
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του σχετικού δελτίου ελέγχου του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το πλήρες δελτίο ελέγχου διατίθεται στα αγγλικά στον ιστότοπο eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Εκπρόσωπος Τύπου T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Υπεύθυνος Τύπου T: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

EL 

 

  

Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 21 Μαΐου 2019 

Η συμβολή της ΕΕ στη γεωργική 
βιοποικιλότητα στο μικροσκόπιο των 
ελεγκτών 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί επί του παρόντος έλεγχο, προκειμένου να 
αξιολογήσει κατά πόσον η γεωργική πολιτική της ΕΕ συμβάλλει στη διατήρηση και την 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, οι ελεγκτές θα εξετάσουν τον σχεδιασμό της 
στρατηγικής της ΕΕ που αφορά τη βιοποικιλότητα και την εφαρμογή της στην κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ). Θα εξετάσουν, επίσης, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της χρηματοδότησης της ΕΕ για τη γεωργική βιοποικιλότητα. 

Ως όρος, η γεωργική βιοποικιλότητα καλύπτει όλα τα οικοσυστήματα και τις μορφές ζωής που 
συνδέονται άμεσα με τη γεωργία. Σε αυτές συγκαταλέγονται σπάνιες ποικιλίες σπόρων και 
φυλές ζώων, πολλοί οργανισμοί όπως η πανίδα του εδάφους, τα ζιζάνια, τα παράσιτα, οι 
θηρευτές και όλα τα αυτόχθονα φυτά και ζώα που ζουν στη γεωργική εκμετάλλευση ή 
διέρχονται από αυτήν. Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ ακολουθεί συνεχή και έντονα φθίνουσα 
πορεία, ιδίως ως συνέπεια της γεωργικής δραστηριότητας. 

Παραμονές της Διεθνούς Ημέρας Βιοποικιλότητας, οι ελεγκτές δημοσίευσαν δελτίο ελέγχου 
σχετικά με τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ για τη γεωργική βιοποικιλότητα. Τα δελτία ελέγχου 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος τους είναι 
να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική ή τα 
προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου. 

«Ένα εκατομμύριο είδη παγκοσμίως απειλούνται με εξαφάνιση, όπως μας προειδοποιεί 
πρόσφατη διεθνής έκθεση. Στην ΕΕ, η γεωργία συνιστά τη σοβαρότερη αιτία απώλειας της 
βιοποικιλότητας» δήλωσε ο Janusz Wojciechowski, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
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Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. «Με τον έλεγχό μας θα διαπιστωθεί πόσο σημαντική 
έχει υπάρξει η συμβολή της ΕΕ στη διόρθωση ή και στην αναστροφή της κατάστασης.» 

Το 2011 η ΕΕ ενέκρινε την τρέχουσα στρατηγική της σχετικά με τη βιοποικιλότητα, σκοπός της 
οποίας είναι να συμβάλει στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας μέχρι το 2020. Ένας 
από τους κύριους στόχους της στρατηγικής αυτής είναι η ενίσχυση του ρόλου της γεωργίας, 
κατά τρόπον ώστε η βιοποικιλότητα να διατηρηθεί τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα. Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την περίοδο 2014-2020, για την αντιμετώπιση της 
απώλειας βιοποικιλότητας, έχουν δεσμευθεί περί τα 85 δισεκατομμύρια ευρώ. Η στήριξη της ΕΕ 
προς τη γεωργική βιοποικιλότητα προέρχεται κυρίως από την ΚΓΠ. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου θα εξεταστεί η συμβολή της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ την περίοδο 
2014-2020 στη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα 
εξετάσουν κατά πόσον: 

o η στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη βιοποικιλότητα και το νομικό πλαίσιο της ΚΓΠ είχαν 
σχεδιαστεί σωστά· 

o η Επιτροπή και τα κράτη μέλη βελτίωσαν τη συμβολή της γεωργίας στη βιοποικιλότητα· 

o η Επιτροπή χρησιμοποιεί συναφή, αξιόπιστα και επίκαιρα στοιχεία και πληροφορίες για 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά τη γεωργική 
βιοποικιλότητα. 

Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε πέντε κράτη μέλη: Γερμανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Κύπρο 
και Ρουμανία. 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες  

Η σχετική έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί περί τα μέσα του 2020. 

Το ζήτημα της βιοποικιλότητας έχει επίσης συζητηθεί στο πλαίσιο και άλλων πρόσφατων 
ειδικών εκθέσεων του ΕΕΣ, και ιδίως σε εκείνες που αφορούσαν: 

- τον οικολογικό προσανατολισμό της γεωργίας, στην οποία οι ελεγκτές εξέταζαν κατά πόσον 
οι «πράσινες ενισχύσεις» επέδρασαν θετικά στις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις 
της ΚΓΠ·  

- το δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει ακόμη σημαντική πρόοδος 
προκειμένου να εκπληρωθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ για την προστασία της 
βιοποικιλότητας· 

- την αποτελεσματικότητα των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης που συνδέουν την 
καταβολή επιδοτήσεων με την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων· 

- την καταπολέμηση του ευτροφισμού στη Βαλτική Θάλασσα, στην οποία οι ελεγκτές εξέταζαν 
αν η δράση της ΕΕ βοήθησε τα κράτη μέλη να μειώσουν τη νιτρορύπανση των υδάτων. 

Στις 6 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε η έκθεση συνολικής αξιολόγησης της διακυβερνητικής 
πλατφόρμας επιστημονικής πολιτικής για τη βιολογική ποικιλομορφία και τις υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων, στην οποία αναδεικνύεται η επικίνδυνη παρακμή της φύσης. 
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https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7b4C0EEC06-92F4-4F1F-B77F-D8CEB2FFDE15%7d
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7b938A0C67-D55F-4A20-A8C5-15EBF8F19953%7d
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7b3E902325-279B-40B1-90CC-354A73F67155%7d
https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/


3 

 EL 

 


	Η συμβολή της ΕΕ στη γεωργική βιοποικιλότητα στο μικροσκόπιο των ελεγκτών

