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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συµβουλίου σχετικά µε
ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική
αγορά και στις τρίτες χώρες
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το καθεστώς προώθησης, το οποίο θεσπίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000,
παρακολουθείται στενά από την αρχή µέσω εκθέσεων που υπέβαλε η Επιτροπή στο
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν ήδη υποβληθεί δύο εκθέσεις, το 2004 και
το 2006. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συµβουλίου, η
Επιτροπή πρέπει να υποβάλει µια τρίτη έκθεση έως το τέλος του 20101.
Η εν λόγω έκθεση καλύπτει τη λειτουργία του καθεστώτος προώθησης κατά την περίοδο από
το 20062 έως το πρώτο εξάµηνο του 2010. Ασχολείται κυρίως µε βελτιώσεις στη διαχείριση
και εκτίµηση των επιπτώσεων, καθώς επίσης και µε θέµατα απλούστευσης (οι δύο
διαφορετικοί κανονισµοί που αφορούσαν αντίστοιχα τις τρίτες χώρες και τις εσωτερικές
αγορές συγχωνεύθηκαν σε έναν). Επικεντρώνεται σε όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής που
θεσπίστηκαν από την τελευταία έκθεση και µετά και αναλύει τα διαθέσιµα στοιχεία όσον
αφορά την προώθηση γεωργικών προϊόντων.
II. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2006-2010
Το καθεστώς προώθησης της ΕΕ αποτελεί µια οριζόντια πολιτική, η οποία καλύπτει σχεδόν
όλους τους γεωργικούς τοµείς και δίνει έµφαση στα γενικά χαρακτηριστικά και την
προστιθέµενη αξία της ΚΓΠ: ποιότητα, ασφάλεια, υγεία, επισήµανση, ειδικές µέθοδοι
παραγωγής, σεβασµός του περιβάλλοντος, καλή διαβίωση των ζώων, κλπ. Συµπληρώνει τις
εθνικές πρωτοβουλίες στηρίζοντας ή τονώνοντας κάθε ιδιωτική ή δηµόσια προσπάθεια
προώθησης που καταβάλλεται σε επίπεδο κρατών µελών.
ΙΙ.Α

Συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα προώθησης

ΙΙ.Α.1

Τροποποιήσεις που επέφερε η έκθεση του 2006

Το καθεστώς προώθησης βελτιώθηκε υπό το πρίσµα των συστάσεων της τελευταίας έκθεσης:
η απαιτούµενη κανονιστική ενοποίηση επιτεύχθηκε µέσω της συγχώνευσης των δύο
υφιστάµενων κανονισµών του Συµβουλίου σε έναν (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του
Συµβουλίου) και των δύο κανονισµών της Επιτροπής σε άλλον ένα (κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
501/2008 της Επιτροπής)3. Βελτιώθηκαν επίσης οι ρυθµίσεις µε τις οποίες τα κράτη µέλη
δηλώνουν δαπάνες, επιτρέποντας την τακτική παρακολούθηση της εκτέλεσης του
προϋπολογισµού. Η σύσταση που αφορούσε τον φορέα υλοποίησης διατηρήθηκε και τέλος,
καταρτίστηκαν και θεσπίστηκαν σαφείς και επαρκείς κατευθυντήριες γραµµές για την
προετοιµασία των προγραµµάτων προώθησης. Κατά την περίοδο υποβολής εκθέσεων, οι
υπηρεσίες της Επιτροπής προέβησαν σε πολλές ακόµα βελτιώσεις, οι οποίες είναι σύµφωνες
µε τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως φαίνεται κατωτέρω, στο σηµείο ΙΙΙ.Β.
Όλες οι εν λόγω προσαρµογές αναφέρονται στο παράρτηµα 1 του εγγράφου εργασίας των
υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την παρούσα έκθεση.

1
2
3
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2007, ΕΕ L 3 της 5.1.2008, σ. 1.
Το 2006 καλύπτεται εξολοκλήρου από την παρούσα έκθεση.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2008, ΕΕ L 147 της 6.6.2008, σ. 3.
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ΙΙ.Α.2 ∆ηµοσιονοµικά θέµατα: πόροι και δαπάνες των διαθέσιµων κονδυλίων
Πίνακας 1: Πιστώσεις προϋπολογισµού για την προώθηση γεωργικών προϊόντων
σε ευρώ
Γραµµή του προϋπολογισµού

2006

2007

2008

2009

2010

42 000 000

38 000 000

45 000 000

56 000 000

05 02 10 02 Άµεση διαχείριση

10 000 000

7 295 000

5 371 000

2 119 000

1 210 000

Συνολική προώθηση

52 000 000

45 295 000

50 371 000

58 119 000

57 210 000

∆ράσεις προώθησης:
05 02 10 01 Επιµερισµένη διαχείριση

56 000 000

∆ράσεις προώθησης:

Από το 2007 και εξής, παρατηρείται σηµαντική αύξηση των πιστώσεων που διατέθηκαν από
την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σε προγράµµατα ενηµέρωσης και προώθησης
γεωργικών προϊόντων. Οι εξαιρετικά υψηλές πιστώσεις προϋπολογισµού για το 2009
χορηγήθηκαν προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι υψηλότερες συσσωρευµένες δαπάνες για
πολυετή προγράµµατα προώθησης, τα οποία είχαν εγκριθεί το 2007 και 2008 (ένα
µεγαλύτερο «βάρος του παρελθόντος», δεδοµένου του υψηλότερου προϋπολογισµού των
εγκεκριµένων προγραµµάτων εκείνων των ετών). Το ίδιο ισχύει και για το 2010. Η
προαναφερθείσα αύξηση έρχεται σε αντίθεση µε τη µείωση των δηµοσιονοµικών πόρων
«άµεσης διαχείρισης». Οι βασικοί λόγοι µείωσής τους είναι η απουσία εθελοντικής
συνεισφοράς στο ∆ΣΕ4, η λήξη του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Αυθεντικών Γεύσεων
(ΕΠΑΓ), το οποίο προωθούσε τα ευρωπαϊκά σήµατα ποιότητας στη Βόρεια Αµερική και την
Κίνα και η λήξη της εκστρατείας προώθησης της βιολογικής γεωργίας.

Πίνακας 2: ∆απάνες προϋπολογισµού για την προώθηση γεωργικών προϊόντων
σε ευρώ
Γραµµή του προϋπολογισµού

2006

2007

2008

2009

2010

34 163 896

47 873 132

49 431 246

46 514 165

δ.δ.

