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Αγροτική ανάπτυξη: η νέα διαδικασία προγραμματισμού 
είναι υπερβολικά χρονοβόρα και σύνθετη, δηλώνουν οι 
ελεγκτές της ΕΕ 
Η νέα διαδικασία για τον σχεδιασμό των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ είναι 
υπερβολικά χρονοβόρα και σύνθετη, με αδυναμίες που παρακωλύουν τις επιδόσεις και τα 
αποτελέσματα, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ελεγκτές 
διαπίστωσαν επίσης ότι, παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υλοποίηση των 
προγραμμάτων δεν άρχισε νωρίτερα και η εκτέλεση των δαπανών ξεκίνησεμε βραδύτερους 
ρυθμούς σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. 

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ αποσκοπεί στο να καταστήσει ανταγωνιστικότερη τη 
γεωργία, να διασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και να επιτύχει την 
ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων. Η ΕΕ προτίθεται να δαπανήσει 
σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγροτική ανάπτυξη κατά την περίοδο 2014-2020.  

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχει οικονομική στήριξη σε μέτρα που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μέσω εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, τα οποία καταρτίζουν τα ίδια και εγκρίνει η Επιτροπή. 

«Ο σχεδιασμός μιας νέας περιόδου προσκρούει πάντοτε στο πρόβλημα της έναρξής του προτού 
καταστούν διαθέσιμα επαρκή και συναφή στοιχεία από τις προηγούμενες περιόδους», δήλωσε 
ο Janusz Wojciechowski, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την 
έκθεση. «Διαπιστώσαμε ότι, αν και τα έγγραφα προγραμματισμού είναι μεν υπερβολικά 
πολύπλοκα και ογκώδη, δεν εστιάζουν επαρκώς στα αναμενόμενα αποτελέσματα».  

Οι ελεγκτές εξέτασαν αν το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ, της περιόδου 2014-2020, εστιαζόταν 
περισσότερο στις επιδόσεις και αν η νέα διαδικασία προγραμματισμού κατέληγε στην 
κατάρτιση καλής ποιότητας προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία να μπορούν να 
συμβάλουν στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.  

Διαπίστωσαν ότι, μολονότι το πλαίσιο αποσκοπούσε στην ενίσχυση της προσανατολισμένης στα 
αποτελέσματα προσέγγισης, τα εγκεκριμένα προγράμματα ήταν ογκώδη και πολύπλοκα ως 
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έγγραφα και είχαν αδυναμίες που θα παρακωλύσουν τη μεγαλύτερη εστίαση στις επιδόσεις και 
τα αποτελέσματα. Εξέτασαν επίσης τον προγραμματισμό της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης για 
την περίοδο 2014-2020, με σκοπό να εξακριβώσουν αν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
κατέστη δυνατό να υλοποιηθούν νωρίτερα, αποτρέποντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις αρνητικές 
συνέπειες των καθυστερήσεων. Διαπίστωσαν ότι, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, η 
υλοποίηση δεν άρχισε νωρίτερα και η εκτέλεση των προγραμματισμένων δαπανών ξεκίνησε με 
βραδύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με το παρελθόν. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία, οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή να μεριμνήσει 
στο μέλλον ώστε: 

• να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις της συμβάλλουν στη βελτίωση της συνέπειας μεταξύ 
των επιμέρους προγραμμάτων, 

• να απλουστεύσει τα έγγραφα προγραμματισμού και να μειώσει τον αριθμό των 
απαιτήσεων, 

•    να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίσει ότι η έκθεση για το 2019 θα περιέχει 
σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες, 

• να καθορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα διάφορα είδη δεικτών, 

• να προβεί σε απολογισμό της εμπειρίας από την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος, 

• να προετοιμάσει εγκαίρως τις προτάσεις της για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 
μετά το 2020. 

Οι ελεγκτές συνιστούν επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εξετάσουν τη δυνατότητα συγχρονισμού της μακροπρόθεσμης στρατηγικής με τον 
δημοσιονομικό κύκλο της ΕΕ, καθώς και να πραγματοποιήσουν σφαιρική επισκόπηση των 
δαπανών πριν από την κατάρτιση νέου, μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 16/2017, με τίτλο «Προγραμματισμός στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης: λιγότερη πολυπλοκότητα και μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα», είναι 
διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 

 


