
Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής: η θέση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αναφορικά με το μέλλον της γεωργίας μετά το 2020 

Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αποτελεί ένα από τα βασικά 

θέματα προβληματισμού στους κόλπους της ΕΕ το τελευταίο διάστημα. Όπως 

ήδη αναφέρθηκε, η ΚΑΠ βρίσκεται υπό αναθεώρηση, καθώς η τρέχουσα 

επταετής περίοδος προγραμματισμού των οικονομικών της ΕΕ τελειώνει το 

2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει την πρότασή της 

αναφορικά με την επόμενη ΚΑΠ μαζί με την αξιολόγηση των επιπτώσεων της 

τον Μάϊο του 2018.  

Ωστόσο, ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη τον Νοέμβριο του 2017 σε 

Ανακοίνωση αναφορικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας μετά το 

2020, στην οποία παρουσίασε τις σκέψεις της αναφορικά με την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική μετά το 2020. Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης αυτής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο1 δημοσίευσε 

μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωτικό έγγραφο με τίτλο «Το μέλλον 

της ΚΑΠ»2. Μάλιστα, ο αρμόδιος Επίτροπος Hogan ζήτησε από το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να ασχοληθεί με την σχετική ανακοίνωση, αν 

και το ίδιο είχε ήδη προγραμματίσει την έκδοση σχετικού εγγράφου 

χαρακτηρίζοντάς το ως υψηλής προτεραιότητας.   

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεδομένου ότι η Ανακοίνωση της Επιτροπής δεν 

συνιστά προς το παρόν πρόταση, το έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου που δημοσιεύθηκε επί αυτής θα τεθεί εν συνεχεία σε μελλοντική 

επανεξέταση όταν εκδοθεί και η πρόταση της Επιτροπής. Επίσης, είναι 

																																																													
1  Για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, βλ. Μηλιώνης Ν., «Το ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο και η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ύφους ελέγχου. Δόσις Αγαθή», Σύμμεικτα 
προς τιμή Δημ. Κόρσου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 1998. Βλ. και Ελεγκτικό Συνέδριο, 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και εθνικά Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως. Εθνικό Τυπογραφείο,. Αθήνα, 2002. 

2 Βλ. European Court of Auditors, “Future of the CAP”, Briefing Paper, March 2018, διαθέσιμο 
σε: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CA
P_EN.pdf, Βλ. και Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Δελτίο Τύπου Λουξεμβούργο επί του 
ενημερωτικού εγγράφου του ΕΕΣ με τίτλο «Το μέλλον της ΚΓΠ», 19 Μαρτίου 2018, 
διαθέσιμο σε: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1803_19/INBriefing_paper_CAP_EL.pdf. 



σημαντικό να επισημανθεί ότι ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

ως εξωτερικού ελεγκτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης3 δεν είναι ο σχεδιασμός της 

πολιτικής, εν προκειμένω της αγροτικής, αλλά η παροχή συμβουλών στους 

φορείς χάραξης πολιτικής αναφορικά με τη βελτίωση της λογοδοσίας και τη 

συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ4.  

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο 

εξάμηνο του 2017 αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της 

ΚΑΠ επιβεβαιώθηκε η γενική παραδοχή ότι τα εργαλεία της ισχύουσας ΚΑΠ 

αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις ισχύουσες προκλήσεις μόνο κατά ένα μέρος5. 

Ένα βασικό εμπόδιο που επισημάνθηκε είναι η γραφειοκρατία που έχει ως 

συνέπεια την αναποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων της ΚΑΠ. 

Ενδεικτικά, το 96% των συμμετεχόντων (αγροτών και μη) θεωρούν ότι η θέση 

των αγροτών στην αλυσίδα πρέπει να βελτιωθεί, ενώ ποσοστό 79% των 

αγροτών και 53% των μη αγροτών θεωρούν ότι απαιτείται η στήριξη με 

άμεσες πληρωμές των αγροτών.   

Σε συνέχεια της διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει στην 

Ανακοίνωσή της ότι η μελλοντική ΚΑΠ πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στις 

μελλοντικές προκλήσεις σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ των 
																																																													
3 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ, ενεργεί ως 

ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ, 
συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ και προάγει τη λογοδοσία 
και τη διαφάνεια.  

4 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καταρτίζει εκθέσεις και διατυπώνει γνώμες, οι οποίες 
μολονότι δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, ωστόσο διευκολύνουν τους υπευθύνους για τη 
διαχείριση των πόρων της ΕΕ. Βλ. ενδεικτικά ορισμένες ειδικές εκθέσεις, No 05/2018: 
“Renewable energy for sustainable rural development: significant potential synergies, but 
mostly unrealized”, No 10/2018: “Basic Payment Scheme for farmers – operationally on 
track, but limited impact on simplification, targeting and the convergence of aid levels”, No 
21/2017: “Greening: a more complex income support scheme, not yet environmentally 
effective”, No 16/2017: “Rural Development Programming: less complexity and more focus 
on results needed”, No 15/2017: “Ex ante conditionalities and performance reserve in 
Cohesion: innovative but not yet effective instruments”, No 10/2017: “EU support to young 
farmers should be better targeted to foster effective generational renewal”, No 2/2017: 
“The Commission’s negotiation of 2014-2020 Partnership Agreements and programmes in 
Cohesion: spending more targeted on Europe 2020 priorities, but increasingly complex 
arrangements to measure performance”, No 23/2014: “Errors in rural development 
spending: what are the causes, and how are they being addressed?”, No 1/2013: “Has the 
EU support to the food-processing industry been effective and efficient in adding value to 
agricultural products?”, No 6/2013: “Have the Member States and the Commission 
achieved value for money with the measures for diversifying the rural economy?”, No 
10/2013: “Common Agricultural Policy: Is the specific support provided under Article 68 of 
Council Regulation (EC) No 73/2009 well designed and implemented?”. 

