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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Εα. λαµβάνοντας υπόψη ότι το πέρας της 
πολυετούς προγραµµατικής περιόδου 
ανήκει στην Επιτροπή του 2013 και ότι η 
νέα Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
µπορεί απλώς να ζητήσει να µην πάνε 
χαµένα τα διδάγµατα που αντλήθηκαν, 
ιδίως όσον αφορά την διαδικασία της 
απαλλαγής και την οικονοµική και 
κοινωνική κρίση· παρατηρεί ότι το 2013 
σηµατοδοτεί ιστορική καµπή όσον αφορά 
τις επιπτώσεις και τις αλλαγές στις 
πολιτικές και οικονοµικές προκλήσεις 
που αντιµετωπίζουµε, γεγονός που 
υποχρεώνει όλους µας να επανεξετάσουµε 
τόσο τις προτεραιότητες µας όσο και τα 
αποτελέσµατα που επιτύχαµε· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για την επιτευχθείσα 
πρόοδο και ζητεί τόσο από την Επιτροπή 
όσο και από τα άλλα θεσµικά όργανα να 
επιλέξουν µία προσέγγιση 
προσανατολισµένη στις επιδόσεις µε 
στόχο τη διαφάνεια και τη χρηστή 
διακυβέρνηση στην Ευρώπη· 

Or. en 



 

AM\1058946EL.doc  PE555.121v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

22.4.2015 A8-0101/6 

Τροπολογία  6 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός Προϋπολογισµός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Επιµερισµένη διαχείριση: Ανεπάρκειες της 

διαχείρισης από την Επιτροπή και τα 

κράτη µέλη 

Επιµερισµένη και αποκεντρωµένη 
διαχείριση: Ανεπάρκειες της διαχείρισης 

από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. δεν µπορεί να διασφαλίσει σε πολιτικό 
επίπεδο ότι οι ισχύουσες διαδικασίες 
ελέγχου στην Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη παρέχουν τις απαιτούµενες 
εγγυήσεις σχετικά µε τη νοµιµότητα και 
την κανονικότητα όλων των υποκειµένων 
πράξεων στη γεωργία και την ανάπτυξη 
της υπαίθρου όπως αποδείχτηκε από τις 
επιφυλάξεις που διατύπωσε ο Γενικός 
∆ιευθυντής της Γ∆ AGRI στην ετήσια 

έκθεση δραστηριοτήτων της 31ης Μαρτίου 

2014· 

1. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
αριθµό των επιφυλάξεων που διατύπωσε ο 
Γενικός ∆ιευθυντής της Γ∆ AGRI στην 

ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της 31ης 

Μαρτίου 2014· 

– ABB02 - Μέτρα Αγοράς: 198,3 

εκατοµµύρια EUR διακυβευόµενο ποσό· 

επτά καθεστώτα ενισχύσεων σε εννέα 

κράτη µέλη µε 11 στοιχεία επιφύλαξης: 

Πολωνία 77,6 εκατοµµύρια EUR, Ισπανία 

54 εκατοµµύρια EUR, Γαλλία 32,4 

εκατοµµύρια EUR, Ολλανδία 16,4 

εκατοµµύρια EUR, Ηνωµένο Βασίλειο 8,5 

εκατοµµύρια EUR, Ιταλία 5 εκατοµµύρια 

EUR, Τσεχική ∆ηµοκρατία 2 εκατοµµύρια 

EUR, Αυστρία 1,9 εκατοµµύρια EUR, 

Σουηδία 0,5 εκατοµµύριο EUR· 

– ABB02 - Μέτρα Αγοράς: 198,3 

εκατοµµύρια EUR διακυβευόµενο ποσό· 

επτά καθεστώτα ενισχύσεων σε εννέα 

κράτη µέλη µε 11 στοιχεία επιφύλαξης: 