4 733 973

2 723 506

3 753 884

911 554

δ.δ.

38 897 869

50 596 638

53 185 130

47 425 719

δ.δ.

75 %

112 %

106 %

82 %

δ.δ.

∆ράσεις προώθησης:
05 02 10 01 Επιµερισµένη διαχείριση
∆ράσεις προώθησης:
05 02 10 02 Άµεση διαχείριση
Συνολική προώθηση
Βαθµός υλοποίησης (δαπάνη έως %
των πιστώσεων)5

Η τάση του ποσοστού εκτέλεσης πρέπει να υπογραµµιστεί: η ορθή διαχείριση του τοµέα
προώθησης συνέβαλε στην εξάλειψη της υποκατανάλωσης, η οποία αποτελούσε ένα από τα
κύρια χαρακτηριστικά του τοµέα έως το 2006. Εντούτοις, το οικονοµικό έτος 2009
επηρεάστηκε από έκτακτα και απρόβλεπτα συµβάντα: τρία προγράµµατα προώθησης, τα
οποία είχαν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή το 2008 δεν υπεγράφησαν, ενώ µια διατοµεακή

4
5
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∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου.
Η υπέρβαση εκτέλεσης το 2007 και το 2008 καλύφθηκε από µεταφορές.
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ένωση που συµµετείχε στη συγχρηµατοδότηση διαφόρων εν εξελίξει προγραµµάτων
προώθησης έπρεπε να διακόψει τις δραστηριότητές της το 2009, λόγω µιας απόφασης του
Ανώτατου Εθνικού ∆ικαστηρίου στη χώρα της. Τα εν λόγω συµβάντα οδήγησαν σε µια
απρόβλεπτη µείωση των δαπανών για εκείνο το έτος καθώς και σε µείωση του ποσοστού
εκτέλεσης.
ΙΙ.Α.3 Ανάλυση των προγραµµάτων προώθησης
- Προγράµµατα προώθησης που εγκρίθηκαν και απορρίφθηκαν
Κατά την περίοδο που καλύπτει η παρούσα έκθεση, όλα τα κράτη µέλη συµµετείχαν σε
προσπάθειες προώθησης, επιδεικνύοντας έντονο ενδιαφέρον για το καθεστώς. Συνολικά, οι
υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν 430 προτάσεις για προγράµµατα, µε συνολικό
προϋπολογισµό 505,6 εκατ. ευρώ, έπειτα από µια πρώτη επιλογή από τις εθνικές αρχές· 183
από αυτά έλαβαν έγκριση για κοινοτική συγχρηµατοδότηση συνολικού ύψους 248,6 εκατ.
ευρώ. Από αυτά, 134 αφορούσαν την εσωτερική αγορά και 49 στόχευαν σε αγορές τρίτων
χωρών.

Πίνακας 3: Προγράµµατα που εγκρίθηκαν και απορρίφθηκαν από τον Ιούλιο 2006 έως
τον Ιούλιο 2010
Απόφαση
Εσωτερική αγορά
C(2006) 3079
07/07/2006
C(2006)6458
12/12/2006
10/07/2007
C(2007)3299
22/07/2008
C(2008)3738
23/07/2009
C(2009)5583
C(2009)10784
18/01/2010
C(2010)4312
29/06/2010
Σύνολο

Προτάσεις που
Προγράµµατα που εγκρίθηκαν
Συγχρηµατοδότηση
ελήφθησαν Αριθµός
79
31
27.660.899 €
1
1
2.700.000 €
56
23
38.857.435 €
72
31
45.699.154 €
48
16
27.855.353 €
16
13
17.931.027 €
55
19
30.299.761 €
327
134
191.003.630

Προγράµµατα που απορρίφθηκαν
Αριθµός
Συγχρηµατοδότηση
48
49.942.266 €
33
26.659.129 €
41
61 087 592
32
51.617.128 €
3
2.456.414 €
36
48.566.109 €
193
240.328.638

Τρίτες χώρες
11/12/2006
C(2006)5987
07/12/2007
C(2007)5911
12/12/2008
C(2008)8233
30/11/2009
C(2009)9404
Σύνολο

28
25
30
20
103

10
18
11
10
49

9.079.319 €
19.591.571 €
17.817.101 €
11.105.132 €
57.593.123 €

18
7
19
10
54

20.969.668 €
10.598.650 €
29.895.002 €
16.262.011 €
77.725.329 €

Εσωτερική αγορά + τρίτες χώρες

430

183

248.596.753 €

247

318.053.968 €

Όσον αφορά τη διάρκεια των εγκεκριµένων προγραµµάτων, 150 (82%) εξ αυτών έχουν
διάρκεια 3 ετών (βλ. γράφηµα 1). Σύµφωνα µε το γράφηµα 2, ο προϋπολογισµός του 20%
των προγραµµάτων δεν ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ, ο προϋπολογισµός του 25% κυµαίνεται
µεταξύ του 1 εκατ. και των 2 εκατ. ευρώ, του 36% κυµαίνεται µεταξύ 2 εκατ. και 4 εκατ.
ευρώ και ο προϋπολογισµός του 19% των προγραµµάτων υπερβαίνει τα 4 εκατ. ευρώ.
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Γράφηµα 2: Αριθµός προγραµµάτων που
εγκρίθηκαν βάσει του συνολικού τους
προϋπολογισµού (εκατ. €)

Γράφηµα 1: Αριθµός προγραµµάτων που
εγκρίθηκαν βάσει της διάρκειάς τους

4
35· 19%

29

37· 20%
0-1,0
1,0-2,0
2,0-4,0
>4,0

1 έτος
2 έτη
3 έτη

45· 25%
66· 36%

150

Όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 4, σχεδόν όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 επωφελήθηκαν από τις εν λόγω
προσπάθειες προώθησης. Όσον αφορά τα εγκεκριµένα προγράµµατα (36), το µεγαλύτερο
όφελος είχαν τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, ενώ ακολουθούν τα προϊόντα ποιότητας (ΠΟΠ,
ΠΓΕ, βιολογικά προϊόντα και προϊόντα από εξόχως απόκεντρες περιοχές: 32), τα
οπωροκηπευτικά, νωπά και µεταποιηµένα (30), τα προϊόντα κρέατος συµπεριλαµβανοµένων
των πουλερικών (23), τα κρασιά και οινοπνευµατώδη (20), το ελαιόλαδο (8), κλπ.

