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Οι νέοι έλεγχοι σχετικά με τις δαπάνες της ΕΕ για τη γεωργία 
πρέπει να βελτιωθούν, δηλώνουν οι ελεγκτές 

Ο νέος ρόλος του ελέγχου της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), τον οποίο ανέλαβαν εθνικά ελεγκτικά όργανα, αποτελεί 
θετικό βήμα, ωστόσο το τρέχον πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες στον σχεδιασμό του, σύμφωνα με έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ελεγκτές εξέτασαν το πλαίσιο που έχει θεσπιστεί, ώστε 
οι εθνικοί οργανισμοί πιστοποίησης να έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν τις γνώμες τους 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Προκειμένου να 
υπάρξει βελτίωση, οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων, οι οποίες πρέπει να 
συμπεριληφθούν στις νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής που θα τεθούν σε ισχύ το 
2018.  

Οι οργανισμοί πιστοποίησης, τους οποίους ορίζουν τα κράτη μέλη, ελέγχουν ανεξάρτητα τους 
οργανισμούς πληρωμών της ΚΓΠ των αντίστοιχων κρατών από το 1996. Από το 2015, οι 
οργανισμοί πιστοποίησης οφείλουν επίσης να παρέχουν γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των δαπανών, των οποίων η επιστροφή ζητείται από την Επιτροπή.  

Ο João Figueiredo, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση, αναγνωρίζει 
ότι ο νέος ρόλος των οργανισμών πιστοποίησης αποτελεί θετικό βήμα, επειδή μπορεί να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δικλίδες ελέγχου τους και να μειώσουν τις δαπάνες 
για εξωτερικούς ελέγχους. Επίσης, βοηθά την Επιτροπή να αποκομίζει ανεξάρτητη πρόσθετη 
βεβαιότητα όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών. 

Εντούτοις, οι ελεγκτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «το πλαίσιο που ανέπτυξε η Επιτροπή 
για το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου συστήματος περιέχει σημαντικές αδυναμίες. Κατά 
συνέπεια, οι γνώμες των οργανισμών πιστοποίησης δεν συμμορφώνονται πλήρως με τα 
ελεγκτικά πρότυπα και τους σχετικούς κανόνες σε σημαντικούς τομείς.»  

Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι το μοντέλο διασφάλισης της Επιτροπής εξακολουθεί να βασίζεται 
στις στατιστικές ελέγχου των κρατών μελών. Το 2015 η γνώμη των οργανισμών πιστοποίησης 
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αποτέλεσε απλώς έναν παράγοντα από όσους ελήφθησαν υπόψη. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, 
όταν οι εργασίες των οργανισμών πιστοποίησης θα εκτελούνται με αξιόπιστο τρόπο, η 
συγκεκριμένη γνώμη θα αποτελέσει βασικό στοιχείο. 

Οι ελεγκτές εντόπισαν ορισμένες αδυναμίες στις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες αφορούν 
τον κίνδυνο διόγκωσης της διασφάλισης που παρέχεται από τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου, 
την αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων, το είδος των επιτρεπόμενων ελεγκτικών δοκιμασιών, 
τον υπολογισμό δύο διαφορετικών ποσοστών σφάλματος και τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και 
το γεγονός ότι οι γνώμες βασίζονται σε υποτίμηση του ποσοστού σφάλματος. 

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή τα εξής: 

• να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των οργανισμών πιστοποίησης ως το βασικό στοιχείο 
του μοντέλου διασφάλισης που εφαρμόζει, μόλις το έργο των εν λόγω οργανισμών 
προσδιοριστεί και αρχίσει να διενεργείται με επαρκή τρόπο, 

• να ζητήσει από τους οργανισμούς πιστοποίησης να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλες 
δικλίδες ασφαλείας με τις οποίες να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων 
τους, 

• να επιτρέπει στους οργανισμούς πιστοποίησης να διενεργούν τις επιτόπιες ελεγκτικές 
δοκιμασίες και διαδικασίες τις οποίες θεωρούν ενδεδειγμένες, 

• να ζητήσει από τους οργανισμούς πιστοποίησης να υπολογίζουν ένα ενιαίο ποσοστό 
σφάλματος για τη νομιμότητα και κανονικότητα, 

• να διασφαλίσει ότι το επίπεδο σφάλματος που αναφέρουν οι οργανισμοί πληρωμών 
στις στατιστικές ελέγχου τους περιλαμβάνεται δεόντως στο ποσοστό σφάλματος των 
οργανισμών πιστοποίησης. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) διαθέτει προϋπολογισμό 363 δισεκατομμυρίων ευρώ για την 
περίοδο 2014-2020, ο οποίος αντιστοιχεί στο 38% περίπου του συνολικού ποσού του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2014-2020. Η ΚΓΠ εφαρμόζεται υπό επιμερισμένη 
διαχείριση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Μολονότι η Επιτροπή αναθέτει την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού σε οργανισμούς πληρωμών που ορίζουν τα κράτη μέλη, 
εξακολουθεί να φέρει την τελική ευθύνη και οφείλει να διασφαλίζει ότι τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ προστατεύονται σε τέτοιο βαθμό ως εάν η ίδια εκτελούσε τα ανατεθέντα σε 
τρίτους καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.  

Η ειδική έκθεση αριθ. 7/2017, με τίτλο «Ο νέος ρόλος των οργανισμών πιστοποίησης όσον 
αφορά τις δαπάνες της ΚΓΠ: θετικό βήμα προς ένα πρότυπο ενιαίου ελέγχου, αλλά σημαντικές 
οι αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν», είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ 
(eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 

 