Πολωνία 77,6 εκατοµµύρια EUR, Ισπανία 

54 εκατοµµύρια EUR, Γαλλία 32,4 

εκατοµµύρια EUR, Ολλανδία 16,4 

εκατοµµύρια EUR, Ηνωµένο Βασίλειο 8,5 

εκατοµµύρια EUR, Ιταλία 5 εκατοµµύρια 

EUR, Τσεχική ∆ηµοκρατία 2 εκατοµµύρια 

EUR, Αυστρία 1,9 εκατοµµύρια EUR, 

Σουηδία 0,5 εκατοµµύριο EUR· 

– ABB 03 - Άµεσες πληρωµές: 652 

εκατοµµύρια EUR διακυβευόµενο ποσό· 

20 οργανισµοί πληρωµών που 

περιλαµβάνουν 6 κράτη µέλη: Ισπανία (15 

– ABB 03 - Άµεσες πληρωµές: 652 

εκατοµµύρια EUR διακυβευόµενο ποσό· 

20 οργανισµοί πληρωµών που 

περιλαµβάνουν 6 κράτη µέλη: Ισπανία (15 
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από 17 οργανισµοί πληρωµών) 153 

εκατοµµύρια EUR, Γαλλία 203,4 

εκατοµµύρια EUR, Ηνωµένο Βασίλειο 

PRA England 118 εκατοµµύρια EUR, 

Ελλάδα 117,8 εκατοµµύρια EUR, 

Ουγγαρία 36,6 εκατοµµύρια EUR, 

Πορτογαλία 28 εκατοµµύρια EUR· 

από 17 οργανισµοί πληρωµών) 153 

εκατοµµύρια EUR, Γαλλία 203,4 

εκατοµµύρια EUR, Ηνωµένο Βασίλειο 

PRA England 118 εκατοµµύρια EUR, 

Ελλάδα 117,8 εκατοµµύρια EUR, 

Ουγγαρία 36,6 εκατοµµύρια EUR, 

Πορτογαλία 28 εκατοµµύρια EUR· 

– ABB 04 - ∆απάνες αγροτικής 

ανάπτυξης: 599 εκατοµµύρια EUR 

διακυβευόµενο ποσό· 31 οργανισµοί 

πληρωµών που περιλαµβάνουν 19 κράτη 

µέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία (56,8 

εκατοµµύρια EUR), Κύπρος, Γερµανία 

(Βαυαρία, Βραδεµβούργο), ∆ανία, Ισπανία 

(Ανδαλουσία, Αστουρία, Castilla la 

Mancha, Castilla y Léon, FOGGA Γαλικία, 

Μαδρίτη), Φινλανδία, Γαλλία (ODARC, 

ASP (70,3 εκατοµµύρια EUR)), Ηνωµένο 

Βασίλειο (SGRPID Σκωτία, RPA Αγγλία), 

Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία (AGEA (52,6 

εκατοµµύρια EUR), AGREA Αιµιλία-

Ρωµανία, OPR Λοµβαρδία, OPPAB 

Bolzano, ARCEA Καλαβρία), 

Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πολωνία (56,7 

εκατοµµύρια EUR), Πορτογαλία (51,7 

εκατοµµύρια EUR), Ρουµανία (138,9 

εκατοµµύρια EUR) και Σουηδία· 

– ABB 04 - ∆απάνες αγροτικής 

ανάπτυξης: 599 εκατοµµύρια EUR 

διακυβευόµενο ποσό· 31 οργανισµοί 

πληρωµών που περιλαµβάνουν 19 κράτη 

µέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία (56,8 

εκατοµµύρια EUR), Κύπρος, Γερµανία 

(Βαυαρία, Βραδεµβούργο), ∆ανία, Ισπανία 

(Ανδαλουσία, Αστουρία, Castilla la 

Mancha, Castilla y Léon, FOGGA Γαλικία, 

Μαδρίτη), Φινλανδία, Γαλλία (ODARC, 

ASP (70,3 εκατοµµύρια EUR)), Ηνωµένο 

Βασίλειο (SGRPID Σκωτία, RPA Αγγλία), 

Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία (AGEA (52,6 

εκατοµµύρια EUR), AGREA Αιµιλία-

Ρωµανία, OPR Λοµβαρδία, OPPAB 

Bolzano, ARCEA Καλαβρία), 

Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πολωνία (56,7 

εκατοµµύρια EUR), Πορτογαλία (51,7 

εκατοµµύρια EUR), Ρουµανία (138,9 

εκατοµµύρια EUR) και Σουηδία· 

– ABB 05: 2,6 εκατοµµύρια EUR 

διακυβευόµενο ποσό - δαπάνες του µέσου 

για προενταξιακή βοήθεια στην αγροτική 

ανάπτυξη (IPARD) για την Τουρκία· 

– ABB 05: 2,6 εκατοµµύρια EUR 

