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Εισαγωγή
Η ισχύουσα νομική βάση για συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες προώθησης για τα γεωργικά 
προϊόντα συνίσταται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/20081 του Συμβουλίου, ο οποίος αποτελεί 
ενιαία ρύθμιση που καλύπτει όλες τις πολιτικές για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων. 
Ο συγκεκριμένος κανονισμός δεν τροποποίησε σημαντικά το περιεχόμενο των δύο 
προηγούμενων κανονισμών (κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 της 14ης Δεκεμβρίου 1999 
και αριθ. 2826/2000 της 19ης Δεκεμβρίου 2000 του Συμβουλίου).
Τα σχετικά μέτρα πρέπει να καλύπτουν περιόδους μεταξύ ενός και τριών ετών και μπορούν 
να συνίστανται σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων, προώθησης ή διαφήμισης, οι οποίες πρέπει 
να δίνουν έμφαση στα πλεονεκτήματα των προϊόντων της ΕΕ· επίσης, τα εν λόγω μέτρα 
μπορούν να αφορούν τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις και τη διεξαγωγή 
ενημερωτικών εκστρατειών.
Καταρχήν, τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται μέχρι ποσοστού 50% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ετήσιες πιστώσεις του προϋπολογισμού αυξήθηκαν τα τελευταία έτη, 
από 17 εκατομμύρια ευρώ το 2002 σε 50 εκατομμύρια ευρώ από το 2007 και εξής.

Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Στόχος του ελέγχου ήταν να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών ενημέρωσης 
και προώθησης και η κανονικότητα των δαπανών.
Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στο εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το εν λόγω σύστημα έδωσε τη δυνατότητα να αποδειχθεί η 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών, εάν επέτρεψε να διασφαλισθεί ότι τα προγράμματα 
επιλέχθηκαν με κανονικό και διαφανή τρόπο, και εάν παρείχε βεβαιότητα σχετικά με τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής, καθώς και στην Ισπανία, τη Γαλλία 
και την Ιταλία (οι τρεις αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν το 45% σχεδόν των δαπανών), και 
αφορούσε κυρίως το διάστημα από το 2006 έως τα μέσα του 2008.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε τις διαδικασίες που καθόρισαν η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής, και πραγματοποίησε επίσκεψη σε τουλάχιστον 
μία δικαιούχο οργάνωση και στον οργανισμό εκτέλεσής της σε κάθε κράτος μέλος.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι ο στόχος των ενεργειών –η προώθηση των 
ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων– διατυπώθηκε χωρίς να έχουν καθοριστεί ούτε συνολική 
στρατηγική ούτε στόχοι «SMART2». Ελλείψει στόχων «SMART», οι δείκτες που 
παρακολουθήθηκαν και γνωστοποιήθηκαν από την Επιτροπή δεν μέτρησαν τα αποτελέσματα 

                                               
1 σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και 
στις τρίτες χώρες (ΕΕ L 3 της 5.1.2008, σ. 1).
2 «στόχοι ειδικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί και προσδιορισμένοι χρονικά [στα αγγλικά “SMART”]» —
σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 
25ης Ιουνίου 2002 (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1).
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ή τον αντίκτυπο της πολιτικής· ωστόσο, ο καθορισμός καταλληλότερων δεικτών εξαρτάται 
από έναν καλύτερο καθορισμό των στόχων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός που διατέθηκε στις 
ενέργειες προώθησης και ενημέρωσης ήταν σχετικά μειωμένος σε σύγκριση με την πληθώρα 
των προϊόντων, των γεωγραφικών ζωνών και των θεμάτων, και ότι οι ενέργειες δεν θα 
μπορούσαν να έχουν από μόνες τους σημαντικό αντίκτυπο ως προς τους στόχους. Για την 
επίτευξη των στόχων, τα συγκεκριμένα προγράμματα θα πρέπει να ενταχθούν στο ευρύτερο 
πλαίσιο των εθνικών και ιδιωτικών ενεργειών.

Προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των διαφόρων προγραμμάτων, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εξέτασε δείγμα 30 προγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν την περίοδο 2006-2007 και 
διαπίστωσε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις των 
ενεργειών που υλοποιήθηκαν ήταν επαρκώς λεπτομερείς και διασφάλισαν ότι τα χρήματα 
που δαπανήθηκαν και οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν ήταν συνεκτικές με τον επιδιωκόμενο 
στόχο προώθησης. Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε επίσης ότι η Επιτροπή δεν 
διέθετε τυποποιημένη διαδικασία για την ανάλυση των εκθέσεων δραστηριότητας, και ότι η 
ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων ήταν ελάχιστα ικανοποιητική, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι 
ποιοτικές αξιολογήσεις του αντίκτυπου δεν ήταν τεκμηριωμένες, ενώ οι ποσοτικοί δείκτες 
περιορίστηκαν στον αριθμό των επαφών που δημιουργήθηκαν.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε ότι, μολονότι οι περισσότερες αξιολογήσεις καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες είχαν θετικά αποτελέσματα, εξακολουθούσε να είναι πολύ 
δύσκολο να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των προγραμμάτων (σχέση 
κόστους-αντίκτυπου) των προγραμμάτων.