5 https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en.   



οποίων την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους. 

Το ισχύον σύστημα ΚΑΠ βασίζεται σε πολύ λεπτομερείς προϋποθέσεις σε 

ενωσιακό επίπεδο και προβλέπει αυστηρούς ελέγχους και πρόστιμα. 

Αντιθέτως, σύμφωνα με το νέο μοντέλο της μελλοντικής ΚΑΠ η Ένωση θα 

θέτει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως κυρίως στόχους της πολιτικής, 

βασικούς τύπους επεμβάσεων και βασικές προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη 

θα επωμίζονται μεγαλύτερη ευθύνη και θα είναι υπόλογα αναφορικά με την 

εκπλήρωση των στόχων.  

Ειδικότερα, κατά την προετοιμασία των στρατηγικών τους πλάνων, θα 

λαμβάνουν υπόψη τους τα δικά τους εργαλεία σχεδιασμού με βάση την 

περιβαλλοντολογική νομοθεσία, ενώ θα είναι υπόλογα για την παροχή 

αξιόπιστης παρακολούθησης των επιδόσεων. Επομένως, με βάση την αρχή 

της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη θα είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό των 

παρεμβάσεων της ΚΑΠ, προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο έθεσε ορισμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της μελλοντικής ΚΑΠ 

και υπογράμμισε ορισμένες από τις μελλοντικές προκλήσεις. Ο έλεγχος 

πραγματοποιήθηκε με βάση το μοντέλο λογικής του προγράμματος ελέγχου6, 

με βάση το οποίο καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο μια δημόσια 

πολιτική/παρέμβαση μπορεί να ανταποκρίνεται στις αρχές της 

οικονομικότητας7, αποδοτικότητας8 και αποτελεσματικότητας9, δηλαδή 

																																																													
6 Ο έλεγχος επιδόσεων, συνίσταται στον έλεγχο από τον Ανώτατο Ελεγκτικό Θεσμό και την 

ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το εάν οι πόροι του Δημοσίου δαπανώνται ορθώς, με 
βάση την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης, την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των κρατικών δαπανών (τα λεγόμενα «τρία S»). 

7 Με βάση την αρχή της οικονομικότητας, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
των κυβερνητικών επιλογών πρέπει να διατίθενται έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη ποιότητα 
και ποσότητα και στην καλύτερη τιμή με την χρήση των αναγκαίων μόνο διοικητικών 
πόρων (άρθρο 1 του ν.3871/2010). Για την αρχή της οικονομικότητας, βλ. Μουζουράκη, 
Π., Η αρχή της οικονομικότητας της κρατικής δράσης: μία νέα − ή καινοφανής − 
συνταγματική αρχή; ΕφημΔΔ - 1/2013, σελ. 105, Ρένεση Ν., «Η αρχή της οικονομικότητας 
ως έκφανση της νομιμότητας», ΘΠΔΔ, Τεύχος 10-11/2014, σελ.833. 

8  Με βάση την αρχή της αποδοτικότητας οφείλεται η τήρηση της βέλτιστης δυνατής σχέσης 
μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων (άρθρο 
1 του ν.3871/2010). Βλ. και Στράνης Δημήτρης, «Η σύλληψη της αποδοτικότητας στο 
πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης και ο συνεχής επαναπροσδιορισμός της ως ουσιώδη 
στοιχεία δημοκρατίας», ΘΠΔΔ, τ.4-5/2012, σελ.293. 



γενικότερα της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης10. Ειδικότερα, 

το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έθεσε κριτήρια αναφορικά με την 

αξιολόγηση των αναγκών της ΚΑΠ, των στόχων της ΚΑΠ, των εισροών της 

ΚΑΠ, των διαδικασιών της ΚΑΠ, των εκροών, των αποτελεσμάτων και των 

εξωτερικών παραγόντων της ΚΑΠ, καθώς και της λογοδοσίας της ΚΑΠ. Το 

Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε σε κάθε στάδιο παραδείγματα προβλημάτων 

που εντόπισε στο παρελθόν, και τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 

τον σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ για την περίοδο μετά το 2020.    

Καταρχήν, αναφορικά με τις ανάγκες της ΚΑΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 

Ανακοίνωσή της αναφέρει ότι, μεταξύ άλλων, υπάρχει απόκλιση – χάσμα 

μεταξύ του αγροτικού εισοδήματος και άλλων τμημάτων της οικονομίας, ότι το 

αγροτικό εισόδημα είναι ρευστό, ότι η διανομή των άμεσων πληρωμών είναι 

ανεπαρκώς ισορροπημένη, ότι υφίσταται κίνδυνος εγκατάλειψης της γης σε 

περιοχές με φυσικές δυσκολίες, ότι δεν υπάρχουν αρκετές επενδύσεις σε 

ανακατασκευή, εκσυγχρονισμό και χρήση νέων τεχνολογιών κλπ.  

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έθεσε τέσσερα κριτήρια για την 

αξιολόγηση των αναγκών της ΚΑΠ. Ειδικότερα, επεσήμανε ότι οι ανάγκες της 

ΚΑΠ πρέπει να αναγνωρίζονται με βάση σταθερές αποδείξεις, να προκύπτει 

πρόσθετη αξία κατά την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών σε ενωσιακό 

επίπεδο, ενώ οι προτάσεις της Επιτροπής για την ΚΑΠ θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις μακροπρόθεσμες τάσεις και να είναι ξεκάθαρες 

αναφορικά με τις αναδιανεμητικές επιπτώσεις τους.     

