιδόσεων της τεχνικής βοήθειας ήταν κατάλληλοι και αποτελεσματικοί. 

Το ΕΕΣ εξέτασε τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που χορηγήθηκαν για τεχνική βοήθεια στους τομείς της γεωργίας 
και της αγροτικής ανάπτυξης κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στην 
κανονικότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της χρηματοδότησης σε επίπεδο Επιτροπής και 
κρατών μελών. 


