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Τα τρία τέταρτα των μη παραγωγικών επενδύσεων στον 
τομέα της γεωργίας είναι «υπερβολικά δαπανηρές», 
δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 
Τα τρία τέταρτα των ελεγχθέντων έργων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 
καθεστώτος της ΕΕ για την επιχορήγηση γεωργών με σκοπό τη βελτίωση του περιβάλλοντος, δεν 
ήταν οικονομικώς αποδοτικά, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Η πλειονότητα των αποκαλούμενων «μη παραγωγικών επενδύσεων» συνέβαλε όντως 
στην προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας. Εντούτοις, στο 75 % των περιπτώσεων οι 
ελεγκτές εντόπισαν σαφείς ενδείξεις ότι οι δαπάνες είτε ήταν αδικαιολόγητα υψηλές είτε 
ανεπαρκώς αιτιολογημένες. Αδυναμίες στην επιλογή των επενδύσεων για έργα όπως η 
δημιουργία φρακτών και η αποκατάσταση υγροβιοτόπων είχαν ως αποτέλεσμα οι προτάσεις 
έργων να μην ελέγχονται δεόντως βάσει των κριτηρίων επιλογής και, κατά συνέπεια, να 
χρηματοδοτούνται μη επιλέξιμα έργα. 

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, δαπανήθηκαν περίπου 860 εκατομμύρια ευρώ από 
δημόσιους πόρους σε μη παραγωγικές επενδύσεις. Η δημόσια στήριξη για τις μη παραγωγικές επενδύσεις 
που προερχόταν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από δημόσια 
συγχρηματοδότηση άγγιζε συχνά το 100 % του συνολικού κόστους ενός έργου. 

Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν επισκέψεις ελέγχου σε τέσσερα κράτη μέλη, στα οποία δαπανήθηκε το 
80 % του συνόλου – Πορτογαλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) και Ιταλία (Απουλία). Μόνο πέντε 
από τα 28 ελεγχθέντα έργα αποδείχθηκε ότι ήταν οικονομικώς αποδοτικά. Η έκθεση προειδοποιεί ότι το 
εν λόγω πρόβλημα μπορεί να μην περιορίζεται μόνο στο δείγμα, δεδομένου ότι η αιτία των προβλημάτων 
είναι οι αδυναμίες των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών. 

«Η βιώσιμη διαχείριση του γεωργικού περιβάλλοντός μας είναι ασφαλώς σημαντική», δήλωσε ο Jan Kinšt, 
Μέλος του Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση, «ωστόσο η στήριξη της ΕΕ πρέπει να είναι εύλογη και 
από δημοσιονομική άποψη.»  

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα κράτη μέλη δεν επαλήθευαν επαρκώς την πραγματικότητα 
των δηλούμενων δαπανών, ή ότι έκαναν δεκτή την υψηλότερη προσφορά χωρίς να ζητούν αιτιολόγηση. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, έργα τα οποία θα επέφεραν σαφώς αύξηση της αξίας της εκμετάλλευσης 

http://www.eca.europa.eu/�


EL 
 

 

2 

χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου με δημόσιους πόρους ή έτυχαν ενίσχυσης ποσοστού κατά πολύ 
υψηλότερου από εκείνο που συνήθως χορηγούνταν στις παραγωγικές επενδύσεις. 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης μετριούνταν μόνο στοιχεία όπως το ύψος των δημόσιων δαπανών και ο 
αριθμός των εκμεταλλεύσεων που είχαν λάβει στήριξη, ενώ υπήρξαν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με 
όσα είχαν επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κράτους μέλους. Μολονότι η στήριξη εξακολουθεί να 
χορηγείται και κατά την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη 
αποκαταστήσει την πλειονότητα των αδυναμιών, καθώς τα μέτρα που έλαβαν δεν ήταν αρκετά για τον 
έγκαιρο εντοπισμό τους. 

Οι κύριες συστάσεις των ελεγκτών είναι ότι στο μέλλον τα κράτη μέλη πρέπει: 

• να αξιολογούν τον βαθμό στον οποίο οι μη παραγωγικές επενδύσεις υλοποιούνται σε 
συνέργεια με άλλα περιβαλλοντικά προγράμματα 

• να επαληθεύουν συστηματικά την τεκμηρίωση που συνοδεύει τις δηλώσεις δαπανών 

• να καθορίζουν συγκεκριμένους δείκτες αποτελεσμάτων και να αναφέρονται σε αυτούς στις 
ετήσιες εκθέσεις υλοποίησής τους 

• να καθορίσουν κριτήρια για τον καθορισμό των δυνητικών αποδόσεων των μη παραγωγικών 
επενδύσεων που τυγχάνουν υψηλότερων ποσοστών ενίσχυσης και να προσαρμόσουν τα επίπεδα 
στήριξης 

• να διασφαλίζουν ότι το κόστος των εν λόγω επενδύσεων δεν υπερβαίνει το κόστος 
παρόμοιων εργασιών στην ελεύθερη αγορά. 

Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την υλοποίηση των μη παραγωγικών επενδύσεων μέσω των 
ετήσιων εκθέσεων υλοποίησής τους, να παρέχει στα σχετικά κράτη μέλη καθοδήγηση σχετικά με τα 
κριτήρια επιλογής και να διασφαλίζει την παρακολούθηση της συμβολής των μη παραγωγικών 
επενδύσεων στην επίτευξη των γεωργοπεριβαλλοντικών στόχων της ΕΕ στο πλαίσιο των 
αξιολογήσεων. 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την παροχή επιχορηγήσεων με σκοπό την κάλυψη του κόστους μη 
παραγωγικών επενδύσεων. Οι μη παραγωγικές επενδύσεις είναι επενδύσεις που δεν αποφέρουν 
σημαντική απόδοση, δεν δημιουργούν εισόδημα ή έσοδα, ούτε αυξάνουν σημαντικά την αξία της 
εκμετάλλευσης του δικαιούχου, έχουν ωστόσο θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Συγκεκριμένα, οι εν 
λόγω επενδύσεις μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για την επίτευξη των 
γεωργοπεριβαλλοντικών στόχων ή δεσμεύσεων που μπορεί να υπάρχουν στο πλαίσιο άλλων 
περιβαλλοντικών καθεστώτων ή για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής αξίας προστατευόμενων 
περιοχών. 

 

Η ειδική έκθεση αριθ. 20/2015 με τίτλο «Η οικονομική αποδοτικότητα της στήριξης που 
παρέχεται στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ σε μη παραγωγικές 
επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας» είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