																																																																																																																																																																														
9  Με βάση την αρχή της αποτελεσματικότητας ελέγχεται η επίτευξη των συγκεκριμένων 

αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί 
(άρθρο 1 του ν.3871/2010) (άρθρο 1 του ν.3871/2010). 

10   Η με σωφροσύνη και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας 
διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων και των δημοσιονομικών κινδύνων της 
χώρας) (άρθρο 1 του ν.3871/2010). Για το ζήτημα της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, βλ. Κ. Σαββαϊδου, Δημοσιονομική διαφάνεια. Πρωτοβουλίες, πρότυπα και 
κώδικες, εργαλεία αξιολόγησης της δημοσιονομικής διαχείρισης, δημοσιονομικοί κανόνες 
και θεσμοί, ελληνική δημοσιονομική μεταρρύθμιση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σελ.581 
κ.ε., Κουγέας Β., «Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Από το κοινοτικό στο 
εθνικό δημοσιονομικό σύστημα», εις Κιβωτό Φιλίας, τιμητικός τόμος καθηγητού Θ. 
Παναγόπουλου, 2011, σελ.411 κ.ε.  Βλ. και Μπάλτα Ευαγγελία, «Προς μια χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση: Ο ρόλος των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου», ΕφημΔΔ -
1/2007, σελ.128, Μαρτινόπουλος, Σ., Ο κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των 
δημόσιων υπόλογων υπό το φως της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
ΘΠΔΔ , Τεύχος 10/2013, σελ.862. 



Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ότι απαιτείται 

καλύτερη πληροφόρηση για να δικαιολογηθεί η ανάγκη λήψης μιας σειράς 

μέτρων της ΚΑΠ. Ειδικά, αναφερόμενο στις άμεσες πληρωμές, στις οποίες 

δαπανάται περισσότερο από το 70% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που έλαβε 

υπόψη της η Επιτροπή είναι προβληματικές, υπό την έννοια ότι δεν 

περιλήφθηκαν τα εισοδήματα που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες, 

ενώ ο μέσος όρος κρύβει τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που υφίστανται σε 

σχέση με την κατάσταση του εισοδήματος των αγροτών.    

Περαιτέρω, σύμφωνα πάντα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ορισμένα 

στατιστικά στοιχεία δεν πληρούν τα κριτήρια που το ίδιο έχει θέσει σε 

προηγούμενες ειδικές εκθέσεις του και ότι τα μέτρα που λαμβάνουν στήριξη 

είναι πιθανόν να προσομοιάζουν με εκείνα που λάμβαναν στήριξη στο 

παρελθόν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στην ΕΕ στατιστικό σύστημα ικανό να 

παρέχει στοιχεία σχετικά με το βιοτικό επίπεδο της γεωργικής κοινότητας.  

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επανειλημμένως ζητήσει την 

κατάρτιση τέτοιων στατιστικών, προκειμένου όχι μόνο να υπάρχει καλύτερη 

ενημέρωση κατά τη χάραξη της πολιτικής που επιδιώκει την εξασφάλιση 

δίκαιου βιοτικού επιπέδου υπέρ της αγροτικής κοινότητας, αλλά και για να 

εξυπηρετηθούν και άλλοι στόχοι της ΚΑΠ.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις η πρόταση για το επόμενο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (για όλες τους σημαντικούς τομείς πολιτικής, 

συμπεριλαμβανομένης της ΚΑΠ) γίνεται δύο χρόνια πριν την έναρξη του και οι 

πληρωμές για τα πολυετή προγράμματα (όπως αυτά που περιλαμβάνονται 

στον πυλώνα 2 της ΚΑΠ) συνεχίζουν για τα πρώτα τρία χρόνια του επόμενου 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι οι 

αποφάσεις πολιτικής θα καλύπτουν πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν 

έως και τα επόμενα δώδεκα έτη. Κατά συνέπεια, όπως επισημαίνει το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

μακροχρόνιες εξελίξεις, με τις οποίες η σχετική πολιτική (αγροτική εν 

προκειμένω) αλληλεπιδρά.    



Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνώρισε ότι η Επιτροπή 

έχει λάβει υπόψη της τις διάφορες συστάσεις που έχει διατυπώσει τα 

τελευταία χρόνια, και μάλιστα η ίδια η Επιτροπή έχει εκφράσει τη φιλοδοξία 

της να αναπτύξει ένα νέο πλαίσιο που θα βασίζεται στις επιδόσεις (“new 

performance-based framework”).  

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αρμόδιο για το συγκεκριμένο ενημερωτικό έγγραφο 

μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου João Figueiredo, «Οι γεωργικές 

ενισχύσεις είναι πιθανόν να διατίθενται σε τομείς όπου ενδεχομένως 

απορροφούνται πλήρως και όχι εκεί όπου καλύπτουν βασικές ανάγκες και 

παράγουν αποτελέσματα». Ωστόσο, «Αυτό απηχεί έναν τρόπο σκέψης που 

έχει ως γνώμονα την απορρόφηση των κονδυλίων και όχι τις επιδόσεις».   

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, οι μελλοντικές δαπάνες στο 

πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) πρέπει αφενός να 

ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις νομιμότητας και κανονικότητας και 

αφετέρου να βασίζονται σε φιλόδοξες και κατάλληλες τιμές-στόχο σχετικά με 

τις επιδόσεις, ενώ τα κονδύλια πρέπει να δαπανώνται σε τομείς όπου η 

παρέμβαση της ΕΕ μπορεί να αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία. 

Ειδικότερα, οι στόχοι πρέπει να προσδιορίζονται ποσοτικά κατά το δυνατόν, 

όχι μόνο ως προς τις εκροές, αλλά και ως προς τα αποτελέσματα και τον 

αντίκτυπο.   