διακυβευόµενο ποσό - δαπάνες του µέσου 

για προενταξιακή βοήθεια στην αγροτική 

ανάπτυξη (IPARD) για την Τουρκία· 

 
αντιλαµβάνεται ότι, ενώ αυτές οι 
επιφυλάξεις αποτελούν ένδειξη 
αδυναµιών στα συστήµατα ελέγχου των 
κρατών µελών, αποτελούν επίσης ένα 
αποτελεσµατικό µέσο που χρησιµοποιεί η 
Επιτροπή για να επιταχύνει τη δράση των 
κρατών µελών ώστε να διορθώσουν τις 
αδυναµίες αυτές και να προστατεύσουν 
έτσι τον προϋπολογισµό της Ένωσης· 
εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι 
επιφυλάξεις της ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων του 2013 υπήρξαν πιο 
συγκεκριµένες ως προς τους στόχους από 
άλλες προηγούµενων ετών· συστήνει στην 
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Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρµογή 
του σχεδίου δράσης που δροµολογήθηκε 
εν συνεχεία των επιφυλάξεων αυτών, να 
συνεχίσει να χρησιµοποιεί τα δικά της 
προληπτικά και διορθωτικά µέσα για την 
προστασία του προϋπολογισµού της 
Ένωσης και να υποβάλει εκθέσεις στο 
Κοινοβούλιο προκειµένου να ελέγχονται 
τα µέτρα που έλαβε η ίδια για την 
εξάλειψη των ελλείψεων που 
εντοπίστηκαν, ώστε να αιτιολογείται 
ειδικά ενώπιον του κοινού η απόφαση 
χορήγησης απαλλαγής· 

 
 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 37 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

37. παρατηρεί ότι 14 ΜΧΤ έχουν 

καταρτιστεί στα κράτη µέλη δυνάµει του 

ταµείου αγροτικής ανάπτυξης· παρατηρεί 

ότι 443,77 εκατοµµύρια EUR 

καταβλήθηκαν σε τράπεζες στη 
Ρουµανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία και 
Λιθουανία από τον προϋπολογισµό της 
Ένωσης έως το τέλος του 2013· εκφράζει 
την ανησυχία του διότι από το ποσό αυτό 

ούτε ένα ευρώ δεν έφτασε στους τελικούς 

δικαιούχους· παρατηρεί ότι για έξι ΜΧΤ 

που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας 72,37 

εκατοµµύρια EUR καταβλήθηκαν σε 

τράπεζες στην Ελλάδα, Ρουµανία, 

Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία και 

Ολλανδία· επισηµαίνει ότι µόνον στη 

Λετονία τα διαθέσιµα ποσά εκταµιεύθηκαν 

πλήρως στους τελικούς δικαιούχους ενώ 

στη Ρουµανία µόνον το 28% των 

κονδυλίων εκταµιεύθηκαν στον τελικό 

δικαιούχο, 77% στη Βουλγαρία, 91% στην 

Εσθονία και τίποτα στην Ελλάδα και την 

Ολλανδία
92
· 

37. παρατηρεί ότι 14 ΜΧΤ έχουν 

καταρτιστεί στα κράτη µέλη δυνάµει του 

ταµείου αγροτικής ανάπτυξης· παρατηρεί 

ότι 443,77 εκατοµµύρια EUR 

µεταφέρθηκαν από προγράµµατα 
αγροτικής ανάπτυξης σε χρηµατοδοτικά 
µέσα στο τέλος του 2013· σηµειώνει ότι 
429 εκατοµµύρια EUR σε σύνολο 510 
εκατοµµυρίων EUR, δεσµευµένα για 
χρηµατοδοτικά µέσα στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης της 
περιόδου 2007-2013, είχαν πράγµατι 
εκταµιευτεί και διατεθεί σε 1 981 
δικαιούχους, στα αντίστοιχα κράτη µέλη, 
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2013· παρατηρεί 
ότι για έξι ΜΧΤ που καταρτίστηκαν στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας 

