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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. πιστεύει ότι η ΚΓΠ, ως μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές πολιτικές, είναι σημαντικό μέσο 

της ΕΕ με μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά όχι μόνον την παραγωγή τροφίμων και τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες, τις πραγματικές και δυνητικές βελτιώσεις των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και της ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου, αλλά και όσον αφορά τις προσπάθειες για να καταπολεμηθεί η 

πληθυσμιακή συρρίκνωση στις γεωργικές περιοχές, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 

να αναπτυχθεί η έννοια της κυκλικής οικονομίας· φρονεί ότι η ΚΓΠ συμβάλλει με τον 

τρόπο αυτό στην ισορροπία μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

παρέχοντας οικονομική στήριξη και σημαντικά μέσα που βοηθούν τους νέους αγρότες 

να αρχίσουν τη γεωργική δραστηριότητα και εξασφαλίζουν τη συνέχεια των γενεών· 

2. επισημαίνει ότι η ΓΔ AGRI πραγματοποίησε σημαντικό έργο το 2014 με τις αρχές των 

κρατών μελών, οπότε αυτές έχουν διαρκώς μεγαλύτερες δυνατότητες να αποτρέπουν 

σφάλματα στις γεωργικές δαπάνες και να εφαρμόζουν τα εθνικά προγράμματα 

αγροτικής ανάπτυξης· αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο της ΓΔ AGRI που είναι 

εμφανής στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 και 

εκτιμά ότι από κοινού με τα κράτη μέλη οι δράσεις τους θα πρέπει να παράσχουν μια 

καλή βάση για περαιτέρω βελτιώσεις κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ετών της 

περιόδου δαπανών 2014-2020· 

3.  παροτρύνει να αφαιρείται στις ακραίες περιπτώσεις η διαπίστευση των οργανισμών 

πληρωμών των οποίων η απόδοση παραμένει σταθερά χαμηλότερα του αποδεκτού· 

4. πιστεύει ότι οι συνεκτικές επιδόσεις και τα συνεκτικά αποτελέσματα έχουν ζωτική 

σημασία προκειμένου η ΚΓΠ να διασφαλίζει την ασφαλή και σταθερή παραγωγή 

τροφίμων, να λειτουργεί σε ολόκληρη την ΕΕ, με θετικά αποτελέσματα σε κοινωνικό, 

περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο, και καλύπτοντας την παραγωγή καλλιεργειών 

και τροφίμων κάθε είδους· 

5. σημειώνει ότι το εισόδημα του γεωργικού τομέα ανά εργαζόμενο στα κράτη μέλη που 

προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 ή αργότερα (EU-N13) ανέρχεται μόλις στο ένα τέταρτο 

του αντίστοιχου εισοδήματος που παράγεται στην ΕΕ των 151· 

6. επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που επήλθαν στα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης 2013 και 

επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, όσον 

αφορά την γεωργική πολιτική, από τις πράξεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ένα 

μειωμένο ποσοστό σφαλμάτων σε σύγκριση με το 2013· σημειώνει ότι το ποσοστό 

σφάλματος για το 2014 ανέρχεται σε 2,9% (σε σύγκριση με 3,6% το 2013) για τις 

δαπάνες του ΕΓΤΕ που ελέγχθηκαν σε 17 κράτη μέλη, και 6,2% (έναντι 7% το 2013) 

για την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την αλιεία που ελέγχθηκαν σε 18 κράτη 

μέλη και ένα μέσο ποσοστό 3,6% για το κεφάλαιο “Φυσικοί πόροι” συνολικά· 

                                                 
1 ΓΔ AGRI - Ετήσια έκθεση 2014 - σ. 12 
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7. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ποσοστού 

σφάλματος για να διασφαλίζεται η ακρίβεια του ποσοστού και να εξασφαλίζεται ότι δεν 

εμφανίζονται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο ποσοστό σφάλματος που υποδεικνύει 

η Επιτροπή και εκείνο που διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο· 

8. εφιστά την προσοχή στη δήλωση της Επιτροπής1 σύμφωνα με την οποία τα σφάλματα 

όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση (για παράδειγμα έγκαιρες δηλώσεις σχετικά 