Πίνακας 4
Προγράµµατα που εγκρίθηκαν (εσωτερική αγορά και τρίτες χώρες) ανά τοµέα και
προϋπολογισµό
Συνολικός
προϋπολογισµός
(εκατ. ευρώ)

Συγχρηµατοδότηση
ΕΕ (εκατ. ευρώ)

Χοίρειο και βόειο κρέας
(µεταποιηµένο ή µη)

9,3

4,6

1,86 %

5

Κλωστικό λινό

3,3

1,7

0,67 %

1

89,0

44,6

17,93 %

24

Μέλι και µελισσοκοµικά
προϊόντα

4,3

2,1

0,86 %

8

Επισήµανση αβγών

1,0

0,5

0,20 %

1

116,4

56,6

22,76 %

36

34,3

17,2

6,90 %

14

34,2

15,5

6,22 %

8

35,7

17,9

7,18 %

15

Προϊόντα

Νωπά
οπωροκηπευτικά

Γάλα
γαλακτοκοµικά
προϊόντα

και

Βιολογικές καλλιέργειες

EL

Αριθ.
εγκεκριµένων
προγραµµάτων

και

Πολυπροϊόντα
Ελαιόλαδο
επιτραπέζιες ελιές

%

6
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και βιολογικά προϊόντα
Καλλωπιστικά φυτά

14,9

7,4

2,99 %

9

εξόχως
περιοχές

16,1

7,5

3,03 %

2

ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ

39,4

19,7

7,93 %

15

Κρέας πουλερικών

13,3

6,6

2,67 %

6

Μεταποιηµένα
οπωροκηπευτικά

16,9

8,4

3,39 %

6

Προϊόντα ποιότητας µε
βάση το κρέας

30,2

15,1

6,08 %

11

Προϊόντα ποιότητας µε
βάση
το
κρέας
πουλερικών

1,7

0,8

0,34 %

1

Σπορέλαια

1,3

0,6

0,26 %

1

Οινοπνευµατώδη ποτά

4,2

2,1

0,84 %

2

Κρασιά

39,1

19,6

7,87 %

18

Σύνολο

504,6

248,6

100,00 %

183

απόκεντρες

Οι βασικοί λόγοι απόρριψης κατά την περίοδο αναφοράς ήταν: η περιγραφή των δράσεων δεν
ήταν αρκετά λεπτοµερής, ώστε οι υπηρεσίες της Επιτροπής να έχουν σαφή εικόνα του
προγράµµατος· η ανάλυση του προϋπολογισµού δεν ήταν επαρκώς λεπτοµερής, ώστε να
αξιολογηθεί η σχέση κόστους-ωφελείας του προγράµµατος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συµβουλίου· δεν αναφέρονταν οι λόγοι
υποβολής του προγράµµατος· απουσίαζαν στοιχεία τα οποία θα αποδείκνυαν ότι ο φορέας
εφαρµογής είχε επιλεγεί µε ορθά κριτήρια. Κατά τα πιο πρόσφατα έτη, άλλος ένας
σηµαντικός λόγος απόρριψης ήταν η απουσία των στόχων SMART6 ή των µεθόδων που θα
χρησιµοποιούνταν για την αξιολόγηση του προγράµµατος και την εκτίµηση επιπτώσεων.
- Προγράµµατα για τρίτες χώρες
Παρά τη δεδηλωµένη δέσµευση της Επιτροπής να ενισχύσει την προώθηση σε τρίτες χώρες,
κατά την περίοδο αναφοράς τα εν λόγω προγράµµατα αντιστοιχούσαν σε ποσοστό µόλις 27%
του συνόλου των προτεινόµενων προγραµµάτων (49/183). Έλαβαν 23% των κοινοτικών
κονδυλίων που διατέθηκαν σε εγκεκριµένα προγράµµατα προώθησης (57,6 εκατ. ευρώ/250,5
εκατ. ευρώ).
Οι κύριοι τοµείς που ωφελήθηκαν ήταν οι τοµείς νωπών και µεταποιηµένων
οπωροκηπευτικών, κρασιών, προϊόντων ποιότητας και γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η Βόρεια
Αµερική (21), η Ρωσία (20), η Κίνα (13) και η Ιαπωνία (11) αποτέλεσαν τις βασικές
περιοχές-στόχους όσον αφορά τον αριθµό των εγκεκριµένων προγραµµάτων.
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SMART: Συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισµένοι.

7

EL

Γράφηµα 3: Συµβολή της ΕΚ ανά τοµέα προϊόντος (εκατ. ευρώ) - προγράµµατα που
εγκρίθηκαν σε τρίτες χώρες
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- Προγράµµατα προώθησης για την εσωτερική αγορά
Από το 2006 έως το 2010, ο αριθµός των προγραµµάτων που εγκρίθηκαν για την εσωτερική
αγορά εντός του κάθε έτους (εξαιρουµένων των προγραµµάτων αντιµετώπισης της κρίσης
στον τοµέα των γαλακτοκοµικών προϊόντων που εγκρίθηκαν το 2009) µειώθηκε σηµαντικά
(βλέπε πίνακα 3). Αυτό συνέβη επειδή οι υπηρεσίες της Επιτροπής εφάρµοσαν αυστηρότερα
κριτήρια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προγραµµάτων. Ωστόσο, όπως
φαίνεται στον πίνακα 3, οι κοινοτικές συνεισφορές αυξήθηκαν, ιδίως κατά την περίοδο 20062009, αγγίζοντας το 50,1%, ήτοι από 30,4 εκατ. ευρώ σε 45,8 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία
περιλαµβάνουν προγράµµατα που προωθούν ιδίως το κρέας πουλερικών (1 πρόγραµµα) και
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα (13 προγράµµατα), τα οποία εγκρίθηκαν µε δύο ad hoc
αποφάσεις της Επιτροπής προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στους
εν λόγω τοµείς. Αυτή η τάση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι εγκρίθηκαν ευρύτερα
προγράµµατα, που προωθούν περισσότερα από ένα προϊόντα ή ότι συγκεντρώθηκαν
περισσότεροι από ένας οργανισµοί από ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, για να προτείνουν ένα
ενιαίο πρόγραµµα.
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Γράφηµα 4: Συµβολή της ΕΚ ανά τοµέα προϊόντος (εκατ. ευρώ) - προγράµµατα που
εγκρίθηκαν για την εσωτερική αγορά
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Οι φορείς που ωφελήθηκαν κυρίως όσον αφορά τα εγκεκριµένα προγράµµατα προέρχονται
από την Ιταλία (17), τη Γαλλία (11), τις Κάτω Χώρες (10) και τη Γερµανία (9). Όσον αφορά
τα προϊόντα, ωφελήθηκαν κυρίως οι τοµείς γαλακτοκοµικών προϊόντων (48,3 εκατ. ευρώ),
νωπών και µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών (45 εκατ. ευρώ), και προϊόντων ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένων των λογότυπων βιολογικών προϊόντων και προϊόντων από εξόχως
απόκεντρες περιοχές (35,8 εκατ. ευρώ).
ΙΙ.Β