72,37 εκατοµµύρια EUR καταβλήθηκαν σε 

τράπεζες στην Ελλάδα, Ρουµανία, 

Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία και 

Ολλανδία· επισηµαίνει ότι µόνον στη 

Λετονία τα διαθέσιµα ποσά εκταµιεύθηκαν 

πλήρως στους τελικούς δικαιούχους ενώ 

στη Ρουµανία µόνον το 28% των 

κονδυλίων εκταµιεύθηκαν στον τελικό 

δικαιούχο, 77% στη Βουλγαρία, 91% στην 

Εσθονία και τίποτα στην Ελλάδα και την 

Ολλανδία
92
· 

92
Τις πληροφορίες έδωσε η Αντιπρόεδρος 

της Επιτροπής Kristalina Georgieva κατά 

92
Τις πληροφορίες έδωσε η Αντιπρόεδρος 

της Επιτροπής Kristalina Georgieva κατά 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη µε τις χειρότερες 
επιδόσεις 

Επίδοση των κρατών µελών 

Or. en 
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Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 
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οργανισµοί 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 51 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

51. επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε τα 

αριθµητικά στοιχεία που παρέχει το 
Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τα ποσά 
και το ποσοστό των πιστώσεων σε 
κίνδυνο σε σχέση µε το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το 
Ταµείο Συνοχής (πρωτογενή δεδοµένα 
στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων 
2013 της Γ∆ Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης και 
της Γ∆ Περιφερειακής και Πολεοδοµικής 
Πολιτικής), η Σλοβακία, το Ηνωµένο 
Βασίλειο και η Ισπανία έχουν τα 
υψηλότερα ποσοστά σφάλµατος· 

51. επισηµαίνει ότι, σύµφωνα µε τα 
αριθµητικά στοιχεία που παρέχει η ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων της Γ∆ 
Περιφερειακής και Πολεοδοµικής 
Πολιτικής για το 2013, ο κίνδυνος 
σφάλµατος ως σταθµισµένη µέση 
πρόβλεψη για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής 
κυµαίνεται κάτω του 1% για το 
Λουξεµβούργο (0,03 %), τη Φινλανδία 
(0,29 %), την Εσθονία (0,43 %), τη 
Μάλτα (0,89 %) και την Πορτογαλία 
(0,88 %) και άνω του 5 % για τη Σλοβενία 
(5 %), την Ισπανία (6,18 %) και την 
Σλοβακία (11,48 %)· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 51 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 51α. επισηµαίνει ότι, σύµφωνα µε τα 
αριθµητικά στοιχεία που παρέχει η 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γ∆ 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Κοινωνικής Ένταξης για το 2013, ο 
κίνδυνος σφάλµατος ως σταθµισµένη 
µέση πρόβλεψη για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κυµαίνεται 
κάτω του 1% για την Αυστρία και τη 
∆ανία (0,8 %), τη Βουλγαρία και τη 
Πολωνία (0,6 %), την Εσθονία (0,4 %), 
την Φινλανδία (0,1 %), την Ουγγαρία και 
τη Μάλτα (0,9 %) και άνω του 5 % στη 
Ρουµανία (6,6 %), στο Ηνωµένο Βασίλειο 
(8,8 %) και στο Βέλγιο (9,3 %)· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

52. επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε τα 

αριθµητικά στοιχεία που παρέχει το 
Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τα ποσά 
και το ποσοστό των πιστώσεων σε 
κίνδυνο σε σχέση µε το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (πρωτογενή δεδοµένα στις 
ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων 2013 
της Γ∆ Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης) η Ρουµανία, η Βουλγαρία και 
η Πορτογαλία έχουν τα υψηλότερα 
ποσοστά σφάλµατος· 

52. επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε τα 

αριθµητικά στοιχεία που παρέχονται στα 
Παραρτήµατα της ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων για το 2013 της Γ∆ 
AGRI, ο αναπροσαρµοσµένος 
εναποµένων κίνδυνος σφάλµατος για 
κάθε τοµέα έχει ως εξής:  