με την κίνηση των ζώων, ημερομηνίες συνεδρίασης ή προθεσμίες) δεν επηρεάζουν την 

επιλεξιμότητα των πληρωμών (έχει ήδη επιβεβαιωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο) και 

στο γεγονός ότι το ποσοστό σφάλματος όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση θα 

πρέπει να αφαιρείται από το συνολικό ποσοστό σφαλμάτων για λόγους μεγαλύτερης 

σαφήνειας· 

9. επισημαίνει ότι οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες για τις 

συνδεδεμένες ενισχύσεις στα κράτη μέλη νοθεύουν τον ανταγωνισμό, όπως για 

παράδειγμα στον γαλακτοκομικό τομέα· 

10. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει θεσπίσει νέες κατευθυντήριες γραμμές για τον 

καθορισμό των χρηματοδοτικών διορθώσεων στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης για τη μη 

συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις2· 

11. σημειώνει ότι το 2014 ήταν ένα μεταβατικό έτος κατά τη διάρκεια του οποίου 

πραγματοποιήθηκαν σημαντικές πληρωμές για το τελευταίο μέρος της περιόδου 

χρηματοδότησης 2007-2013 και ότι τα τελικά στοιχεία (εκτελεστικές και κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις) ορίστηκαν στα μισά του χρόνου για την περίοδο 

χρηματοδότησης της ΚΓΠ 2014-2020· σημειώνει επίσης ότι και τα έτη 2015 και 2016 

θα πρέπει ομοίως να θεωρηθούν μεταβατικά έτη, στη διάρκεια των οποίων χρειάζεται 

να εφαρμοστούν για πρώτη φορά πλήρως οικολογικές και άλλες σημαντικές αλλαγές 

πολιτικής τόσο από τους αγρότες όσο και από τις αρχές των κρατών μελών, στις οποίες 

περιλαμβάνονται νέοι και πολύπλοκοι κανόνες και υψηλός αριθμός νέων αιτούντων 

άμεσες ενισχύσεις, δεδομένου ότι πολλά από τα πολυετή μέτρα στο πλαίσιο των 

σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης (ΣΑΑ) των κρατών μελών δεν θα αρχίσουν να 

εφαρμόζονται πριν από το 2016, και απαιτούν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα νέα μέσα 

που εισήχθησαν με τη μεταρρύθμιση· 

12. επιδοκιμάζει τη μείωση των ποσοστών σφάλματος σε σύγκριση με το 2013 και 

αναγνωρίζει τις μείζονες προσπάθειες που καταβλήθηκαν και τους μεγάλους πόρους 

που διατέθηκαν για την επίτευξη του αποτελέσματος αυτού, ιδίως μέσω παροχής 

πληροφοριών και τεχνικής στήριξης από την Επιτροπή προς τις αρχές των κρατών 

μελών που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή, και είναι της άποψης, ωστόσο, ότι 

μια απλή μέτρηση του ποσοστού σφαλμάτων δεν αποτελεί αφεαυτής μέτρηση 

επιδόσεων ή αποτελεσμάτων· 

13. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο κίνδυνος ακούσιων σφαλμάτων λόγω πολύπλοκων 

κανονιστικών διατάξεων βαρύνει τελικά τον δικαιούχο· ζητεί η προσέγγιση αυτή να 

στηριχθεί από μια εύλογη, αναλογική και αποτελεσματική πολιτική περί κυρώσεων, 

όπως είναι η αποφυγή επιβολής διπλής κύρωσης για το ίδιο σφάλμα δυνάμει τόσο του 

                                                 
1  Ετήσια έκθεση 2014 του ΕΕΣ - απάντηση στην παράγραφο 7.15 
2 Ετήσια έκθεση 2014 του ΕΕΣ - απάντηση στην παράγραφο 7.32 
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συστήματος πληρωμών όσο και της πολλαπλής συμμόρφωσης· παροτρύνει την 

Επιτροπή να εξασφαλίσει καλύτερα την αναλογικότητα των κυρώσεων σε σχέση με τη 

φύση των σφαλμάτων· ζητεί να θεσπιστούν μέσα που θα βασίζονται σε μια προσέγγιση 

με γνώμονα τα κίνητρα και τις εκροές, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν 