Όσον αφορά την επιλογή και την έγκριση των προτάσεων προγραμμάτων, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διαπίστωσε ότι τα κράτη μέλη εκτελούσαν μόνο περιορισμένη εργασία 
προεπιλογής. Προκειμένου να βελτιωθεί αυτό, η Επιτροπή προέβη σε σταδιακό καθορισμό 
κριτηρίων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των προτάσεων 
προγραμμάτων· ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι ακόμη σε εξέλιξη.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι η Επιτροπή είναι σαφώς επιλεκτικότερη κατά την 
έγκριση των προτάσεων: το ποσοστό έγκρισης μειώθηκε από 100% κατά την περίοδο 2001-
2002 σε λιγότερο από 50% κατά την περίοδο 2006-2008. Από το 2006, για τη διαδικασία 
επιλογής εφαρμοζόταν μια επίσημη, σοβαρή και καλά τεκμηριωμένη διαδικασία, ενώ η 
Επιτροπή αύξησε σημαντικά το επίπεδο των απαιτήσεών της σχετικά με τα λεπτομερή 
στοιχεία που πρέπει να προσκομίζονται στις προτάσεις.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε ότι θα μπορούσαν ακόμη να επέλθουν ορισμένες βελτιώσεις, 
όπως η επακόλουθη εφαρμογή ομοιόμορφου πίνακα αντικειμενικών κριτηρίων, η πιο 
τυποποιημένη παρακολούθηση των προβλημάτων που επισημαίνονται και των απαντήσεων 
που λαμβάνονται· το Ελεγκτικό Συνέδριο πρότεινε επίσης να απαιτούνται πιο συγκεκριμένα 
στοιχεία σχετικά με τον αναμενόμενο αντίκτυπο των προγραμμάτων και τον τρόπο με τον 
οποίο πρόκειται να μετρηθεί. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον αντίκτυπο, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διαπίστωσε ότι η έλλειψη προκαθορισμένων ακριβών στόχων και δεικτών 
κατέστησε δύσκολη τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων (καθώς και 
της αποδοτικότητας της πολιτικής στο σύνολό της).
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Αναφορικά με την επιλογή των οργανισμών εκτέλεσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε 
ότι τα κράτη μέλη, παρότι είναι αρμόδια για τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο οι 
προτείνουσες οργανώσεις επιλέγουν τον οργανισμό εκτέλεσης, δεν ακολουθούσαν 
διαδικασίες επαρκώς τυποποιημένες και συστηματικές για τη διεξαγωγή του ελέγχου αυτού. 
Επίσης, παρατηρήθηκαν ορισμένες πολύ σύντομες προθεσμίες (κάτι που είχε ως αποτέλεσμα 
να ληφθούν λίγες προσφορές ή ακόμη και μόνο μία προσφορά), ενώ σε μια συγκεκριμένη 
περίπτωση τέθηκε θέμα σχετικά με τη διαφάνεια της επιλογής.

Σχετικά με την παρακολούθηση των δαπανών, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι η 
Επιτροπή εδώ και δύο έτη θέσπισε ή ενίσχυσε τις διαδικασίες και τα μέσα που διαθέτει για 
την παρακολούθηση των προγραμμάτων και των αιτήσεων πληρωμής των κρατών μελών. 
Παρά τη διαπιστωθείσα αυτή πρόοδο, τα μέσα που έχουν θεσπιστεί εξακολουθούν να 
βελτιώνονται· ως εκ τούτου, ορισμένα εναπομείναντα προβλήματα επισημάνθηκαν εκ νέου 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες που εξακολουθούσαν να υφίστανται σε 
ορισμένα κράτη μέλη. Τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ιταλία κατέστη προφανές ότι οι 
διοικητικές πρακτικές εξακολουθούσαν να μην διασφαλίζουν τη συμφωνία της διαχείρισης 
και των ελέγχων των προγραμμάτων με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι ατασθαλίες που 
διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ήταν ίδιας φύσης με εκείνες που επισήμανε η 
Επιτροπή το 2005 (αδυναμίες ελέγχων, μη τήρηση των προθεσμιών, υπέρβαση της κοινοτικής 
συνεισφοράς του 50%). Τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ιταλία είχαν ληφθεί μέτρα για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά ήταν ακόμη πολύ νωρίς για να επαληθευθεί η 
αποτελεσματικότητα των αλλαγών αυτών.

Οι απαντήσεις της Επιτροπής
Η Επιτροπή ευχαριστεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για τις εργασίες και τα πορίσματά 
του, και επιθυμεί να αποσαφηνίσει διάφορα θέματα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι τέσσερις στόχοι όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/2008, 
καθώς και οι συγκεκριμένοι στόχοι για την εσωτερική αγορά για καθένα από τα διάφορα 
προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα 1 του κανονισμού, είναι στόχοι «SMART».

