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Πρέπει να βελτιωθεί η στόχευση της στήριξης της
ΕΕ στους νέους γεωργούς, δηλώνουν οι ελεγκτές
της ΕΕ
Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι συχνό φαινόμενο η
στήριξη των νέων γεωργών να μην ορίζεται με σαφήνεια ούτε να συνοδεύεται από τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα και τον αναμενόμενο αντίκτυπο. Οι ελεγκτές ζητούν να
βελτιωθεί η στόχευση της στήριξης προκειμένου να προωθηθεί αποτελεσματικά η ανανέωση
των γενεών.
Ο έλεγχος εστίασε στα τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ με τις μεγαλύτερες δαπάνες για νέους γεωργούς
(ήτοι ηλικίας κάτω των 40 ετών), τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Ιταλία. Στο πλαίσιο του
ελέγχου, διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές στη διαχείριση, αφενός, των ενισχύσεων στο πλαίσιο
του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ, οι οποίες συνίστανται σε συμπληρωματική πληρωμή της τάξης
του 25 % σε νέους γεωργούς, πλέον της άμεσης ενίσχυσης και, αφετέρου, των ενισχύσεων του
δεύτερου πυλώνα που προορίζονται σε νέους γεωργούς που εγκαθίστανται για πρώτη φορά.
Όσον αφορά την ενίσχυση του πρώτου πυλώνα, αυτή δεν βασίζεται σε άρτια εκτίμηση των αναγκών,
ο στόχος της δεν ανταποκρίνεται στον γενικό στόχο της ενθάρρυνσης της ανανέωσης των γενεών, δεν
χορηγείται πάντοτε στους γεωργούς που την έχουν πραγματικά ανάγκη, ενώ, ενίοτε, χορηγείται σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες ο ρόλος του νέου γεωργού είναι ήσσονος σημασίας. Τα κράτη
μέλη δεν συντονίζουν τις πληρωμές του πρώτου πυλώνα με τη στήριξη σε νέους γεωργούς του
δεύτερου πυλώνα. Η ενίσχυση παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή και δεν καλύπτει συγκεκριμένες
ανάγκες, πέραν του συμπληρωματικού εισοδήματος. Το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και
αξιολόγησης δεν περιλαμβάνει δείκτες αποτελεσμάτων.
Στην περίπτωση του δεύτερου πυλώνα, αν και το μέτρο ενίσχυσης βασίζεται εν γένει σε ασαφή
εκτίμηση αναγκών, οι στόχοι του ανταποκρίνονται ως έναν βαθμό στον γενικό στόχο ενθάρρυνσης
της ανανέωσης των γενεών. Η ενίσχυση αυτή ικανοποιεί αμεσότερα τις ανάγκες των νέων γεωργών
για πρόσβαση σε γη, κεφάλαια και γνώση. Το ποσό της ενίσχυσης συνδέεται γενικώς με τις ανάγκες
και διαφοροποιείται αναλόγως για την προώθηση συγκεκριμένων δράσεων (π.χ. εφαρμογή της
βιολογικής γεωργίας, πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ύδατος και ενέργειας). Τα επιχειρηματικά σχέδια
αποδεικνύονται χρήσιμα εργαλεία, με την ποιότητά τους όμως να ποικίλλει μεταξύ των κρατών
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μελών που υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Οι διαχειριστικές αρχές δεν εφάρμοζαν πάντοτε διαδικασίες
επιλογής στο πλαίσιο των οποίων να δίνεται προτεραιότητα στα καλύτερα έργα.
«Η αποτελεσματική στήριξη των νέων γεωργών αποτελεί προϋπόθεση ζωτικής σημασίας για τη
διασφάλιση της βιωσιμότητας της γεωργίας υπέρ των επόμενων γενεών» δήλωσε ο
Janusz Wojciechowski, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την
έκθεση. «Δεν βρήκαμε όμως παρά ελάχιστα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τα επακόλουθα των
μέτρων αυτών, όπως και το κατά πόσον αυτά έχουν πράγματι βοηθήσει νέους γεωργούς, κυρίως
επειδή η στόχευσή τους είναι ελλιπής και η ποιότητα των δεικτών χαμηλή.»
Παρά το γεγονός ότι, προς τα τέλη της περιόδου 2007-2013, άρχισαν να εφαρμόζονται κριτήρια
επιλογής, δεν κατέστη εφικτό να αναδειχθούν σε προτεραιότητα τα καλύτερα έργα, εξαιτίας του ότι
τα ελάχιστα κατώτατα όρια που ετίθεντο ήταν είτε υπερβολικά χαμηλά είτε ανύπαρκτα. Σε ορισμένα
κράτη μέλη, ο προϋπολογισμός για το μέτρο εξαντλήθηκε ήδη από την έναρξη της περιόδου
προγραμματισμού, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να λάβουν χρηματοδότηση νέοι γεωργοί που
εγκαταστάθηκαν αργότερα.
«Προκειμένου να καταστεί η ενίσχυση αποτελεσματική, θα πρέπει η ΕΕ και τα κράτη μέλη, πρώτον,
να προσδιορίσουν καλύτερα ποιους θέλουν να στοχεύσουν με τη στήριξη αυτή και ποιο θα πρέπει να
είναι το αποτέλεσμα που προσδοκάται από την ευρωπαϊκή αυτή βοήθεια, και, στη συνέχεια, να
επικεντρωθούν στη μέτρηση της επιτευχθείσας προόδου», συμπλήρωσε ο J. Wojciechowski.
Οι ελεγκτές συνιστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη:
•
να βελτιώσουν τη λογική παρέμβασης που ακολουθούν, ενισχύοντας την εκτίμηση των
αναγκών και ορίζοντας στόχους που να ανταποκρίνονται στον γενικό στόχο της προώθησης της
ανανέωσης των γενεών,
•
να βελτιώσουν τη στόχευση των μέτρων μέσω καλύτερων συστημάτων επιλογής έργων,
καθώς και της χρήσης επιχειρηματικών σχεδίων,
•
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, αξιοποιώντας τις βέλτιστες
πρακτικές που υιοθετούν τα κράτη μέλη.