∆ραστηριότητες προώθησης, τις οποίες διαχειρίζεται απευθείας η Γ∆ Γεωργίας

ΙΙ.Β.1

Αποστολές υψηλού επιπέδου
Εντός του πλαισίου που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3/2008 του Συµβουλίου, κατά την περίοδο 2007-2010 οργανώθηκαν αποστολές
υψηλού επιπέδου ή εκδηλώσεις προώθησης ως εξής:
–

Εµπορική αποστολή υψηλού επιπέδου στην Ινδία (6-10 Μαρτίου 2007)

–

Εκδήλωση προώθησης στην Κίνα (14-16 Μαΐου 2008)

–

Εκδήλωση προώθησης στο Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική (8-10 Σεπτεµβρίου
2008)

–

Εµπορική αποστολή υψηλού επιπέδου στην Κίνα (18-22 Μαΐου 2009)

–

Εκδήλωση προώθησης στο Χονγκ Κονγκ (4-6 Μαΐου 2009).

Οι εν λόγω επισκέψεις προσέφεραν την ευκαιρία διεξαγωγής ενός εξαιρετικά
φορτωµένου προγράµµατος δραστηριοτήτων, το οποίο συµπεριλάµβανε σεµινάρια,
συναντήσεις µε τον Τύπο, συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις, συνεδριάσεις µεταξύ
επιχειρηµατικών φορέων και εκδηλώσεις στα τοπικά εµπορικά επιµελητήρια. Σε
κάθε περίπτωση, οι επισκέψεις υποστηρίζονταν από συστηµατικές προσπάθειες
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δηµοσίων σχέσεων, τόσο κατά τη διάρκεια της αποστολής, όσο και µετά το πέρας
αυτής. Κατά την περίοδο υποβολής εκθέσεων, οι πιστώσεις προϋπολογισµού για
αποστολές υψηλού επιπέδου ήταν 1 εκατ. ευρώ/έτος. Για το 2010, έχει
προγραµµατιστεί µια εκδήλωση προώθησης υψηλού επιπέδου στη Μόσχα, ως µέρος
της παγκόσµιας έκθεσης τροφίµων (14-17 Σεπτεµβρίου 2010).
ΙΙ.Β.2

Εκστρατεία προώθησης για τα βιολογικά τρόφιµα και τη βιολογική γεωργία

Οι εργασίες για την εν λόγω εκστρατεία ξεκίνησαν το 2006, εντός του πλαισίου που ορίζει ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συµβουλίου (που στη συνέχεια καταργήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συµβουλίου) για τη συνέχιση της δράσης 1 του ευρωπαϊκού
σχεδίου δράσης για τα βιολογικά τρόφιµα και τη βιολογική γεωργία. Με προϋπολογισµό ο
οποίος δεν ξεπερνούσε τα 3 εκατ. ευρώ για περίοδο 3 ετών, η εκστρατεία κάλυπτε και τα 27
κράτη µέλη και θεωρήθηκε ότι συµπληρώνει τις εθνικές δραστηριότητες προώθησης.
Εγκαινιάστηκε στις 25 Ιουλίου 2008.
ΙΙ.Β.3

Άλλες δαπάνες υπό καθεστώς άµεσης διαχείρισης

- Εξωτερικοί εµπειρογνώµονες για την επιλογή των προγραµµάτων προώθησης
- Μελέτες αξιολόγησης
Στο παράρτηµα 2 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την
παρούσα έκθεση παρατίθεται λεπτοµερής περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων που
υπόκεινται στην άµεση διαχείριση της Γ∆ Γεωργίας.
III.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΙΙΙ.Α

Εσωτερικός έλεγχος της Γ∆ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και οι εκθέσεις
του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το 2009, το καθεστώς προώθησης των γεωργικών προϊόντων βρέθηκε στο επίκεντρο δύο
λογιστικών εκθέσεων, µίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και µίας από τη µονάδα εσωτερικού
ελέγχου της Γ∆ Γεωργίας.
Στην έκθεση εσωτερικού ελέγχου της 13ης Μαΐου 2009 της Γ∆ Γεωργίας αναφερόταν,
µεταξύ άλλων, ότι «τα ισχύοντα συστήµατα … συµµορφώνονται σε ικανοποιητικό βαθµό µε
τους εφαρµοστέους κανόνες και διαδικασίες» και ότι «από το 2005, παρατηρείται σταθερή
αύξηση της ποιότητας της διαδικασίας επιλογής».
Στην ειδική έκθεση αριθ. 10/09, που δηµοσιεύτηκε στις 8 Ιουλίου 2009, το Ελεγκτικό
Συνέδριο αξιολόγησε τις επιπτώσεις διαφόρων προγραµµάτων και έκρινε ότι «στις
περισσότερες περιπτώσεις οι συνόψεις των εργασιών που διεξήχθησαν υπήρξαν αρκούντως
λεπτοµερείς και διασφάλιζαν ότι οι δαπάνες και τα µέτρα που ελήφθησαν ήταν σύµφωνα µε
το στόχο της προώθησης». Επιπλέον, όσον αφορά την παρακολούθηση των δαπανών, το
Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι κατά τα δύο προηγούµενα έτη η Επιτροπή θέσπιζε ή ενίσχυε
διαδικασίες και εργαλεία για την παρακολούθηση των προγραµµάτων των κρατών µελών και
των αιτήσεων πληρωµής.
Ωστόσο, και στις δύο εκθέσεις σηµειώνεται ότι η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα και
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα µπορούσαν να τύχουν περαιτέρω βελτίωσης. Τονίστηκε
επίσης ότι η Επιτροπή έπρεπε να βελτιώσει περαιτέρω ορισµένες πτυχές του καθεστώτος
προώθησης.
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Το Ελεγκτικό Συνέδριο κάλεσε επίσης τα κράτη µέλη να συµβάλουν στη βελτίωση της
διαδικασίας επιλογής επαληθεύοντας τη σχετικότητα των προτάσεων και αυξάνοντας τις
δυνατότητες επιλογής. Ζήτησε επίσης από τα κράτη µέλη να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή
πληροφορίες σχετικά µε υφιστάµενα εθνικά και περιφερειακά µέτρα προώθησης. Επιπλέον,
τα κράτη µέλη ενθαρρύνθηκαν να βελτιώσουν τις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων που
χρησιµοποιούνταν για την επιλογή των φορέων υλοποίησης, αποφεύγοντας, κυρίως, τις
σύντοµες προθεσµίες και εφαρµόζοντας επίσηµες διαδικασίες κατά τρόπο πιο συστηµατικό,
καθώς επίσης να διασφαλίσουν ότι οι προτείνοντες οργανισµοί συµµορφώνονται µε τα
κριτήρια επιλογής.
ΙΙΙ.Β

