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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. σημειώνει ότι το ποσοστό σφάλματος ύψους 2,9 % που διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο για τον τομέα «Φυσικοί πόροι» για το 2015 - το 2014 ανερχόταν σε 

3,6 % - εξακολουθεί να μειώνεται και είναι το χαμηλότερο ποσοστό για τις πολιτικές 

στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης· σημειώνει ότι το εκτιμώμενο ποσοστό 

σφάλματος είναι ελαφρώς πάνω από το όριο σημαντικότητας του 2 %· επισημαίνει ότι 

η διορθωτική ικανότητα που προκύπτει από τις δημοσιονομικές διορθώσεις και τις 

ανακτήσεις μειώνει σημαντικά τον εναπομένοντα κίνδυνο για τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ· επισημαίνει ότι οι αστοχίες είναι συνήθως διοικητικής φύσεως και ότι, συνεπώς, το 

ποσοστό σφαλμάτων δεν πρέπει να θεωρείται ως κριτήριο απάτης, 

αναποτελεσματικότητας ή σπατάλης· 

2. επισημαίνει ότι η ΓΔ AGRI εργάστηκε εντατικά το 2015 προκειμένου να διασφαλίσει 

ότι οι αρχές των κρατών μελών είναι όλο και περισσότερο σε θέση να αποτρέπουν τα 

σφάλματα στις γεωργικές δαπάνες και να εφαρμόζουν τα εθνικά προγράμματα 

αγροτικής ανάπτυξης· συγχαίρει τη ΓΔ AGRI για το θετικό αποτέλεσμα που είναι 

εμφανές στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2015 και εκτιμά ότι οι 

δράσεις της θα πρέπει να αποτελέσουν μια καλή βάση για τα κρίσιμα οικονομικά έτη 

της περιόδου δαπανών 2014-2020· 

3. σημειώνει ότι στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), υπάρχουν δύο πολύ 

διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές πολιτικές με αποκλίνοντα ποσοστά σφάλματος: 

για τον πρώτο πυλώνα (ΕΓΤΕ): 2,2 % και για τον δεύτερο πυλώνα (ΕΓTAA): 5,3 %, με 

το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναγνωρίζει ότι η πορεία του ποσοστού σφάλματος στον 

πυλώνα της αγροτικής πολιτικής είναι πτωτική· επισημαίνει επίσης την παρατήρηση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι τα κράτη μέλη δεν έλαβαν επαρκώς υπόψη τους τις 

προτεραιότητες της ΕΕ1, και θεωρεί ότι η διαφορά εξηγείται από το γεγονός ότι οι δύο 

πυλώνες της ΚΓΠ, διαφέρουν ως προς τη δομή, το σχέδιο, την κλίμακα και τους 

στόχους· σημειώνει ότι ο γραφειοκρατικός φόρτος όσον αφορά τη χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των σφαλμάτων 

και τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης 

στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ· επικροτεί την κανονική ως επί το πλείστον εκτέλεση των 

άμεσων πληρωμών· 

4. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει να παρέχει ξεχωριστές 

αξιολογήσεις για το ΕΓΤΕ, το ΕΓΤΑΑ και τον τομέα 2 και μετά το πέρας του επόμενου 

οικονομικού έτους, καθώς οι χωριστές αξιολογήσεις επιτρέπουν τη στοχευμένη δράση 

για τη βελτίωση των ποσοστών σφάλματος, που διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό· 

5. τονίζει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στο είδος των σφαλμάτων, η οποία συνίσταται 

στη διάκριση μεταξύ αμέλειας και βαρέων σφαλμάτων· διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία 

των ποσοτικοποιημένων σφαλμάτων αφορά αυξημένες δαπάνες στις επιλέξιμες 

                                                 
1  Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ 2015, παράγραφος 7.76.  
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εκτάσεις γης και ότι αυτές συμβάλλουν συνολικά με 0.7% στο εκτιμώμενο συνολικό 

