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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0628/2010, του Ciprian Dobre, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση και διαχείριση, εκ 
μέρους της ρουμανικής κυβέρνησης, πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει τις δραστηριότητες της υπηρεσίας πληρωμών για την ανάπτυξη 
αγροτικών δραστηριοτήτων και της αλιείας (APDRP), η οποία είναι αρμόδια για τη 
διαχείριση των κονδυλίων που έχουν δεσμευθεί υπέρ της Ρουμανίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Ο αναφέρων παραπέμπει 
ειδικότερα σε έργα τα οποία χρηματοδοτούνται βάσει του μέτρου 3.2.2.α του άξονα 3 και τα 
οποία αφορούν «την ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών, τη βελτίωση βασικών υπηρεσιών 
για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό και τη διατήρηση και αναβάθμιση της 
αγροτικής κληρονομιάς». Σύμφωνα με τον αναφέροντα, μετά τον Ιούνιο του 2009, η APDRP 
τροποποίησε το σύστημα διαβάθμισης έργων μόλις έναν μήνα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας για την υποβολή έργων, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό ολόκληρη τη 
διαδικασία. Θεωρεί παράλογες ορισμένες τροποποιήσεις που υποβαθμίζουν έργα 
υδροδότησης και αποχέτευσης, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα στις αγροτικές περιοχές, 
σε σύγκριση με έργα οδικών υποδομών. Υποστηρίζει ότι το γεγονός αυτό είναι απόρροια της 
θεσμοθετημένης διαφθοράς που επικρατεί στη Ρουμανία στον τομέα κατασκευής και 
βελτίωσης του οδικού δικτύου. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις στο σύστημα 
διαβάθμισης επήλθαν από την APDRP σε προτιμησιακή βάση και υποστηρίζει ότι, από τα
295 έργα που υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση τον Ιούνιο του 2009, μόνο 38 αφορούσαν 
πρωτίστως υποδομές υδροδότησης και αποχέτευσης. Ως εκ τούτου, ζητεί τη διενέργεια 
έρευνας, προκειμένου να διευκρινιστούν τα εν λόγω ζητήματα.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011.

Η αναφορά

Η παρούσα αναφορά αφορά την εφαρμογή κριτηρίων επιλογής για το μέτρο 322
«Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών, βελτίωση βασικών υπηρεσιών για την οικονομία και 
τον αγροτικό πληθυσμό και διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς» του 
ρουμανικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, που υποστηρίζεται από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το μέτρο αυτό αποσκοπεί 
στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του αγροτικού πληθυσμού, διασφαλίζοντας την 
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς της αγροτικής περιοχής με στόχο την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης.

Στην περίπτωση του ρουμανικού ΠΑΑ, τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στο ίδιο το 
πρόγραμμα, το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή. Εντούτοις, η βαθμολογία (πόντοι) που 
αποδίδεται στα εν λόγω κριτήρια αποφασίζεται από τη διαχειριστική αρχή, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με την επιτροπή παρακολούθησης.
Υπάρχουν 10 κριτήρια επιλογής για το μέτρο 322, με συγκεκριμένη βαθμολογία το καθένα1:

1. Αγροτικές περιοχές που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν κοινοτική στήριξη για 
παρόμοιες επενδύσεις (10 πόντοι)·

2. Αγροτικές περιοχές σε περιφέρειες με υψηλό επίπεδο φτώχειας (10, 7 ή 5 πόντοι, 
ανάλογα με το επίπεδο φτώχειας)·

3. Έργα στο πλαίσιο μιας τοπικής ή περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής 
(5 πόντοι)·

4. Ολοκληρωμένα επενδυτικά έργα (5 πόντοι)·
5. Επενδυτικά έργα υποδομών υδροδότησης/αποχέτευσης σε αγροτικές κοινότητες 

με ισοδύναμο πληθυσμό 2.000-10.000 κατοίκων, τα οποία προσδιορίζονται στα 
περιφερειακά γενικά σχέδια και δεν χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Περιβάλλον» (που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ) (15 πόντοι)·

6. Επενδυτικά έργα οδικών υποδομών που παρέχουν διασύνδεση με κεντρικούς 
οδικούς άξονες (επαρχιακές ή εθνικές οδούς) ή άλλες κεντρικές οδούς μεταφορών 
(σιδηροδρόμους και ποταμούς) (25 πόντοι)·

7. Επενδυτικά έργα υποδομών υδροδότησης σε περιοχές όπου υπάρχει λειψυδρία ή 
περιοχές που πλήττονται συχνά από ξηρασία (5 πόντοι)· 

8. Επενδυτικά έργα υποδομών υδροδότησης/αποχέτευσης σε περιοχές με υψηλή 
ρύπανση των υδάτων ή περιοχές όπου τα υπόγεια ύδατα παρουσιάζουν υψηλή 
συγκέντρωση νιτρικών αλάτων που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία (5 πόντοι)·

9. Επενδυτικά έργα κοινωνικών υποδομών (10, 7 ή 5 πόντοι, ανάλογα με τον 
δικαιούχο)·

                                               
1 Η βαθμολογία που αναφέρεται είναι αυτή που εφαρμόστηκε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 
Ιουνίου του 2009, η οποία αμφισβητείται από τον αναφέροντα.
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10. Έργα για την προώθηση των επενδύσεων που αποσκοπούν στη διατήρηση 
συγκεκριμένων τοπικών πόρων και στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς (10, 7 ή 
5 πόντοι, ανάλογα με τον δικαιούχο).