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής, στόχοι της ΚΑΠ για 

την μεταρρύθμιση μετά το 2020 είναι η ανάπτυξη ενός έξυπνου και ανθεκτικού 

αγροτικού τομέα, η ενθάρρυνση των δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα 

και η συνεισφορά στους περιβαλλοντολογικούς στόχους της ΕΕ, καθώς και η 

ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών. Επίσης, 

η νέα ΚΑΠ πρέπει να οδηγήσει σε μία πιο βιώσιμη γεωργία.        

Ωστόσο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, οι στόχοι ορισμένων 

μέτρων της ΚΑΠ είναι ασαφείς. Παραδείγματος χάριν, ο στόχος του μέτρου 

οικολογικού προσανατολισμού, που εισήχθη με την τελευταία μεταρρύθμιση 

της ΚΑΠ για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, δεν 

προέβλεπε συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους όσον αφορά τη συμβολή 

του μέτρου στο περιβάλλον και το κλίμα. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 



Συνέδριο παρατηρεί ότι δεν φαίνεται να υπάρχει συμπληρωματικότητα και 

συνέργειες μεταξύ των πόρων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα 

προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.  

Γενικότερα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έθεσε τρία κριτήρια για την 

αξιολόγηση των στόχων της ΚΑΠ. Ειδικότερα, οι στόχοι της ΚΑΠ πρέπει να 

είναι ξεκάθαρα ορισμένοι και να αντανακλούν τις διαπιστωθείσες ανάγκες και 

το μακροπρόθεσμο όραμα της ΚΑΠ, να μεταφράζονται σε μετρήσιμους 

στόχους σε επίπεδο επιπτώσεων και αποτελεσμάτων και να είναι συνεπείς με 

άλλες γενικούς και τομεακούς στόχους πολιτικής της ΕΕ, όπως η συνοχή και η 

περιβαλλοντολογική προστασία, και άλλες διεθνείς δεσμεύσεις.  

Περαιτέρω, όσον αφορά τις εισροές της ΚΑΠ, στην Ανακοίνωση της 

Επιτροπής αναφέρεται ότι με σκοπό να μην προδικάσει το αποτέλεσμα της 

ευρύτερης τρέχουσας συζήτησης αναφορικά με τα οικονομικά της ΕΕ, η 

Ανακοίνωση δεν αναφέρεται στο μέγεθος του προϋπολογισμού της ΚΑΠ για 

την μετά το 2020 περίοδο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η 

Ανακοίνωση της Επιτροπής δεν προβλέπει κάποια σαφή σύνδεση μεταξύ των 

μελλοντικών πόρων και της αξιολόγησης της επίδοσης.  

Γενικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι η απόδοση των πόρων της ΚΑΠ 

δεν είναι επαρκώς βασισμένη ούτε στις ανάγκες των κρατών μελών ούτε στις 

δεσμεύσεις τους για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, 

οι πόροι της ΚΑΠ κατανέμονται στα κράτη μέλη της ΕΕ με τη μορφή εθνικών 

«κονδυλίων», που δεν συνδέονται με τις ανάγκες τους ή τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα και επομένως θα πρέπει αυτά να προβλέψουν μέτρα για να 

δαπανηθούν τα προκαθορισμένα «κονδύλια», μέθοδος που θέτει κινδύνους 

αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της αγροτικής δαπάνης.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο ξαναεπαναφέρει την πρότασή του 

για τον προϋπολογισμό επιδόσεων (“performance budgeting”)11, την οποία 

																																																													
11 OECD, Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: The Common 

Agricultural Policy 2014-2020. Βλ. και OECD, Policy Brief March 2008, Performance 
Budgeting: A Users’ guide. Να σημειωθεί ότι στο ελληνικό δίκαιο το άρθρο 56 του 
ν.4270/2014 προβλέπει τη δυνατότητα κατάρτισης προϋπολογισμού προγραμμάτων. 
Ειδικότερα προβλέπεται ότι, με την επιφύλαξη των αρχών που διέπουν την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού και του πλαισίου που ορίζεται από τον παρόντα νόμο και κατά 
παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 55 παρ. 1, ο Κρατικός Προϋπολογισμός δύναται 
να διαρθρωθεί κατά προγράμματα που περιλαμβάνουν στοιχεία δαπανών τα οποία 



απέρριψε η Επιτροπή με το επιχείρημα ότι δεν θεωρεί ότι η προσέγγιση της 

ρητής σύνδεσης των πόρων που κατανέμονται με αποτελέσματα είναι εφικτά 

ή εφαρμοστέα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μολονότι ισχυρίζεται ότι ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ είναι προϋπολογισμός επιδόσεων υπό την έννοια ότι 

υφίσταται η δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία κατάρτισής 

του πληροφορίες σχετικά με την απόδοση.       

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εισροών της ΚΑΠ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο έθεσε δύο κριτήρια και συγκεκριμένα οι πόροι πρέπει να 

κατανέμονται με βάση την αξιολόγηση των αναγκών και των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων και να δαπανώνται εκεί που μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 

προστιθέμενη αξία.   

Περαιτέρω, όσον αφορά τις διαδικασίες της ΚΑΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στην Ανακοίνωσή της επεσήμανε ότι τα στρατηγικά πλάνα της ΚΑΠ θα 

καλύψουν παρεμβάσεις και στους δύο πυλώνες διασφαλίζοντας με τον τρόπο 

αυτό συνοχή στην πολιτική μεταξύ μελλοντικής ΚΑΠ και άλλων πολιτικών. 