μειωμένα ποσοστά σφαλμάτων και επιθεωρήσεων και να καθιστούν δυνατή τη 

διάκριση μεταξύ σφάλματος και απάτης, και, ταυτόχρονα, να εξασφαλίζουν ότι οι 

αγρότες θα είναι ακόμη σε θέση να προβαίνουν στη ζωτικής σημασίας παραγωγή 

τροφίμων που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής· πιστεύει ότι η διαρκής 

απλούστευση και ο εξορθολογισμός της ΚΓΠ συνιστούν στοιχείο καθοριστικής 

σημασίας για την προσέλκυση και την παραμονή των νεοεισερχομένων και των 

δεξιοτήτων τους στον κλάδο της γεωργίας για να εξασφαλιστεί ένας ακμαίος γεωργικός 

τομέας της ΕΕ στο μέλλον· 

14. χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει στην ετήσια 

έκθεσή του τρόπους μέτρησης των επιδόσεων, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι η 

Επιτροπή προτίθεται να εστιάσει τις δαπάνες της σε αποτελέσματα, τονίζει, ωστόσο, ότι 

είναι δύσκολο να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα πολυετών χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων – τα οποία συνιστούν τώρα την προτιμώμενη μέθοδο για την υλοποίηση 

των περιβαλλοντικών μέτρων του πυλώνα ΙΙ – μέσω ενός εργαλείου που εξετάζει ένα 

μεμονωμένο έτος και καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξηγήσει τον προσανατολισμό 

του όσον αφορά αποτελέσματα ιδίως σε σχέση με τις γεωργικές δαπάνες· προτρέπει το 

Ελεγκτικό Συνέδριο ωστόσο να λάβει υπόψη τους πολλαπλούς στόχους της πολιτικής 

για την αγροτική ανάπτυξη στην αποτίμηση των επιδόσεων που εκπονεί ώστε να 

αποφευχθεί η χρήση απλοϊκών δεικτών και η κατάληξη σε εσφαλμένες ερμηνείες· 

15. σημειώνει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο εκτιμά με βάση τους δικούς 

του ελέγχους, ότι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (IACS) 

συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και τη μείωση του επιπέδου σφαλμάτων στα 

προγράμματα στα οποία αυτό εφαρμόζεται1 και επισημαίνει την παρατήρηση ότι οι 

αδυναμίες στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) αντιμετωπίστηκαν σε όλα 

τα κράτη μέλη που ελέγχθηκαν μέσω διορθωτικών μέτρων2· 

16. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για απλούστευση των ΟΣΔΕ μέσω προληπτικών 

προκαταρκτικών ελέγχων που θα επιτρέπουν στις εθνικές διοικήσεις να εντοπίζουν τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τις αιτήσεις των αγροτών και να κάνουν διορθώσεις, 

και η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερο ποσοστό κυρώσεων· 

17. επαναλαμβάνει τις κύριες συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου: τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να διασφαλίζουν αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες και εικόνες για το 

LPIS προκειμένου να μειώνεται ο κίνδυνος σφαλμάτων που οφείλεται σε καθ’ 

υπέρβασιν δηλώσεις επιλέξιμων γαιών· η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει από τα κράτη 

μέλη να συντάξουν σχέδια δράσης που θα περιλαμβάνουν διορθωτικά μέτρα 

προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι συνηθέστερες αιτίες σφάλματος, να αναθεωρήσει 

τη στρατηγική της όσον αφορά τους ελέγχους συμβατότητας για την αγροτική 

ανάπτυξη και να μεριμνήσει για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας διασφάλισης 

σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων που θα είναι υποχρεωτική 

από το 2015· 

                                                 
1 Ετήσια έκθεση 2014 του ΕΕΣ - παράγραφος 7.35 
2 Ετήσια έκθεση 2014 του ΕΕΣ - παράγραφος 7.40 
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18. σημειώνει τη συμφωνία μεταξύ Επιτροπής και Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την 