Τα κριτήρια επιλογής αυτά καθαυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ποτέ από τότε που εγκρίθηκε το 
ΠΑΑ το 2008. Εντούτοις, η διαχειριστική αρχή πραγματοποίησε αλλαγές όσον αφορά τη 
βαθμολογία ορισμένων κριτηρίων επιλογής πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων τον Ιούνιο του 2009.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καθορίζουν το εύρος των μέτρων (στόχοι, προϋποθέσεις στήριξης/κριτήρια επιλεξιμότητας, 
δικαιούχοι κτλ.) και αποσκοπούν στην παροχή στήριξης από το ΕΓΤΑΑ θέτοντας κριτήρια 
επιλογής, ούτως ώστε να εντοπίζονται οι αιτήσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
ανάγκες των χωρών που προσδιορίζονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια. 
Εντούτοις, η επιλογή των έργων συνιστά αρμοδιότητα των διαχειριστικών αρχών, υπό τον 
όρο ότι οι επιλογές τους συνάδουν με τις αρχές οι οποίες ορίζονται στα προγράμματα που 
εγκρίνονται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής και συμμορφώνονται με τη 
σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Στην περίπτωση της Ρουμανίας, ενώ τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στο ίδιο το ΠΑΑ, ο 
καθορισμός της βαθμολογίας των κριτηρίων επιλογής και η πραγματοποίηση αλλαγών επί 
των κριτηρίων εναπόκειται στη διαχειριστική αρχή, κατόπιν διαβουλεύσεων με την επιτροπή 
παρακολούθησης του ΠΑΑ.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι ορισμένες αλλαγές στη βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής 
πραγματοποιήθηκαν πριν από τη δημοσίευση νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και 
έχει ήδη επιστήσει την προσοχή της διαχειριστικής αρχής στην ανάγκη να αποφεύγεται η μη 
έγκαιρη πραγματοποίηση αλλαγών, προκειμένου να διασφαλίζεται η δίκαιη και ίση 
μεταχείριση όλων των πιθανών δικαιούχων. 

Όσον αφορά συγκεκριμένα το μέτρο 322 του ρουμανικού ΠΑΑ, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε 
ότι οι αλλαγές στη βαθμολογία των έργων υποδομών υδροδότησης/αποχέτευσης και οδικών 
υποδομών σε φτωχές περιοχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η 
Επιτροπή, πραγματοποιήθηκαν τρεις μήνες πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων του Ιουνίου του 2009. Όντως, για ένα από τα κριτήρια επιλογής που 
αφορά τις υποδομές υδροδότησης (κριτήριο 7) η βαθμολογία μειώθηκε από 10 σε 5 πόντους· 
ωστόσο, για ένα άλλο κριτήριο σχετικά με έργα υδροδότησης (κριτήριο 5) η βαθμολογία 
αυξήθηκε από 10 σε 15 πόντους. Γενικά, τα έργα υδροδότησης και τα έργα οδικών υποδομών 
μπορούν να λάβουν έως και 25 πόντους το μέγιστο.
Επίσης, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών, όπως η διαδικασία εκκαθάρισης 
λογαριασμών στην περίπτωση πόρων του ΕΓΤΑΑ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επισκέπτονται 
τακτικά τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ορθή εφαρμογή όλων των 
απαραίτητων διαδικασιών. Η Επιτροπή δύναται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να 
αποφασίσει την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων. 

Συμπέρασμα
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Η επιλογή έργων συνιστά αρμοδιότητα των διαχειριστικών αρχών των κρατών μελών, υπό 
τον όρο ότι οι επιλογές τους συνάδουν με τις αρχές οι οποίες ορίζονται στα προγράμματα που 
εγκρίνονται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής και συμμορφώνονται με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Εντούτοις, καθώς η Επιτροπή γνωρίζει ότι ορισμένες αλλαγές στη βαθμολογία των κριτηρίων 
επιλογής πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από τη δημοσίευση νέων προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, έχει ήδη θίξει το ζήτημα στις ρουμανικές αρχές. Η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια 
στο ζήτημα στο πλαίσιο των συζητήσεων και της αλληλογραφίας της με τις ρουμανικές 
αρχές, ζητώντας από αυτές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε επιχειρησιακό επίπεδο για 
να διασφαλισθεί η ορθή και διαφανής εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής.


