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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

Έλεγχος της ΕΕ: Διαχειρίστηκε αποτελεσματικά η Επιτροπή την ένταξη της 
συνδεδεμένης στήριξης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης; 

 
Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ  
ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων. 

Η ειδική αυτή έκθεση (αριθ. 8/2014), με τίτλο «Διαχειρίστηκε αποτελεσματικά η Επιτροπή την ένταξη της 
συνδεδεμένης στήριξης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης;», αξιολόγησε τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή 
διαχειρίστηκε την ένταξη των ενισχύσεων της ΕΕ οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με συγκεκριμένες ποσότητες 
γεωργικής παραγωγής (π.χ. καλλιεργηθείσα έκταση ή αριθμός ζώων) στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ), μετά 
τον «διαγνωστικό έλεγχο» της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) το 2008. Πιο συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της ΕΕ 
εξέτασαν εάν η Επιτροπή επόπτευσε και επαλήθευσε επαρκώς τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη, εάν η νομοθεσία των κρατών μελών ήταν σύμφωνη με τους όρους και τις αρχές που διατυπώνονται στη 
νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και εάν οι αρμόδιες αρχές διενεργούσαν αποτελεσματικούς ελέγχους, οι οποίοι 
διασφάλιζαν τον ορθό υπολογισμό και την ορθή χορήγηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης. 
 
Τα κύρια συμπεράσματα και τις συστάσεις της έκθεσης θα παρουσιάσει στον Τύπο ο κύριος Augustyn Kubik 
(PL), Μέλος του Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014, 10:30 π.μ. 
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Με την ευκαιρία της ενημέρωσης Τύπου, θα διανεμηθεί ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ που θα περιλαμβάνει την ειδική έκθεση και μία 
ανακοίνωση Τύπου. Η ειδική έκθεση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Συνεδρίου, www.eca.europa.eu, σε 23 επίσημες γλώσσες 
της ΕΕ, μόλις ολοκληρωθεί η μετάφρασή της.  
 
Η ενημέρωση Τύπου θα μεταδοθεί ΖΩΝΤΑΝΑ μέσω EbS στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1  
Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, είναι δυνατή η αποστολή ερωτήσεων μέσω Twitter: @EUAuditorsECA  
Θα υπάρχει ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ στα γαλλικά και τα αγγλικά. 
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