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Για άμεση διανομή
Λουξεμβούργο 9 Ιουλίου 2014

Η Επιτροπή δεν άσκησε κατάλληλη εποπτεία όσον αφορά τη «διαδικασία αποσύνδεσης» της στήριξης από την ΕΕ προς τους 
γεωργούς, η οποία θεσπίστηκε με τον «διαγνωστικό έλεγχο» της ΚΓΠ το 2008, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 
 
Σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αποκαλύπτεται ότι η Επιτροπή δεν άσκησε 
κατάλληλη εποπτεία όσον αφορά τον υπολογισμό, εκ μέρους των κρατών μελών, των δικαιωμάτων ενίσχυσης από 
την ΕΕ προς τους γεωργούς στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, κατά την περίοδο 2010-2012. Η κατανομή 
των διαθέσιμων ενισχύσεων από τα κράτη μέλη δεν ήταν πάντοτε συνεπής με τις αρχές και τους στόχους πολιτικής της 
ΕΕ, ενώ ο υπολογισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις λανθασμένος. 
 
«Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ), το οποίο θεσπίστηκε το 2005, αντικατέστησε την πλειονότητα των άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγούνταν προηγουμένως και οι οποίες συνδέονταν με την γεωργική παραγωγή. Κατά την αναθεώρηση του 2008 της μεταρρύθμισης 
της ΚΓΠ που έλαβε χώρα το 2003, γνωστή ως «διαγνωστικός έλεγχος», εντάχθηκαν στο ΚΕΕ γεωργικοί τομείς οι οποίοι ακόμη 
εξαιρούνταν από το ΚΕΕ ή είχαν ενταχθεί σε αυτό μόνον εν μέρει. Τα κράτη μέλη διέθεταν σημαντική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά 
την κατανομή και τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Ωστόσο, η Επιτροπή διατηρεί την τελική ευθύνη για την καταβολή των 
ενισχύσεων της ΕΕ στους γεωργούς. Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι η Επιτροπή δεν θέσπισε σαφείς κανόνες εφαρμογής και δεν άσκησε 
κατάλληλη εποπτεία όσον αφορά την κατανομή, εκ μέρους των κρατών μελών, των διαθέσιμων ενισχύσεων στους γεωργούς τους, 
ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, κατά την περίοδο 2010-2012. Κατά συνέπεια, τα κριτήρια που καθόρισαν τα κράτη μέλη 
δεν τηρούσαν πάντοτε τις αρχές της ΕΕ, ιδίως τις αρχές της ίσης μεταχείρισης των γεωργών, της αναλογικότητας και της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, ενώ τα δικαιώματα ενίσχυσης των γεωργών σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν υπολογιστεί λανθασμένα», 
δήλωσε ο κύριος Augustyn Kubik, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση. «Αυτό ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο και στα 
νέα καθεστώτα ενίσχυσης για τους γεωργούς από το 2015 και εξής.» 
 
Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης για τους γεωργούς από την παραγωγή και η θέσπιση του ΚΕΕ αποτέλεσαν ουσιώδη στοιχεία της 
διαδικασίας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ το 2003. Κύριος στόχος του ΚΕΕ ήταν να αλλάξει τον προσανατολισμό της πολιτικής από τη στήριξη 
των αγορών στην αποσυνδεδεμένη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον προσανατολισμό των 
γεωργών στην αγορά και επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο βαθμό αποκέντρωσης. Επί του παρόντος, το ΚΕΕ έχει καθιερωθεί σε 18 κράτη 
μέλη και αντιστοιχεί στο 54 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Η στήριξη στο 
πλαίσιο του ΚΕΕ είναι ανεξάρτητη («αποσυνδεδεμένη») από την πραγματική γεωργική παραγωγή και οι γεωργοί πρέπει να διαθέτουν 
δικαιώματα ενίσχυσης και επιλέξιμη γη προκειμένου να λάβουν ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΚΕΕ. Το ΚΕΕ θα παραμείνει σε ισχύ έως το 
τέλος του 2014. Από το 2015, το ΚΕΕ θα αντικατασταθεί από νέο βασικό καθεστώς ενισχύσεων, το οποίο θα βασίζεται επίσης στα 
δικαιώματα ενίσχυσης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν την τρέχουσα αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης στο νέο σύστημα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο υπολογισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΚΕΕ μπορεί να έχει 
επίδραση στις μελλοντικές πληρωμές προς τους γεωργούς έως το οικονομικό έτος 2021. 
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Σημείωμα προς τους συντάκτες: 
 