οποία οι δαπάνες της γεωργικής ανάπτυξης διέπονται από περίπλοκους κανόνες και 

όρους επιλεξιμότητας, εν μέρει λόγω του χαρακτήρα της πολιτικής και της ετερογένειας 

των ευρωπαϊκών περιφερειών, ζητεί να ενισχυθούν τα μέτρα απλούστευσης και 

πρόληψης που περιλαμβάνονται στους κανόνες της περιόδου 2014-2020, και ζητεί 

επιπροσθέτως η απλούστευση αυτή να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο κρατών μελών στο 

πλαίσιο των νέων προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης ως προτεραιότητα και ως 

σημαντικό μέσο για τη μείωση των ποσοστών σφάλματος και τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και ελαστικότητας, με αποτέλεσμα την αύξηση της ικανότητας 

απορρόφησης, ιδιαίτερα σε τομείς όπου προγράμματα μικρής κλίμακας έχουν 

προσελκύσει λιγότερο ενδιαφέρον και/ή εμφανίζουν συστηματικά υψηλά ποσοστά 

σφάλματος λόγω της ανελαστικότητάς τους στο παρελθόν· 

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εν ευθέτω χρόνω λεπτομερές σχέδιο προς μείωση του 

άχθους της γραφειοκρατίας εντός της ΚΓΠ· 

20. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών να συνεχίσουν στο 

μέτρο του δυνατού να αντιμετωπίζουν και να μειώνουν τα προβλήματα που αφορούν 

τις άμεσες πληρωμές και να δίνουν υψηλή προτεραιότητα στην απλούστευση των 

μέτρων οικολογικού προσανατολισμού, ιδίως εάν υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα 

συμμετοχής στη διαχείριση του ΕΓΤΕ και του Ταμείου γεωργικής ανάπτυξης εντός των 

κρατών μελών, που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για του δύο πυλώνες, εφόσον 

αυτό κρίνεται απαραίτητο· τονίζει ότι οι τεράστιες διαφορές μεταξύ κρατών μελών στο 

θέμα των άμεσων πληρωμών έχουν διευρύνει το χάσμα ανταγωνιστικότητας μεταξύ 

των γεωργών που εργάζονται στην ενιαία αγορά· 

21. αναμένει από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη διαδικασία της απλούστευσης 

της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά τους επιβαρυντικούς και περίπλοκους κανονισμούς που 

διέπουν την πολλαπλή συμμόρφωση και τον οικολογικό προσανατολισμό, η οποία, σε 

τελική ανάλυση, έχει αντίκτυπο στους αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη· υπογραμμίζει 

ότι η διαδικασία απλούστευσης θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ελάφρυνση του 

διοικητικού φόρτου και ότι δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τις αρχές και τους 

κανόνες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, η 

οποία θα πρέπει να παραμείνει ως έχει· θεωρεί ότι αυτή η απλούστευση δεν θα πρέπει 

να οδηγήσει σε αναθεώρηση των δαπανών της ΚΓΠ για την περίοδο 2013-2020· 

22. επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα των αγορών γεωργικής γης από επενδυτές, οι μικρές 

ιδιόκτητες γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ δέχονται ολοένα εντονότερες πιέσεις και 

ότι ένα μέρος των άμεσων ενισχύσεων καταβάλλεται σε ομίλους επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο·  

23. επισημαίνει τη σημασία της αποδοτικής διαχείρισης των πόρων και της φιλικής προς το 

περιβάλλον παραγωγής και επεξεργασίας στους τομείς των αγροτικών προϊόντων 

διατροφής και της δασοκομίας· τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να προαγάγει τη βιώσιμη και 

ασφαλή παραγωγή τροφίμων και ότι θα πρέπει να αναζητηθεί ισορροπία μεταξύ της 

προστασίας του περιβάλλοντος, από την οποία αναμένεται να ωφεληθεί ο τοπικός 

πληθυσμός και να αντισταθμιστούν οι επιβλαβείς γεωργικές πρακτικές, και της 

ικανοποίησης των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων στον τομέα της παραγωγής 

τροφίμων σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη, με παράλληλη εξασφάλιση 
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προσιτών τιμών για τους καταναλωτές· ευελπιστεί ότι θα σημειωθεί πρόοδος ως προς 