Θετικές και αρνητικές πτυχές του καθεστώτος προώθησης, όπως υποβλήθηκαν
από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Στην παρούσα έκθεση, το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει στα εξής συµπεράσµατα και
συστάσεις που τονίζουν τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του καθεστώτος
προώθησης, όπως αυτό λειτουργεί τουλάχιστον εντός της περιόδου που καλύπτει η εν λόγω
έκθεση.

EL

–

Επί ορισµένα έτη, η Επιτροπή προβαίνει σε βελτιώσεις όσον αφορά τις
ρυθµίσεις διαχείρισης και ελέγχου των δαπανών που συνδέονται µε τα µέτρα
ενηµέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων. Οι εν λόγω
βελτιώσεις πρέπει να κωδικοποιηθούν και να επεκταθούν περαιτέρω.

–

Το σύστηµα που εφαρµόζεται δεν επιτρέπει τον υπολογισµό της
αποτελεσµατικότητας της εν λόγω πολιτικής. Οι επιπτώσεις της πολιτικής, αν
και είναι µάλλον θετικές, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Πρέπει να
προσδιοριστούν οι στόχοι της πολιτικής και να θεσπιστούν κατάλληλοι δείκτες
επιδόσεων, και παράλληλα να διασφαλιστεί ότι οι καθορισµένες φιλοδοξίες
συνάδουν µε τους προϋπολογισµούς που χρησιµοποιήθηκαν.

–

Πρέπει να θεσπιστεί µια επίσηµη διαδικασία διαβούλευσης µε όλους τους
ενδιαφερόµενους φορείς, ώστε να προσδιοριστεί µια συνολική στρατηγική και
να διασφαλιστεί η συµπληρωµατικότητα µε τα διάφορα υφιστάµενα µέτρα
προώθησης. Έπειτα από την εν λόγω σύσταση, συστήθηκε µια ειδική οµάδα
από τη συµβουλευτική επιτροπή σχετικά µε την προώθηση στις 28
Σεπτεµβρίου 2009.

–

Η Επιτροπή κατέστη πιο επιλεκτική κατά την έγκριση προγραµµάτων προς
συγχρηµατοδότηση. Οι εν λόγω βελτιώσεις πρέπει να συνεχιστούν, ιδίως όσον
αφορά τις απαιτήσεις για ενηµέρωση επί των αναµενόµενων επιπτώσεων του
προγράµµατος και του τρόπου µε τον οποίο θα υπολογίζονται. Τα κράτη µέλη
πρέπει επίσης να συνεχίσουν να αυξάνουν την επιλεκτικότητά τους.

–

Όσον αφορά την υλοποίηση των προγραµµάτων και τη νοµιµότητα των
δαπανών, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρώνονται πρωτίστως στους ακόµη
υπερβολικά περιορισµένους ελέγχους που γίνονται ως προς την επιλογή των
φορέων υλοποίησης, οι οποίοι διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η
επακόλουθη παρακολούθηση των δαπανών από την Επιτροπή έχει ενισχυθεί,
ωστόσο ορισµένα κράτη µέλη εξακολουθούν να εµφανίζουν σηµαντικές
αδυναµίες ελέγχου. Οι εν λόγω αδυναµίες πρέπει να παρακολουθούνται στενά,
ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία βελτίωση των προβληµάτων που προκύπτουν.
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ΙΙΙ.Γ

Αξιολόγηση σε επίπεδο χωρών/περιοχών ή τοµέων προϊόντων

Οι αξιολογήσεις των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ενηµέρωσης και προώθησης
της ΕΕ που αναφέρθηκαν στο σηµείο ΙΙ.Β.3 διεξήχθησαν κατά την περίοδο 2006-2008 από
εξωτερικούς συµβούλους µε συµβάσεις-πλαίσιο.
Τέσσερις εξ αυτών αφορούσαν την εσωτερική αγορά:
–

Τοµέας βιολογικής γεωργίας (Νοέµβριος 2006)

–

Αµπελοοινικός τοµέας (Απρίλιος 2007)

–

Οπωροκηπευτικά (Νοέµβριος 2007)

–

Γαλακτοκοµικά προϊόντα (Σεπτέµβριος 2008)

Τέσσερις άλλες αφορούσαν διαφορετικούς τοµείς προϊόντων εντός του πλαισίου τρίτων
χωρών/περιοχών:
–

Ηνωµένες Πολιτείες και Καναδάς (Νοέµβριος 2006)

–

Ελβετία και Νορβηγία (Μάιος 2007)

–

Ρωσία και Ιαπωνία (Νοέµβριος 2007)

–

Ινδία, Κίνα και Νοτιο-ανατολική Ασία (∆εκέµβριος 2008).