Επίσης ανέφερε ότι λεπτομερείς κανόνες επιλεξιμότητας σε ενωσιακό επίπεδο 

θα πρέπει να καταργηθούν, ότι οι άμεσες πληρωμές θα εκπληρώσουν τους 

																																																																																																																																																																														
αντιστοιχούν σε σύνολο μέτρων που συμβάλλουν, με διαρθρωμένο και συμπληρωματικό 
τρόπο, στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στόχων και αφορούν μία ή 
περισσότερες δημόσιες πολιτικές. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού κατά προγράμματα 
βασίζεται κυρίως στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων του κράτους 
και προϋποθέτει ένα αξιόπιστο και λειτουργικό σύστημα μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο 
προσδιορισμός ομάδων προγραμμάτων και οποιαδήποτε άλλα θέματα που απαιτούνται 
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού που είναι διαρθρωμένος κατά προγράμματα. Βλ. 
και Μπάρμπας Νικόλαος, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήμα – 
Θεσσαλονίκη, έκδοση ΣΤ΄, σελ.117-126. Σύμφωνα με το εν λόγω σύστημα οι δημόσιες 
δαπάνες κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση ορισμένα κριτήρια σε τρία ή περισσότερα 
επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο με βάση τις βασικές πολιτικές ή λειτουργίες που 
εξυπηρετούνται, π.χ. περιβάλλον, δικαιοσύνη κλπ. Σε δεύτερο επίπεδο με βάση τα 
προγράμματα που εξυπηρετούν την κάθε πολιτική. Περαιτέρω κάθε πρόγραμμα αναλύεται 
σε δράσεις που αποτελούν και το τελευταίο επίπεδο εξειδίκευσης υλοποίησης του κάθε 
προγράμματος. Σε κάθε πρόγραμμα καταγράφονται όλοι οι πόροι που διατίθενται για την 
επίτευξη των στόχων του. Επομένως, σε όλα τα επίπεδα του συστήματος τίθενται 
κατάλληλοι μετρήσιμοι δείκτες που επιτρέπουν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 
κρατικών δράσεων. Όπως επισημαίνει ο κ. Μπάρμπας, «με την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού προγραμμάτων επιδιώχθηκε η εισαγωγή στη διαχείριση των δημοσίων 
οικονομικών της Ελλάδας η έννοια της Αρχής της Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
(οικονομικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα)». Στο Εγχειρίδιο (σελ.122 κ.ε.) 
αποτυπώνεται, επίσης, η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος του προϋπολογισμού 
προγραμμάτων στα Εθνικά Σχέδια Προγραμμάτων. Για το ζήτημα αυτό, βλ. επίσης 
Καράγιωργας Δ., Δημόσια Οικονομική – 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα, 1981, 
σελ.41, John F. Due, Ann F. Friedlaender, Δημόσια Οικονομική, μετάφραση Θ. Μπένου, 
έκδ. Gudenberg, σελ.240-241.  



στόχους τους πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά, εάν είναι απλούστερες και 

καλύτερα στοχευμένες, ότι η χορήγηση στήριξης εισοδήματος στους αγρότες 

θα εξαρτάται από την εφαρμογή περιβαλλοντολογικών πρακτικών που θα 

γίνουν προαπαιτούμενες για άλλες πιο φιλόδοξες οικειοθελείς πρακτικές.   

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έθεσε τέσσερα κριτήρια για την 

αξιολόγηση των διαδικασιών της ΚΑΠ και ειδικότερα η πολιτική πρέπει να 

εφαρμόζεται μέσω οικονομικά αποδοτικών εργαλείων με βάση σταθερές 

αποδείξεις,  να υπάρχει συνέπεια μεταξύ της ΚΑΠ και των άλλων πολιτικών 

της ΕΕ, καθώς και μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων της ΚΑΠ, ενώ οι 

κανόνες υλοποίησης πρέπει να είναι απλούστεροι και να μην θέτουν σε 

κίνδυνο την οικονομική αποδοτικότητα.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο απαιτείται 

καλύτερη και ταχύτερη πληροφόρηση, προκειμένου να γίνεται ο σχεδιασμός 

οικονομικά αποδοτικών/αποτελεσματικών εργαλείων της ΚΑΠ. Για το σκοπό 

αυτό επικροτεί την πραγματοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχων 

δαπανών (“spending reviews”), τις οποίες όμως δεν μπορεί να αξιολογήσει 

προς το παρόν.    

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε ότι απαιτείται 

απλούστευση, όχι όμως σε βάρος της αποδοτικότητας, αναφέροντας ως 

παράδειγμα τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, όπου κατά την γνώμη του 

απαιτείται ένας συγκεκριμένος βαθμός πολυπλοκότητας, προκειμένου να είναι 

αποδοτική και αποτελεσματική η εν λόγω πολιτική. Τέλος, ανέφερε ότι θα 

απαιτηθεί επαρκής χρόνος για την ανάπτυξη της επόμενης μεταρρύθμισης της 

ΚΑΠ.     

Περαιτέρω, όσον αφορά τις εκροές, τα αποτελέσματα και τους εξωτερικούς 

παράγοντες, η Επιτροπή επισημαίνει στην Ανακοίνωσή της ότι τα κράτη μέλη 

πρέπει να επιδιώκουν ρεαλιστικούς και κατάλληλους στόχους, ενώ η 

διαδικασία διασφάλισης πρέπει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις μια 

πολιτικής στοχευμένης στα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών 

μέτρησης και ενός συστήματος αξιόπιστης παρακολούθησης και αναφοράς 

της αποτελεσματικότητας.  



Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε ότι η Επιτροπή έχει 

ένα πολύπλοκο πλαίσιο αναφοράς επιδόσεων με πολυάριθμους δείκτες, οι 

οποίοι συχνά δεν μετρούν τα αποτελέσματα, αλλά τις εκροές ή σε μερικές 

περιπτώσεις και τις εισροές, ενώ υπάρχει έλλειψη ξεκάθαρης σύνδεσης με 

τους στόχους της ΕΕ12. Για το λόγο αυτό πρότεινε τη μείωση των δεικτών 

αυτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας, προκειμένου να εστιάζουν σε 

αυτούς που μετρούν καλύτερα την επίδοση του προϋπολογισμού της ΕΕ.  

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έθεσε τρία κριτήρια για την αξιολόγηση 

των εκροών, των αποτελεσμάτων και των εξωτερικών παραγόντων της ΚΓΠ. 

Συγκεκριμένα πρότεινε την υιοθέτηση ενός εναλλακτικού συστήματος 

επίδοσης που να συνδέει τους στόχους της πολιτικής και τις εκροές, τα 

αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Επίσης, πρότεινε να υπάρχει ένας 

ξεκάθαρος σύνδεσμος μεταξύ των χρημάτων που δαπανώνται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ και την επίτευξη συμφωνηθέντων στόχων επίδοσης, 

ενώ οι επιδόσεις πολιτικής και οι σχετικοί εξωτερικοί παράγοντες να 

παρακολουθούνται και η πολιτική να προσαρμόζεται όταν είναι απαραίτητο.  

Περαιτέρω, όσον αφορά τη διασφάλιση της λογοδοσίας, το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ότι η φύση της αλλαγής όσον αφορά τον ρόλο 

των κρατών μελών και της Επιτροπής δεν είναι ξεκάθαρος και πρέπει να 

διευκρινισθεί στην πρόταση της Επιτροπής. Ειδικότερα, σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ η Ανακοίνωση αναφέρεται στο 

διευρυμένο ρόλο των κρατών μελών, ωστόσο δίνει στην Επιτροπή βασικό 

ρόλο στην έγκριση των στρατηγικών πλάνων των κρατών μελών με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση της συμβολής της ΚΑΠ στις προτεραιότητες και τους στόχους 

της ΕΕ και την εκπλήρωση από τα κράτη μέλη των στόχων που αφορούν στο 

κλίμα και την ενέργεια.    

Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε, θεμελιώδες στοιχείο της νέας ΚΑΠ σύμφωνα 

με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η δημιουργία ενός «νέου 

μοντέλου λειτουργίας», το οποίο θα βασίζεται στην αυξημένη ευελιξία και 

επικουρικότητα και αναθέτει στα κράτη μέλη περισσότερες ευθύνες ως προς 

τις επιδόσεις.  

																																																													
12 World Bank (2017), “Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”. 



Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να πετύχει το 

νέο μοντέλο θα απαιτηθούν μέτρα βασιζόμενα σε αδιάσειστα επιστημονικά και 

στατιστικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα αποφέρουν σαφώς τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Επίσης, απαιτείται να τεθούν κατάλληλοι, φιλόδοξοι και 

επαληθεύσιμοι μετρήσιμοι στόχοι για τα νέα «στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ», οι 

οποίοι θα συμβαδίζουν με τους στόχους της ΕΕ. Τέλος, απαιτείται σταθερό 

πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιδόσεων, καθώς και 

αδιάρρηκτη αλυσίδα λογοδοσίας και ελέγχου, η οποία θα διασφαλίζει τόσο τη 

συμμόρφωση από άποψη νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών όσο 

και άποψη των επιδόσεων. 

Εκτός από την Ανακοίνωση της Επιτροπής και την έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναφέρονται ειδικά στο ζήτημα της ΚΑΠ, η ανάγκη 

αναθεώρησης της πολιτικής αυτής επισημαίνεται και στο Έγγραφο 

Προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ που δημοσιεύθηκε 

τον Ιούνιο του 201713, στο οποίο αφού περιγράφονται οι στόχοι και οι δράσις 

της ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020, περιλαμβάνονται σκέψεις για την 

αναθεώρησή της την επόμενη περίοδο14.    

Κύριος στόχος της ΚΑΠ είναι η διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των γεωργικών και αγροτικών κοινοτήτων. Για 

το σκοπό αυτό, η ΚΑΠ θα κινητοποιήσει περίπου 400 δισ. ευρώ στο τρέχον 

πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 για να χρηματοδοτηθούν μέτρα ρύθμισης 

της αγοράς, άμεσες ενισχύσεις για τους γεωργούς και προγράμματα 

αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και για να προωθηθούν η βιώσιμη γεωργία και 

οι υγιείς αγροτικές οικονομίες. Να σημειωθεί ότι από το προαναφερόμενο 

ποσό, οι άμεσες ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 70%.  

																																																													
13 Βλ. το Έγγραφο Προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, Ιούνιος 2017. 

Αυτό το έγγραφο προβληματισμού βασίζεται στην έκθεση για τη «Μελλοντική 
χρηματοδότηση της ΕΕ» που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2017 από ομάδα υψηλού 
επιπέδου που συστάθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της 
ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την προεδρία του Mario Monti. Η ομάδα αυτή 
απαρτίζεται από δέκα πολιτικές προσωπικότητες. Τα τρία θεσμικά όργανα διόρισαν το 
καθένα από τρία μέλη και, κατόπιν κοινής συμφωνίας, τον πρόεδρο. Η ομάδα ενέκρινε 
ομόφωνα την έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων. 

14  Communication from the Commission, “A new, modern Multiannual Financial Framework 
for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020.   



Η τελευταία μεταρρύθμιση της πολιτικής αυτής εισήγαγε μείζονες αλλαγές στο 

σύστημα άμεσων ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών 

των νέων γεωργών και των μικρότερων εκμεταλλεύσεων, συγκεκριμένων 

τομέων ή περιοχών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς και του 

περιβάλλοντος. Η πολιτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ευρωπαϊκός γεωργικός 

τομέας να καταστεί παγκοσμίως ανταγωνιστικός και να επιδείξει ισχυρές και 

βελτιούμενες εξαγωγικές επιδόσεις.  