την εξεύρεση πρακτικών λύσεων σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την 

προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών στην κλιματική αλλαγή· 

24. τονίζει τη σημασία της ύπαρξης συγκρίσιμων δεικτών και στοιχείων απόδοσης για το 

ίδιο είδος προγραμμάτων σε διαφορετικούς τόπους και προσβλέπει σε βελτίωση σε 

σχέση με το θέμα αυτό κατά την περίοδο 2014-2020, με στόχο τη διασφάλιση 

καλύτερης δημοσιονομικής διαχείρισης της ΚΓΠ με βάση τις ανάγκες κάθε κράτους 

μέλους· 

25. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής 

συνοχής - ιδίως αλλά όχι μόνο μέσω συνεργατικών προσπαθειών - στη μείωση της 

φτώχειας και στην οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης, με το πρόγραμμα LEADER και με τη δημιουργία νέων και 

βελτιωμένων υπηρεσιών και υποδομών· ζητεί να μελετηθούν οι συνολικές συνέπειες 

των δύο πυλώνων της ΚΓΠ στις γεωργικές περιοχές, ο τόπος και ο τρόπος διάθεσης των 

κονδυλίων με επίκεντρο τους πραγματικούς τελικούς αποδέκτες· 

26. επισημαίνει ότι οι δαπάνες αναμένεται να αποβούν επωφελείς τόσο για τις γεωργικές 

περιοχές όσο και για τους καταναλωτές εν γένει και υπενθυμίζει ότι οι τελικοί 

δικαιούχοι δαπανούν χρήματα για αγαθά και υπηρεσίες στις τοπικές τους κοινότητες ή 

προσλαμβάνοντας προσωπικό στις εκμεταλλεύσεις τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο 

αυτό στο να συγκρατείται ο πληθυσμός σε αγροτικές ή απομονωμένες περιοχές όπου η 

γεωργία και η δασοκομία αποτελούν συχνά την κύρια κινητήρια δύναμη της 

οικονομίας· 

27. επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις από την απαγόρευση στις εισαγωγές γεωργικών 

προϊόντων που επέβαλε η Ρωσία στα μέσα του 2014 αποτελούν μείζονα πρόκληση· 

τάσσεται υπέρ μιας καλύτερης διαχείρισης στο πρώιμο στάδιο τυχόν επειγόντων 

μέτρων για να εξασφαλίζεται η ορθή στόχευση των πόρων ή, όπου είναι απαραίτητο, η 

ταχεία ανάκτηση των παρανόμως απαιτηθέντων ποσών· στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει τις 

συνεχιζόμενες προσπάθειες της Επιτροπής για τον εντοπισμό εναλλακτικών εμπορικών 

διεξόδων για τα γεωργικά πλεονάσματα και την υποστήριξη των τομέων που 

επλήγησαν από την απαγόρευση· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τον 

εντοπισμό εναλλακτικών εμπορικών διεξόδων για τα γεωργικά πλεονάσματα και καλεί 

τα κράτη μέλη να καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες για την άρση των εμποδίων 

που παρεμβάλλονται στη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων· τονίζει τη σημασία της 

συμφωνίας TTIP, η οποία ενδέχεται να αντισταθμίσει το κλείσιμο αρκετών 

παραδοσιακών αγορών· 

28. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής με την οποία θεσπίζονται προγράμματα 

έκτακτης βοήθειας για χώρες που υπέστησαν απώλειες στον γαλακτοκομικό τομέα και 

ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει περαιτέρω μέτρα βοήθειας για τομείς που 

αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα· 

29. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές 

πολλών κρατών μελών έχουν περιορισμένη μόνο πρόσβαση στην αγορά εργασίας και 

ζητεί από την Επιτροπή, ως προτεραιότητα στο πλαίσιο των μελλοντικών της 

πρωτοβουλιών, να αναλάβει το έργο της βελτίωσης και της ενίσχυσης της πρόσβασης 

στην αγορά για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές και να διαθέσει επαρκή 
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χρηματοδότηση για μια «ευρωπαϊκή εγγύηση για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές», 