Σημείωμα προς τους συντάκτες
Ο συνολικός αριθμός των γεωργών στην ΕΕ των 27 (μη περιλαμβανομένης της Κροατίας) μειώθηκε
με ταχείς ρυθμούς την τελευταία δεκαετία, από 14,5 εκατομμύρια το 2005 σε 10,7 εκατομμύρια
το 2013. Την ίδια περίοδο σημείωσε πτώση και ο αριθμός των νέων γεωργών, από 3,3 εκατομμύρια
σε 2,3 εκατομμύρια το 2013. Καθώς ο αριθμός των γεωργών μειώθηκε σε όλες τις ηλιακές ομάδες, το
ποσοστό των νέων γεωργών στον συνολικό γεωργικό πληθυσμό παρέμεινε σχετικά σταθερό, μόλις
πάνω από το 20 %. Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.
Το διάστημα μεταξύ 2007 και 2020, η ΕΕ διέθεσε 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενισχύσεις υπέρ των
νέων γεωργών, προκειμένου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
και να προωθήσει την ανανέωση των γενεών στον τομέα της γεωργίας. Η συνολική δημόσια στήριξη,
περιλαμβανομένης της συγχρηματοδότησης των μέτρων εγκατάστασης του δεύτερου πυλώνα από
τα κράτη μέλη, ανέρχεται σε 18,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου 200 000 νέοι γεωργοί έλαβαν
ενίσχυση από την ΕΕ για την εγκατάστασή τους την περίοδο 2007-2013.

2

EL
Η ειδική έκθεση αριθ. 10/2017, με τίτλο «Πρέπει να βελτιωθεί η στόχευση της στήριξης που παρέχει
η ΕΕ σε νέους γεωργούς ώστε να προωθηθεί αποτελεσματικά η ανανέωση των γενεών», είναι
διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ.
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