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. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω ειδικής έκθεσης (αριθ. 8/2014), με τίτλο «Διαχειρίστηκε αποτελεσματικά η Επιτροπή την ένταξη της συνδεδεμένης 
στήριξης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης;», αξιολογήθηκε ο τρόπος 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.  
 
Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι η Επιτροπή δεν χρησιμοποίησε την εντολή της προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν για την 
κατανομή των διαθέσιμων ενισχύσεων ήταν πάντοτε συνεπή με τις αρχές της ΕΕ, ιδίως με τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ 
γεωργών, της αναλογικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ή επηρέαζαν δυνητικά τις συνθήκες της αγοράς. 
 
Μολονότι τα κράτη μέλη είχαν ως επί το πλείστον χρησιμοποιήσει ορθά τα δεδομένα αναφοράς των γεωργών, οι ελεγκτές της ΕΕ 
διαπίστωσαν σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά την ορθή εφαρμογή των κανόνων και αρχών υπολογισμού. Επιπλέον, το πλαίσιο που έχει 
συσταθεί από την Επιτροπή δεν διευκρίνιζε επαρκώς ποιους ελέγχους πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
ορθός υπολογισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης και η ποιότητα των συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών εμφάνιζε διαφορές. Επίσης, 
διαπιστώθηκαν αδυναμίες όσον αφορά τον τρόπο κατά τον οποίο η Επιτροπή παρακολουθούσε την τήρηση των εφαρμοστέων ανώτατων 
ορίων, ήλεγχε τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και επέβαλλε τη διόρθωση των σφαλμάτων. 
 
Οι ελεγκτές της ΕΕ συνιστούν στην Επιτροπή: 

• Προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή των μέτρων της ΚΓΠ σε μια κοινή αγορά για τα μελλοντικά νέα καθεστώτα 
άμεσων ενισχύσεων, να καθορίσει στο κατάλληλο επίπεδο σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες και να απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια που υιοθέτησαν είναι αντικειμενικά και αμερόληπτα, αποφεύγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη 
στρέβλωση της αγοράς ή του ανταγωνισμού. 

• Να εποπτεύει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ανώτατα όρια, να υιοθετήσει πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον 
αφορά τους ελέγχους εκκαθάρισης συμμόρφωσης, η οποία να δίνει έμφαση στους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με ένα 
καθεστώς στήριξης βασισμένο στα δικαιώματα, και να επιταχύνει την παρακολούθηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. 

• Να επιβάλλει τη διόρθωση των δικαιωμάτων ενίσχυσης των οποίων οι αξίες δεν υπολογίστηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες και την ανάκτηση τόσο των αχρεωστήτως χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης όσο και των αχρεωστήτως 
καταβληθεισών ενισχύσεων του ΚΕΕ, ιδίως όταν πρόκειται για συστηματικά σφάλματα. 

• Να μεριμνήσει για τη θέσπιση από τους οργανισμούς πληρωμών σαφών διαδικασιών ώστε να συμπεριλαμβάνουν 
αποτελεσματικούς ελέγχους, αφενός, της αξιοπιστίας των δεδομένων στα οποία βασίζονται οι υπολογισμοί και, αφετέρου, της 
ακρίβειας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται από τα κράτη μέλη. 
 

Σύντομο βίντεο με συνέντευξη του Μέλους του ΕΕΣ που είναι αρμόδιο για την έκθεση είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 

Βλέπε επίσης τη σχετική ειδική έκθεση του ΕΕΣ (αριθ. 5/2011), με τίτλο «Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ): ζητήματα προς αντιμετώπιση για 
τη βελτίωση της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισής του», η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_EN.PDF 
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