παρόμοια με το πρόγραμμα ευρωπαϊκής εγγύησης για τη νεολαία· 

30. ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των 

οργανώσεων παραγωγών, κυρίως στον τομέα των οπωροκηπευτικών, καθώς και να 

συντομεύσει περαιτέρω τις προθεσμίες των ελέγχων της Επιτροπής, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου για τους δικαιούχους και να αποφεύγονται τα χωρίς 

λόγο σφάλματα· 

31. εκτιμά, ενόψει του στόχου1 της Συνθήκης που συνίσταται στη διασφάλιση λογικών 

τιμών κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές, ότι μια δίκαιη πρόσβαση όλων 

των καταναλωτών απειλείται, όταν η επιβολή ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι υπερβολική και 

ο κίνδυνος απάτης σχετικά με τον ΦΠΑ είναι συνεπώς αυξημένος· 

32. πιστεύει ότι οι στόχοι της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 εξακολουθούν να 

είναι σημαντικοί, και ότι η Ένωση θα πρέπει να επικεντρώσει επί του παρόντος το 

ενδιαφέρον της στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 

του γεωργικού τομέα, στην προώθηση καλύτερης ισορροπίας στην αλυσίδα τροφίμων 

με στόχο την εδραίωση και ενδυνάμωση των οργανώσεων παραγωγών, υποστηρίζοντας 

προγράμματα ποιότητας, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, κοινωνικές συνεργατικές 

επιχειρήσεις, τοπικές αγορές και ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, αυστηρά σε γεωργικές 

περιοχές στο πλαίσιο νέων ΠΠΑ, αποφεύγοντας παράλληλα παράλογες 

περιβαλλοντικές προσδοκίες ή δαπάνες· 

33. επισημαίνει ότι σε όλους τους ελέγχους που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά 

με τις δαπάνες το 2014 μόνο τρεις υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην OLAF για έρευνα2 

με την υποψία «δημιουργίας τεχνιτών συνθηκών για την είσπραξη ενίσχυσης» (νέες 

οντότητες που ιδρύονται από εδραιωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες ατόμων), και ότι μια 

υπόθεση είχε στο παρελθόν αναγνωριστεί ως επικίνδυνη από τις εθνικές αρχές, πριν 

από τον έλεγχο του ΕΕΣ· 

34. σημειώνει ότι η εκτέλεση της πολιτικής θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω· εμμένει 

συνεπώς στην άποψη ότι θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με οιεσδήποτε βελτιώσεις 

όσον αφορά τη στοχοθεσία και την υλοποίηση των στόχων πολιτικής και τη 

συμμόρφωση· 

35. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των πληρωμών όσον 

αφορά την προώθηση των πωλήσεων σε τρίτες χώρες, και να εξασφαλίσει ότι τα εν 

λόγω μέτρα δεν αφανίζουν τους τοπικούς παραγωγούς αγροτικών προϊόντων από την 

αγορά· 

36. επισημαίνει ότι, κατά τον χρόνο εκπόνησης της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του 

2014 από την ΓΔ AGRI, δεν υπήρχαν πληροφορίες για μια σειρά στοιχείων του 

προγράμματος IPARD και ότι οι πληροφορίες πρέπει να επικαιροποιούνται (αριθμός 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που τυγχάνουν στήριξης, αύξηση της ακαθάριστης 

προστιθέμενης αξίας, αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν θεσπίσει 

πρότυπα της ΕΕ), πιστεύει δε ότι επιβάλλεται μια συνεχής ανάλυση κατά τη νέα 

                                                 
1 Άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ΣΛΕΕ 
2 Ετήσια έκθεση 2014 του ΕΕΣ - παράγραφος 7.30 
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περίοδο χρηματοδότησης· 

37. διαπιστώνει ότι από την ετήσια έκθεση 2014 του ΕΕΣ προκύπτουν θετικά 

αποτελέσματα, καλεί ωστόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενημερώσει το Κοινοβούλιο 

για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προκειμένου να προωθήσει σε μεγαλύτερο βαθμό 

μια μεθοδολογία ετήσιας εξέτασης στο πλαίσιο της υιοθέτησης μιας προσέγγισης που 

είναι περισσότερο προσανατολισμένη σε αποτελέσματα. 
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