Γίνεται δεκτό ότι η εισοδηματική στήριξη καλύπτει εν μέρει το χάσμα μεταξύ 

γεωργικού εισοδήματος και συγκρίσιμου εισοδήματος άλλων οικονομικών 

τομέων15. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές γνώμες ως προς το 

επίπεδο εισοδηματικής στήριξης που απαιτείται όταν λαμβάνεται υπόψη η 

ανταγωνιστικότητα εντός του τομέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληρωμές 

αυτές δεν συμβάλλουν στη διαρθρωτική ανάπτυξη του τομέα, αλλά τείνουν να 

αυξάνουν τις τιμές της γης, πράγμα που ενδέχεται να εμποδίζει την είσοδο 

νέων αγροτών στην αγορά. Οι άμεσες ενισχύσεις εξακολουθούν να 

καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα ιστορικά δικαιώματα και να 

επικεντρώνονται στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους ιδιοκτήτες 

γης των πλουσιότερων κρατών μελών. Κατά μέσο όρο, 20% των δικαιούχων 

λαμβάνει περίπου 80% των πληρωμών. Ωστόσο, αυτή η γενική εικόνα κρύβει 

τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, εξετάζονται 

διάφορες εναλλακτικές επιλογές για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, ώστε να 

ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η δικαιοσύνη της εν λόγω πολιτικής. Μεταξύ 

των επιλογών αυτών συγκαταλέγεται η πρόταση να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα των άμεσων ενισχύσεων ως προς τη στόχευσή τους, 

ώστε να εξασφαλιστεί εισόδημα για όλους τους αγρότες σε ολόκληρη την ΕΕ, 

ιδίως όσον αφορά τις απομακρυσμένες περιοχές και τις φτωχότερες 

																																																													
15  Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο έγγραφο προβληματισμού, ορισμένοι γεωργοί έχουν πλέον 

πρόσβαση σε άλλες πηγές μη γεωργικού εισοδήματος, π.χ. από δραστηριότητες 
τουρισμού και αναψυχής, αιολική ενέργεια, ενέργεια από βιοαέριο και ηλιακή ενέργεια.	
Παρόλα αυτά, υπάρχουν τεράστιες ανισότητες στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Σε 
ορισμένες αγροτικές περιοχές δεν υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές πηγές απασχόλησης 
και εισοδήματος εκτός της γεωργίας. 

.   



γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να μειώσει τις 

άμεσες ενισχύσεις για τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Επίσης, έχει προταθεί η διερεύνηση της δυνατότητας καθιέρωσης κάποιου 

βαθμού εθνικής συγχρηματοδότησης για άμεσες ενισχύσεις, ώστε να 

διατηρηθούν τα συνολικά επίπεδα της τρέχουσας στήριξης16. Επίσης έχει 

προταθεί ο εξορθολογισμός της δράση των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων 

στις αγροτικές περιοχές και η εξάλειψη των επικαλύψεων τους. 

Περαιτέρω, με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων της πολιτικής, έχει 

προταθεί η παροχή κινήτρων στους γεωργούς, ώστε να παρέχουν φιλικά 

προς το περιβάλλον και το κλίμα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, και η 

ενθάρρυνσή τους να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και στην προστασία του 

περιβάλλοντος17 στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, με θετικά 

κίνητρα βάσει συμβάσεων.  

Να σημειώσουμε ότι η αποτελεσματικότητα του καθεστώτος βασικής 

ενίσχυσης (ΚΒΕ) για γεωργούς, το οποίο εισήχθη το 2015 στο πλαίσιο της 

μεταρρύθμισης της κοινής αγροτικής πολιτικής του 2013, εξετάσθηκε με 

έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που επίσης δημοσιεύθηκε 

πρόσφατα (Μάρτιο του 2018)18. Ειδικότερα, το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 

																																																													
16  Όπως αναφέρεται στο έγγραφο προβληματισμού, εκτός από τα μέτρα αγροτικής 

ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, αυτός είναι 
ο μοναδικός τομέας πολιτικής του οποίου η διαχείριση γίνεται από κοινού με τα κράτη μέλη 
χωρίς εθνική συγχρηματοδότηση.  

17  Όπως αναφέρεται στο έγγραφο προβληματισμού, η ΚΓΠ ορίζει τους αναγκαίους κανόνες 
και τα κίνητρα που επιτρέπουν στη γεωργία και τη δασοκομία να συμβάλλουν στην 
επίλυση των παγκόσμιων πιεστικών περιβαλλοντικών και κλιματικών προβλημάτων και 
στην παροχή των δημόσιων αγαθών που αναμένουν οι πολίτες. Μεταξύ των βασικών 
αυτών εργαλείων συγκαταλέγονται τα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα της ΚΓΠ, 
τα οποία παρέχουν κίνητρα στους γεωργούς, αφενός, να υιοθετούν και να προσαρμόζουν 
πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης και να αναλαμβάνουν δράσεις που ενισχύουν και 
διατηρούν τα ύδατα, το έδαφος, τη βιοποικιλότητα και το τοπίο ενώ, αφετέρου, 
συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή. 
Εντούτοις, αυξάνονται επίσης οι φωνές που ζητούν να προσανατολιστεί η κοινή γεωργική 
πολιτική προς την παροχή δημόσιων αγαθών που σχετίζονται με την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη δράση για το κλίμα. Αυτό θα απαιτούσε περισσότερο στοχοθετημένα 
και περιφερειακά προσαρμοσμένα μέτρα στήριξης.  