Η Επιτροπή φρονεί ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός που διατίθεται για ενέργειες 
ενημέρωσης και προώθησης είναι επαρκής, καθώς σκοπός του είναι να συμπληρώνει και να 
ενισχύει τις ενέργειες που διεξάγονται από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή γνωρίζει τις 
ανεπάρκειες που επισημαίνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τις συνέργειες και 
τη συμπληρωματικότητα των ενεργειών προώθησης, και αναζητεί τρόπους για να βελτιωθεί ο 
ορισμός και η εφαρμογή των προγραμμάτων.

Ως απάντηση στις παρατηρηθείσες δυσκολίες αξιολόγησης του αντίκτυπου των 
προγραμμάτων, η Επιτροπή τονίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των προγραμμάτων που 
παρουσιάστηκαν ως παραδείγματα από το Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν προγράμματα που είχαν 
επιλεγεί από τα κράτη μέλη πριν από το 2005. Για τα προγράμματα αυτά, συνεπώς, δεν 
εφαρμόστηκαν οι διάφορες βελτιώσεις που επήλθαν στις λεπτομέρειες εφαρμογής.
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Από τις 7 Νοεμβρίου 2008, η Επιτροπή κατάρτισε έναν πίνακα ομοιογενούς αξιολόγησης, και 
από τις 15 Φεβρουαρίου 2009 τα προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης αξιολογούνται 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους βάσει αυτού του νέου πίνακα αξιολόγησης. Με τον 
τρόπο αυτόν, η Επιτροπή μπορεί να αξιολογεί αντικειμενικά όλα τα προγράμματα.

Αναφορικά με τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν κατά τις διαδικασίες πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων για τους οργανισμούς εκτέλεσης, η Επιτροπή επέβαλε δημοσιονομική 
διόρθωση στα κράτη μέλη στα οποία παρατηρήθηκε μη τήρηση αυτών των διατάξεων.

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα κράτη μέλη, η Επιτροπή άρχισε έρευνες παρακολούθησης το 
2007 και το 2008 μετά τις σημαντικές διορθώσεις που επεβλήθησαν στην Ισπανία και στην 
Ιταλία ως αποτέλεσμα των ερευνών του 2005. Η Επιτροπή συνέστησε ακόμη σε αυτά τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τους βασικούς ελέγχους τους και να καλύψουν τις ελλείψεις της 
υπεργολαβίας.

Σχόλια και συστάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού με σκοπό την 
ενδεχόμενη συμπερίληψή τους στο σχέδιο έκθεσης σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (οικονομικό έτος 2008)
[Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:]

επικροτεί την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και προσυπογράφει τις παρατηρήσεις και τα 
συμπεράσματά του·

σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει βελτιώσει τον μηχανισμό διαχείρισης και ελέγχου των 
δαπανών που αφορούν ενέργειες προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα, και αναγνωρίζει τα 
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν· ωστόσο, πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε 
περαιτέρω βελτιώσεις διάφορων πτυχών·

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα δεν καθιστά δυνατή τη 
μέτρηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου: ακόμη και αν ο αντίκτυπος της πολιτικής 
είναι θετικός, είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων στόχων, 
σαφούς στρατηγικής και κατάλληλων δεικτών·

προτρέπει την Επιτροπή να καθορίσει τους στόχους της πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των επιδιώξεων που εξαγγέλλονται και του 
προϋπολογισμού που δεσμεύεται, και να εκφράσει τους εν λόγω στόχους με τέτοιον τρόπο 
ώστε να είναι ειδικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί και προσδιορισμένοι χρονικά 
(«SMART»), καθώς και να ορίσει και να παρακολουθεί ενδεδειγμένους δείκτες επιδόσεων·

καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις βελτιώσεις της διαδικασίας επιλογής, ιδίως εμμένοντας 
στην απαίτηση να συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις πληροφοριακά στοιχεία για τον 
αντίκτυπο που πρέπει να αναμένεται από τις ενέργειες και τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται 
να μετρηθεί·
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καλεί τα κράτη μέλη να συμβάλλουν στη βελτίωση της διαδικασίας επιλογής επαληθεύοντας 
την καταλληλότητα των προτάσεων και αυξάνοντας την επιλεκτικότητά τους· επίσης, 
προτρέπει τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τις 
ενισχύσεις και ενέργειες προώθησης σε εθνικό επίπεδο·

καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων που 
χρησιμοποιούν κατά την επιλογή των οργανισμών εκτέλεσης, συγκεκριμένα, να αποφεύγουν 
τις πολύ σύντομες προθεσμίες, να εφαρμόζουν συστηματικά τυποποιημένες διαδικασίες, και 
να διασφαλίζουν ότι οι προτείνουσες οργανώσεις τηρούν τους όρους επιλογής.