 - Μέτρα αγοράς : κάτω του 1 % στο 
Βέλγιο (0,92 %), στη Βουλγαρία (0,91 %), 
στην Ουγγαρία (0,41 %), στην Ιρλανδία 
(0,90 %)· στο Λουξεµβούργο (0,85 %), 
στη Λετονία (0,65 %), στη Ρουµανία (0,95 
%) και στη Σλοβακία (0,08 %)· άνω του 
5% στην Αυστρία (8,57%), στην Τσεχία 
(14,48 %), στην Ισπανία (10,89 %), στην 
Γαλλία (6,37 %), στις Κάτω Χώρες 
(19,40%), στη Πολωνία(19,05 %) και στο 
Ηνωµένο Βασίλειο (20,21 %)· 

 - Άµεσες πληρωµές: κάτω του 1 % στο 
Βέλγιο (0,14 %), στην Τσεχία (0,39 %), 
στη Γερµανία (0,63 %), στην Εσθονία 
(0,94 %), στη Μάλτα (0,03 %), στην 



 

AM\1058946EL.doc  PE555.121v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Πολωνία (0,97 %), στη Σουηδία (0,41 %) 
και στη Σλοβενία (0,85 %) και άνω του 5 
% στην Ελλάδα (5,17 %)· 

 - Αγροτική ανάπτυξη: σε κανένα κράτος 
µέλος δεν κυµαίνεται το εναποµένον 
ποσοστό σφάλµατος κάτω του 1% και 
µόνο στη Γερµανία, στην Εσθονία και 
στη Μάλτα κυµαίνεται κάτω του 2%, 
υπερβαίνει δε το 5% στην Βουλγαρία 
(14,36%), στη ∆ανία (6,60 %), στην 
Γαλλία (7,26 %), στην Ελλάδα (12,37%),  
στην Ιταλία (5,10 %), στο Λουξεµβούργο 
(6,31 %), στις Κάτω Χώρες (5,77%), στην 
Πορτογαλία (7,87 %), στη Ρουµανία 
(11,43 %) και στη Σουηδία (5,04 %)· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

70. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι οι πληρωµές από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) δεν 

είναι απαλλαγµένες από ουσιαστικά 

σφάλµατα το 2013, το πιθανότερο ποσοστό 

σφάλµατος που υπολόγισε το Ελεγκτικό 

Συνέδριο ήταν 3,6% (3,8% το 2012)
101
 και 

ότι από τα πέντε συστήµατα εποπτείας 
και ελέγχου που εξετάστηκαν για 
πληρωµές που καταχωρίσθηκαν ως 
δαπάνες, δύο κρίθηκαν 
αναποτελεσµατικά, δύο µερικώς 
αποτελεσµατικά και µόνον ένα 
θεωρήθηκε αποτελεσµατικό· 

70. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι οι πληρωµές από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) δεν 

είναι απαλλαγµένες από ουσιαστικά 

σφάλµατα το 2013, το πιθανότερο ποσοστό 

σφάλµατος που υπολόγισε το Ελεγκτικό 

Συνέδριο ήταν 3,6% (3,8% το 2012)
101, 

αλλά αναγνωρίζει ότι το ποσοστό 
σφάλµατος έχει σηµειώσει µείωση από το 
2012 ως το 2013 και καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσµατικά συστήµατα ελέγχου για 
πληρωµές που καταχωρίσθηκαν ως 
δαπάνες· 

__________________ __________________ 

101
Η συχνότητα αυξήθηκε αρκετά 

σηµαντικά: από 41% το 2012 σε 61% το 

2013. 

101
Η συχνότητα αυξήθηκε αρκετά 

σηµαντικά: από 41% το 2012 σε 61% το 

2013. 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

81. επισηµαίνει ότι οι 5 οργανισµοί 
πληρωµών µε το υψηλότερο ποσοστό 
σφάλµατος ήταν: 

διαγράφεται 

1. Ηνωµένο 
Βασίλειο, RPA 

5,66% 
(κοινοποίηση 
κράτους µέλους 
(ΚΜ): 0,67 %) 

 

2. Ελλάδα, 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

5,17% 
(κοινοποίηση 
ΚΜ: 0,83 %) 

 

3. Ισπανία, 
AVGA 

4,71% 
(κοινοποίηση 
ΚΜ: 1,93 %) 

 

4. Πορτογαλία, 
IFAP 

4,37% 
(κοινοποίηση 
ΚΜ: 0,82 %) 

 

5. Ρουµανία, 
PIAA 

4,27% 
(κοινοποίηση 
ΚΜ: 1,77 %) 
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