Κάθε αξιολόγηση επικεντρωνόταν στην εκτίµηση της συνοχής, της αποτελεσµατικότητας,
της αποδοτικότητας, των επιπτώσεων και της συµπληρωµατικότητας των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ενηµέρωσης και προώθησης της ΕΕ που έχουν
υλοποιηθεί από το 2002.
Επιπλέον, κάθε αξιολόγηση βασιζόταν σε ένα δείγµα προγραµµάτων από διαφορετικά κράτη
µέλη της ΕΕ και σε κάθε περίπτωση αντιστοιχούσε σε περισσότερα από τα µισά κονδύλια
που χρησιµοποιήθηκαν ανά τοµέα. Οι πληροφορίες αντλούνταν από διάφορες πηγές, κυρίως
διαθέσιµα έγγραφα και στατιστικά στοιχεία, συνεντεύξεις και εργαστήρια στα οποία
συµµετείχαν ενδιαφερόµενοι φορείς, καθώς και από εκτενείς έρευνες που διεξήγαγε η οµάδα.
Οι βασικές συστάσεις για την εσωτερική αγορά ήταν οι εξής:

EL

–

Τα προγράµµατα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις τόσο του συνόλου της αγοράς
όσο και των επιµέρους αγορών-στόχων, λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθός τους και
συµπεριλαµβάνοντας έναν σαφή ορισµό µιας ιεραρχίας ποσοτικοποιηµένων στόχων
για την προταθείσα εκστρατεία ενηµέρωσης και/ή προώθησης.

–

Οι προβλεπόµενες επιπτώσεις στη ζήτηση πρέπει να προσδιοριστούν τόσο σε
συνολικό επίπεδο όσο και ανά οµάδα καταναλωτών, σύµφωνα µε τα ειδικά
χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς και τους διαθέσιµους πόρους, ενώ πρέπει επίσης να
καταρτιστεί µια µεθοδολογία για την εκτίµησή τους τόσο κατά τη εφαρµογή όσο και
µετά την ολοκλήρωση των προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις πλέον εξελιγµένες
κατευθυντήριες γραµµές.

–

Οι αντίστοιχοι ρόλοι της Επιτροπής και των κρατών µελών πρέπει να
διασαφηνιστούν περαιτέρω. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και οι
προτείνοντες οργανισµοί πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες για την
τελική έγκριση ή απόρριψη των προγραµµάτων από την Επιτροπή.
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–

Η πρακτική ανάθεσης διαγωνισµών (προσκλήσεις υποβολής προσφορών) προς
όφελος των βέλτιστων σχέσεων κόστους/οφέλους βάσει των προτύπων των εθνικών
αγορών πρέπει να συνεχιστεί.

–

Οι εκ των υστέρων και ενδιάµεσες ή υπό εξέλιξη αξιολογήσεις πρέπει να
αποκτήσουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για µεγάλα προγράµµατα και εκστρατείες, ενώ
στον προϋπολογισµό των εν λόγω προγραµµάτων πρέπει να συµπεριλαµβάνονται
διατάξεις για την αξιολόγησή τους.

–

Πρέπει
να
παρέχονται
περισσότερα
κίνητρα
για
συνέργειες
και
συµπληρωµατικότητα:
µεταξύ
συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων
διαφορετικών κρατών µελών και µεταξύ προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται
από την ΕΕ και προγραµµάτων του ιδιωτικού τοµέα.

Οι βασικές συστάσεις για τις τρίτες χώρες είναι:
–

Οι συνολικοί στόχοι των µέτρων προώθησης της ΕΕ πρέπει να επικεντρώνονται στη
διευκόλυνση των ευρωπαίων παραγωγών και των οργανισµών εµπορίου να εξάγουν
τα προϊόντα τους σε τρίτες χώρες.

–

Το µέτρο της ΕΕ πρέπει να συµβάλλει πιο αποτελεσµατικά στη συνέργεια µεταξύ
παραγωγών και προγραµµάτων.

–

Πρέπει να θεσπιστούν ορισµένες ειδικές διατάξεις για τη στήριξη των
νεοεισαχθέντων φορέων.

–

Ο σχεδιασµός του προγράµµατος και οι δραστηριότητες προώθησης πρέπει να
λαµβάνουν καλύτερα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ανερχόµενων και/ή
αποµακρυσµένων αγορών.

–

Πρέπει να βελτιωθεί το συνολικό πλαίσιο των µέτρων της ΕΕ προκειµένου να
επιλυθούν οι ασάφειες σχετικά µε την αναγραφή της γεωγραφικής προέλευσης και
της µάρκας.

–

Οι διοικητικές απαιτήσεις πρέπει να προσαρµοστούν στους περιορισµούς του
προγράµµατος.

