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Τα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη «θα μπορούσαν 
να αποφέρουν πολύ περισσότερα», δηλώνουν οι 
ελεγκτές της ΕΕ 
Η οικονομική αποδοτικότητα των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων για τη βελτίωση των 
αγροτικών περιοχών, τα οποία αφορούσαν την κατασκευή δρόμων, συστημάτων ύδρευσης 
και αποχέτευσης, σχολείων και άλλων τέτοιου είδους υποδομών, ήταν περιορισμένη, 
σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μολονότι ορισμένα από τα 
εν λόγω έργα αγροτικής ανάπτυξης είχαν αδιαμφισβήτητα θετική επίδραση στις αγροτικές 
περιοχές, οι ελεγκτές δηλώνουν ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα μπορούσαν να αποφέρουν «πολύ 
περισσότερα». 

Κατά την περίοδο 2007-2013 διατέθηκαν 13 δισεκατομμύρια ευρώ για αγροτικές υποδομές στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Εάν συνυπολογιστούν και οι εθνικοί πόροι 
που δαπανήθηκαν στον εν λόγω τομέα, το σύνολο ανέρχεται σε σχεδόν 19 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Σκοπός ήταν να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη, να καταστούν ελκυστικότερες οι 
αγροτικές περιοχές και να βελτιωθεί η σύνδεσή τους με τις μείζονες υποδομές. Οι επενδύσεις 
αυτές υποστηρίζονται επίσης από αρκετές άλλες πηγές χρηματοδότησης διαθέσιμες είτε σε 
επίπεδο ΕΕ είτε σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

Στη συγκεκριμένη έκθεση, οι ελεγκτές εξέτασαν κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη εξασφάλισαν την αποδοτικότητα των δαπανών με τα μέτρα που χρηματοδότησαν. 
Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε πέντε κράτη μέλη: Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και 
Ρουμανία. Μολονότι ορισμένα από τα έργα υποδομών είχαν θετική επίδραση στις αγροτικές 
περιοχές, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, ενεργώντας στο πλαίσιο 
της επιμερισμένης διαχείρισης, εξασφάλισαν σε περιορισμένο μόνο βαθμό την αποδοτικότητα 
των δαπανών. 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιμερίζονται την ευθύνη τεράστιου αριθμού έργων 
που αφορούν υποδομές σε αγροτικές περιοχές», δήλωσε ο Νικόλαος Μηλιώνης, Μέλος του 
Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί πολύ 
περισσότερα εάν η συνεργασία τους ήταν αποτελεσματικότερη.»  
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Τα κράτη μέλη δεν αιτιολογούσαν πάντοτε σαφώς την ανάγκη χρήσης των ταμείων αγροτικής 
ανάπτυξης της ΕΕ και επικέντρωσαν την προσοχή τους περισσότερο στην αποφυγή της διπλής 
χρηματοδότησης και λιγότερο στον αποτελεσματικό συντονισμό με τα άλλα κονδύλια. Η 
διαχείριση του κινδύνου να είχαν πραγματοποιηθεί τα έργα ακόμη και χωρίς τους πόρους της ΕΕ 
δεν ήταν αποτελεσματική, ωστόσο εντοπίστηκαν ορισμένες ορθές πρακτικές. Οι διαδικασίες 
επιλογής δεν κατηύθυναν πάντοτε τη χρηματοδότηση στα πλέον αποδοτικά από οικονομική 
άποψη έργα, ενώ οι μεγάλες καθυστερήσεις στις διοικητικές διαδικασίες είχαν αρνητικό 
αντίκτυπο στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων.  

Συχνά δεν υπήρχαν αξιόπιστα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με όσα πράγματι είχαν 
επιτευχθεί με τους δημόσιους πόρους, γεγονός που δυσχέρανε τον μελλοντικό προσανατολισμό 
της σχετικής πολιτικής και τη διαχείριση του προϋπολογισμού βάσει αποτελεσμάτων.  

Από το 2012, η Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλίες με περισσότερο συντονισμένο τρόπο, 
δηλώνουν οι ελεγκτές. Εάν οι πρωτοβουλίες αυτές εφαρμοστούν σωστά, τότε θα υπάρξει 
βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης την περίοδο 2014-2020. Εντούτοις, όπως 
προειδοποιούν, είναι πιθανό να εξακολουθήσουν να υφίστανται αδυναμίες στον συντονισμό 
των κονδυλίων και στα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις. 

Οι ελεγκτές συνιστούν τα εξής: 

Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη στήριξη των 
αγροτικών υποδομών, βάσει της οποίας να προσδιορίζονται οι ανάγκες και τα χρηματοδοτικά 
κενά και να αιτιολογείται η χρήση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, με σαφείς και 
συγκεκριμένους στόχους για τα έργα. Πρέπει επίσης να διασφαλίζουν την επιλογή των πλέον 
αποδοτικών από οικονομική άποψη έργων, να λαμβάνουν υπόψη την ωφέλιμη διάρκεια ζωής 
των επενδύσεων όταν καθορίζουν τις απαιτήσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα και να τηρούν 
ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των έργων και την πραγματοποίηση των 
πληρωμών. 

Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τα πρώτα βήματα που έγιναν για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικού συντονισμού και να αξιολογήσει τον βαθμό συμπληρωματικότητας των 
διαφορετικών ταμείων της ΕΕ που θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις υποδομών. 

Προκειμένου η διαχείριση των δαπανών να βασίζεται στα αποτελέσματα, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη πρέπει να συγκεντρώνουν εγκαίρως συναφή και αξιόπιστα στοιχεία. 

 

Η ειδική έκθεση αριθ. 25/2015 με τίτλο «Στήριξη αγροτικών υποδομών από την ΕΕ: περιθώριο 
σημαντικής αύξησης της αποδοτικότητας των δαπανών» είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