18 Βλ. Ειδική έκθεση αριθ. 10/2018: Καθεστώς βασικής ενίσχυσης για τους γεωργούς – σε 
καλό δρόμο από άποψη λειτουργίας, με περιορισμένη όμως συμβολή στην απλούστευση, 
τη στόχευση και τη σύγκλιση των επιπέδων ενίσχυσης. Βλ. και Δελτίο Τύπου: Το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης για γεωργούς έχει εγγενείς περιορισμούς, δηλώνουν οι 
ελεγκτές της ΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση, σκοπός του ΚΒΕ είναι να προσφέρει στους 
γεωργούς στήριξη του βασικού εισοδήματός τους και να συμβάλει στη βιώσιμη παραγωγή 



έχει εγγενείς περιορισμούς, καθώς σύμφωνα με τον αρμόδιο για την ως άνω 

έκθεση επιδόσεων «Δεν λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, τη χρήση 

της γεωργικής γης ή τις ειδικές περιστάσεις που ισχύουν για την εκάστοτε 

εκμετάλλευση, ούτε βασίζεται σε ανάλυση της συνολικής εισοδηματικής 

κατάστασης των γεωργών». Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το καθεστώς 

βασικής ενίσχυσης για τους γεωργούς είναι σε καλό δρόμο από άποψη 

λειτουργίας, έχει όμως περιορισμένη συμβολή στην απλούστευση, τη 

στόχευση και τη σύγκλιση των επιπέδων ενίσχυσης. 

Καταληκτικά, η ΚΑΠ θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά από νέες 

προκλήσεις. Η συζήτηση για την αναθεώρηση της ΚΑΠ έχει ανοίξει και θα 

επηρεάσει σημαντικά τη χρηματοδότηση και τη στήριξη του αγροτικού τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα δεν θα πρέπει να μένει θεατής, αλλά να 

συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της ΚΑΠ προς όφελος των αγροτικών 

κοινοτήτων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας. Προς την κατεύθυνση 

αυτή, οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορούν να την 

βοηθήσουν στην αξιολόγηση των προτάσεων που διατυπώνονται σε 

ενωσιακό επίπεδο και τη διατύπωση των απόψεων της επί αυτών στη βάση 

των κριτηρίων αξιολόγησης που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

αναφορικά με τις ανάγκες, τους στόχους και τα αποτελέσματα της ΚΑΠ.   

																																																																																																																																																																														
τροφίμων στην ΕΕ, χωρίς να στρεβλώνονται οι αποφάσεις όσον αφορά την παραγωγή. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης της ΕΕ για γεωργούς, με 
ετήσιες δαπάνες ύψους περίπου 18 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που διανέμεται σε 
περίπου 4 εκατομμύρια γεωργούς. Μολονότι η απλούστευση αποτέλεσε κατευθυντήρια 
αρχή στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 2013, οι πολύπλοκοι κανόνες που διέπουν το 
ΚΒΕ και τις επιλέξιμες εκτάσεις συνεπάγονταν πολυάριθμες επιλογές και εξαιρέσεις, 
δηλώνουν οι ελεγκτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κανόνες που επέλεξαν να 
εφαρμόσουν τα κράτη μέλη ενέτειναν την πολυπλοκότητα, επιδείνωσαν τον φόρτο των 
εθνικών διοικήσεων και έδωσαν σε ορισμένους γεωργούς τη δυνατότητα να αποκομίσουν 
απροσδόκητα κέρδη. Με τη μεταρρύθμιση επεκτάθηκαν οι κατηγορίες γης για τις οποίες 
μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση, καθώς τα κράτη μέλη ακολούθησαν διαφορετικές 
προσεγγίσεις για τον ορισμό βασικών όρων, όπως η «γεωργική γη» και η «γεωργική 
δραστηριότητα», με σκοπό την καλύτερη στόχευση της στήριξης προς τους «ενεργούς» 
γεωργούς. Παράλληλα όμως μπορούν να ανακύψουν σημαντικά προβλήματα κατά την 
υλοποίηση. Οι επιλογές των κρατών μελών επηρέαζαν επίσης σημαντικά τον βαθμό 
ανακατανομής της στήριξης και οι γεωργοί μπορούσαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να 
διατηρήσουν ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα στήριξης, τα οποία απέρρεαν από παρελθόντα 
επίπεδα επιδότησης. Οι ελεγκτές υποστηρίζουν ότι, επειδή πρόκειται για καθεστώς που 
σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις εκτάσεις και όχι με το εισόδημα, η στήριξη του ΚΒΕ τείνει 
να ευνοεί τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Βλ. και την ειδική έκθεση αριθ. 1/2016 του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Έχει σχεδιαστεί σωστά και βασίζεται σε ορθά 
δεδομένα το σύστημα της Επιτροπής για τη μέτρηση των επιδόσεων σε σχέση με τα 
εισοδήματα των γεωργών;» 



Επίσης, σε περίπτωση υιοθέτησης του νέου μοντέλου της μελλοντικής ΚΑΠ, 

στο οποίο με βάση την αρχή της επικουρικότητας η ΕΕ θα θέτει τις βασικές 

παραμέτρους πολιτικής και τα κράτη μέλη θα είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό 

των παρεμβάσεων της ΚΑΠ προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων της ΕΕ, η Ελλάδα θα πρέπει αφενός να κατανοήσει τους στόχους και 

να σχεδιάσει τις παρεμβάσεις εκείνες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των 

στόχων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικές οι παρεμβάσεις 

για την αποτελεσματικότερη στήριξη των αγροτών μέσω των άμεσων 

πληρωμών, η ενίσχυση των επενδύσεων και ο σχεδιασμός ενός συστήματος 

διαχείρισης των κινδύνων του αγροτικού τομέα._        

    

 
	