ΙΙΙ.∆

Αξιολόγηση σε επίπεδο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων

ΙΙΙ.∆.1 Στοιχεία αξιολόγησης που εισήχθησαν µετά το 2006
Κατά τα πρώτα έτη εφαρµογής του εν λόγω καθεστώτος, τα συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα προώθησης θεωρούνταν επιτυχηµένα κυρίως εφόσον εφαρµόζονταν όπως είχε
καθοριστεί στην αρχική πρόταση: δεν απαιτούνταν επίσηµη αξιολόγηση και, συνεπώς, δεν
προβλέπονταν έξοδα εκτίµησης (εφόσον διεξαγόταν αξιολόγηση).
Για την αντιµετώπιση της εν λόγω κατάστασης ελήφθησαν διάφορα µέτρα:
- Τον Οκτώβριο του 2007, διανεµήθηκε στις εθνικές αρχές ένα έγγραφο στο οποίο ορίζονταν
οι κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των προγραµµάτων, υπόψη των προτεινόντων
οργανισµών. Το εν λόγω έγγραφο λάµβανε υπόψη όλες τις συστάσεις τόσο του ελέγχου του
τοµέα όσο και των συµβούλων. Στη συνέχεια το έγγραφο καταρτίστηκε εκ νέου και το
σηµείο που αφορούσε τις διατάξεις εκτίµησης πλέον περιλαµβάνεται στο «Επεξηγηµατικό
σηµείωµα για τα προγράµµατα προώθησης που χρηµατοδοτούνται εν µέρει από την ΕΕ», το
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οποίο επισυνάπτεται στο έντυπο αίτησης. Το δεύτερο µέρος που αφορούσε την ίδια την
αξιολόγηση επισυνάπτεται στο «Εγχειρίδιο των διαδικασιών για την εξέταση και έγκριση των
προτεινόµενων προγραµµάτων για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων».
- Το υπόδειγµα σύµβασης που τίθεται στη διάθεση των εθνικών αρχών τροποποιήθηκε
προκειµένου να επιτρέπει την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων µε τη
βοήθεια ενός εξωτερικού φορέα. Επιπλέον, ο προϋπολογισµός που διατέθηκε για την
αξιολόγηση του προγράµµατος αυξήθηκε από 3 σε 5% (για την τελική του αξιολόγηση) και
τυχόν αχρησιµοποίητα γενικά έξοδα του προϋπολογισµού µπορούν επίσης να προστεθούν ως
επιπλέον χρηµατοδότηση για την εν λόγω αξιολόγηση.
ΙΙΙ.∆.2 Πρώτη εκτίµηση επιπτώσεων των προγραµµάτων
Από το 2008, µετά τη λήξη των προγραµµάτων διεξάγεται µια εκτίµηση των επιπτώσεών
τους, η οποία περιλαµβάνεται στις τελικές εκθέσεις που εξετάζονται από τους διαχειριστές
των προγραµµάτων. Η εν λόγω εκτίµηση χρησιµοποιεί δείκτες όπως είναι ο ρυθµός
εκτέλεσης του προϋπολογισµού ή ο βαθµός συµµόρφωσης του εφαρµοστέου προγράµµατος
µε το προτεινόµενο. Τα µέτρα που περιλαµβάνονται στα προγράµµατα έχουν ολοένα και
µεγαλύτερη επιτυχία. Μέχρι σήµερα, οι εκθέσεις συντάσσονται από τους ίδιους τους
προτείνοντες οργανισµούς. Από το 2010 και στο εξής, οι αξιολογήσεις θα διεξάγονται από
ανεξάρτητους φορείς αξιολόγησης.
Ένας καλός δείκτης ποιότητας των εργαλείων προώθησης που αναπτύχθηκαν κατά την
υλοποίηση των προγραµµάτων προώθησης και των θετικών τους επιπτώσεων είναι το
γεγονός ότι, έπειτα από την ολοκλήρωση αρκετών προγραµµάτων, ο προτείνων οργανισµός
υπέβαλε αίτηµα να του επιτραπεί η παραγωγή πρόσθετων ποσοτήτων από τα εν λόγω
εργαλεία για περαιτέρω χρήση µε δικό του κόστος.
ΙΙΙ.Ε

Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων υπό την άµεση διαχείριση της Επιτροπής

ΙΙΙ.Ε.1. Αποστολές υψηλού επιπέδου: αξιολόγηση των επιπτώσεών τους
Εµπορική αποστολή υψηλού επιπέδου στην Ινδία (Μάρτιος 2007)
Η αποστολή εκπλήρωσε τον «πρωτοπόρο» ρόλο της ανοίγοντας τις πόρτες της σχετικά νέας
ινδικής αγοράς στους ευρωπαίους εξαγωγείς, διαδίδοντας παράλληλα το µήνυµα περί
ποιότητας και ποικιλοµορφίας των ευρωπαϊκών προϊόντων. Η εν λόγω επίσκεψη
αντιµετωπίστηκε θερµά από τα µέσα ενηµέρωσης της Ινδίας (επιτυγχάνοντας προβολή στα
µέσα ενηµέρωσης που υπολογίζεται σε 1,25 εκατ. ευρώ). Η ευρωπαϊκή διάσταση έκανε
ιδιαίτερη εντύπωση. Η επίσκεψη διαδραµάτισε καίριο ρόλο στη µείωση των υπερβολικά
υψηλών δασµών εισαγωγής της Ινδίας για τα οινοπνευµατώδη.
Εκστρατεία προώθησης στην Κίνα (Μάιος 2008)
Η προβολή στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που οφείλεται στην αποστολή υπολογίζεται σε
450.000 ευρώ, καλύπτοντας 25.000.000 άτοµα. Αρκετές χιλιάδες επισκεπτών παραβρέθηκαν
στο περίπτερο της ΕΕ, το οποίο βρισκόταν στο κέντρο των υπολοίπων ευρωπαϊκών
περιπτέρων: 967 επισκέπτες άφησαν τις επαγγελµατικές τους κάρτες και συµπληρώθηκαν
1.127 ερωτηµατολόγια.
Εκδήλωση προώθησης στο Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική (Σεπτέµβριος 2008)
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Η εκδήλωση αποτελούσε πρωτίστως µία επιχείρηση δηµοσίων σχέσεων προς τους
αξιωµατούχους της Νότιας Αφρικής και τους ευρωπαίους εξαγωγείς, µε την οποία
παρουσιαζόταν η στήριξη που προσέφερε η ΕΕ στις προσπάθειές τους να κατακτήσουν νέες
παγκόσµιες αγορές.
Εµπορική αποστολή υψηλού επιπέδου στην Κίνα (Μάιος 2009)
Τα µέσα ενηµέρωσης επεφύλαξαν θερµή υποδοχή στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία,
δηµιουργώντας προβολή στα µέσα ενηµέρωσης ύψους 1.500.000 εκατ. ευρώ για κάλυψη
49.600.000 ατόµων. Αρκετές χιλιάδες επισκεπτών παραβρέθηκαν στο περίπτερο της ΕΕ, το
οποίο, όπως και κατά το προηγούµενο έτος, βρισκόταν στο κέντρο των υπολοίπων
ευρωπαϊκών περιπτέρων:
Εκδήλωση προώθησης στο Χονγκ Κονγκ (Μάιος 2009).
Το σεµινάριο παρακολούθησαν 50 συµµετέχοντες και το φεστιβάλ 200. Περίπου 8.000 άτοµα
επισκέφθηκαν το περίπτερο. Την εκδήλωση κάλυψαν 7 δηµοσιεύµατα στον Τύπο, αξίας
6.656 ευρώ, έναντι κυκλοφορίας 260.000 φύλλων.
ΙΙΙ.Ε.2. Εκτίµηση της εκστρατείας προώθησης της βιολογικής γεωργίας για την περίοδο 20062009
Τα αποτελέσµατα της εκστρατείας προώθησης βιολογικών τροφίµων και βιολογικής
γεωργίας υπήρξαν πολύ θετικά. Αν και ο προϋπολογισµός ήταν περιορισµένος, ιδίως
συγκριτικά µε ορισµένες µεγαλύτερες εθνικές ή ιδιωτικές εκστρατείες, προσφέρθηκαν απλά
και αποτελεσµατικά εργαλεία αποτελεσµατικότητας και ενηµέρωσης σε αρκετές
διαφορετικές οµάδες-στόχους. Επίσης, δηµιουργήθηκαν και µεταφράστηκαν περισσότερες
από 150 σελίδες κειµένου που παρείχαν πληροφορίες για τον εν λόγω τοµέα και τον
προωθούσαν σε διάφορές οµάδες-στόχους.
Η αξιολόγηση έδειξε ότι οι οµάδες-στόχοι αποδέχτηκαν και χρησιµοποίησαν τα εργαλεία,
ιδίως σε χώρες όπου ο τοµέας παρουσιάζει µικρότερη ανάπτυξη και οι πρωτοβουλίες σε
εθνικό επίπεδο είναι πιο περιορισµένες. Τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα για την
προώθηση βιολογικών προϊόντων χρησιµοποιούν αυτό το νέο υλικό που αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο της εκστρατείας. Αυτό επιτρέπει στα εν λόγω προγράµµατα να λειτουργούν µε
µικρότερο προϋπολογισµό από ό,τι θα χρειαζόταν υπό άλλες συνθήκες, καθώς δεν απαιτείται
χρηµατοδότηση της ανάπτυξης νέου υλικού προώθησης για το οποίο υπάρχει ήδη το
αντίστοιχο υλικό.
Τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την επισκεψιµότητα στον δικτυακό τόπο είναι επίσης
πολύ ενθαρρυντικά. Ο δικτυακός τόπος έχει ήδη τις περισσότερες επισκέψεις από όλους τους
δευτερεύοντες δικτυακούς τόπους της Γ∆ Γεωργίας στο Europa, µε 70-80.000 επισκέψεις
µηνιαίως και 15.000-30.000 τηλεφορτώσεις υλικού, κατά µέσο όρο. Για το 2008, κατά τους
πέντε πρώτους µήνες έπειτα από την έναρξη της εκστρατείας, καταγράφηκαν 186.991
επισκέψεις στον δικτυακό τόπο, γεγονός το οποίο θεωρήθηκε επιτυχία. Καθόλη τη διάρκεια
του 2009, ο δικτυακός τόπος είχε 1.070.000 επισκέψεις (ο αριθµός αυτός αντιπροσωπεύει το
63% του συνόλου των επισκέψεων σε όλο τον δικτυακό τόπο της Γ∆ Γεωργίας.
Σηµειώνοντας υψηλές επιδόσεις σε σηµαντικές µηχανές αναζήτησης, ο δικτυακός τόπος
αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για όλους όσοι αναζητούσαν πληροφορίες σχετικά µε τα
βιολογικά τρόφιµα και τη βιολογική γεωργία.
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IV. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η περίοδος 2006-2010 χαρακτηρίζεται από διάφορες τροποποιήσεις του καθεστώτος των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών
προϊόντων:
- Απλοποίηση: οι δύο κανονισµοί του Συµβουλίου συγχωνεύθηκαν σε έναν και οι δύο
κανονισµοί της Επιτροπής συγχωνεύτηκαν επίσης σε έναν.
- Η διαδικασία επιλογής για τα νέα προγράµµατα σε επίπεδο Επιτροπής βελτιώθηκε µέσω της
θέσπισης κατευθυντήριων γραµµών και της εισαγωγής µεθόδων ποσοτικής αξιολόγησης
(κλίµακα αξιολόγησης) και τιµών κόστους αναφοράς για τις διάφορες δράσεις που
περιλαµβάνονται στα προγράµµατα.
- Υπήρξαν βελτιώσεις όσον αφορά την εκτίµηση επιπτώσεων των προγραµµάτων κατά τη
διάρκεια και κατά το τέλος υλοποίησής τους.
- Υγιής διαχείριση: η διαχείριση των προγραµµάτων βελτιώθηκε. Ο βαθµός υλοποίησης
(δαπάνες/πιστώσεις) του τοµέα αυξήθηκε σηµαντικά, στο περίπου 100%.
- Τέλος, κατά το χρονικό διάστηµα που καλύπτεται από την υποβαλλόµενη έκθεση, το
καθεστώς προώθησης χρησιµοποιήθηκε επίσης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
κρίσης σε δύο περιπτώσεις: τη γρίπη των πτηνών (2007) και την κρίση στον τοµέα των
γαλακτοκοµικών προϊόντων (2008).
Οι Πρόσφατοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν, έγιναν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη µονάδα
λογιστικού ελέγχου της Γ∆ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαίωσαν τις εν λόγω
βελτιώσεις. Εντούτοις, πρέπει να γίνουν και άλλες βελτιώσεις:
- Η ποιότητα των προγραµµάτων που αποστέλλονται στις υπηρεσίες της Επιτροπής πρέπει να
βελτιωθεί περαιτέρω. Οι κατευθυντήριες γραµµές που έχουν ήδη θεσπιστεί και
επικαιροποιηθεί είναι βέβαιο ότι θα συµβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
- Η επιλογή, παρακολούθηση και ο έλεγχος των προγραµµάτων από τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών πρέπει επίσης να βελτιωθούν περαιτέρω. Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη
προσοχή στις διαδικασίες υποβολής προσφορών που εφαρµόζονται για την επιλογή των
φορέων εφαρµογής. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε) όσο και
το άρθρο 12 παράγραφος 2 τονίζουν τις τεχνικές και οικονοµικές ικανότητες που οφείλουν να
έχουν οι εν λόγω φορείς προκειµένου να διασφαλίζουν ότι οι δράσεις προώθησης
εφαρµόζονται µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο.
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- Η διαδικασία που εφαρµόζεται επί του παρόντος για την έγκριση των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων είναι µάλλον δυσκίνητη. Τα προγράµµατα
αξιολογούνται δύο φορές: σε επίπεδο κράτους µέλους και στη συνέχεια σε επίπεδο ΕΕ. Η
διαδικασία επιλογής διαρκεί συνολικά επτά µήνες. Ωστόσο, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3
στη σελίδα 6 της παρούσας έκθεσης, απορρίπτονται περισσότερα από το 50% των
προγραµµάτων που λαµβάνει η Επιτροπή.
Η τρέχουσα πολιτική ενηµέρωσης και προώθησης θα επανεξεταστεί παράλληλα µε τη
συζήτηση για τη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ, µετά το 2013. Τα όργανα προώθησης θα πρέπει να
παράσχουν στους παραγωγούς της ΕΕ ένα αποτελεσµατικό εργαλείο και να προσπαθήσουν
ταυτόχρονα να περιορίσουν τον διοικητικό φόρτο.
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