ποσοστό σφαλμάτων, ενώ οι αστοχίες των εθνικών διοικήσεων αποτελούν μεμονωμένα 

περιστατικά· επισημαίνει εξάλλου ότι συχνά δεν πρόκειται περί ασύμφορων 

επενδύσεων, αλλά ότι οι δαπάνες καταβλήθηκαν για έργα, δικαιούχους ή έξοδα που δεν 

ήταν επιλέξιμα για στήριξη, π.χ. επειδή δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων· 

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να επαναβεβαιωθεί η νομιμότητα της ΚΓΠ ως ενός από τα 

βασικά εργαλεία για ανάληψη δράσης από την ΕΕ με στόχο τη διατήρηση και τη 

δημιουργία απασχόλησης και  ανταγωνιστικότητας στις αγροτικές περιοχές· ζητεί να 

γίνει σαφέστερη διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων σφαλμάτων, επειδή ορισμένα 

σφάλματα που εντοπίστηκαν δεν έχουν καμία αρνητική οικονομική επίπτωση, όπως για 

παράδειγμα ανακριβείς δηλώσεις περί έκτασης γαιών λόγω εξάντλησης του εδάφους: 

ζητεί να καταταχθούν τα σφάλματα αυτά σε τέσσερις κατηγορίες: 1. σφάλματα χωρίς 

αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, 2. αμέλεια, 3. σοβαρή αμέλεια, 4. απάτη· εκτιμά ότι 

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· ενθαρρύνει τη χρήση απλοποιημένων επιλογών κόστους, όπως το 

τυποποιημένο μοναδιαίο κόστος, όπου αρμόζει στα προγράμματα αγροτικής 

ανάπτυξης, με στόχο να μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό σφάλματος, να μειωθεί ο 

διοικητικός φόρτος και να δοθεί κίνητρο στην επιχειρηματικότητα· 

7. χαιρετίζει τη δημοσίευση της έκθεσης δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI του 2015, η οποία 

καταδεικνύει σαφώς τη συμβολή της KΓΠ στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

γεωργίας γενικότερα, στον αγροδιατροφικό τομέα και στην ενίσχυση της υπαίθρου· 

ζητεί, συνεπώς, να τεθεί η ΚΓΠ σε σταθερή οικονομική βάση στο μέλλον, ώστε να 

εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στους στόχους που κατοχυρώνονται στις συνθήκες, 

συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· αναγνωρίζει ότι, με την ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων 2015, τα κράτη μέλη έχουν επαρκείς πληροφορίες για να εντοπίζουν 

και να διορθώνουν σφάλματα πριν προβούν σε δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή· 

επικροτεί τη συμπερίληψη ευρύτερου φάσματος δεικτών στην ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων του ώστε να περιγράφονται οι τάσεις στον τομέα πολιτικής με την 

πάροδο του χρόνου και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει την πρακτική αυτή ώστε 

να ενημερώνονται καλύτερα οι συννομοθέτες και το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις 

εξελίξεις στον τομέα, τον αντίκτυπό τους και το ευρύτερο πλαίσιό τους· 

8. τονίζει ότι η αξιοπιστία του ποσοστού σφάλματος για τις άμεσες πληρωμές της ΚΓΠ 

και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης όπως αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη 

μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με ειδικά σχέδια δράσης, όπου απαιτείται, και με τη 

χρήση από τα κράτη μέλη των διαθέσιμων στοιχείων για να εντοπίσουν και να 

διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή, πράγμα 

που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος ως αποτέλεσμα του 

έγκαιρου εντοπισμού· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν τις εκθέσεις 

εγκαίρως· 
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9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής πριν τις 16 

Οκτωβρίου και μετά το έτος 2017, ιδίως όσον αφορά τις στρεμματικές ενισχύσεις σε 

περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά προβλήματα, λαμβανομένης 

ταυτόχρονα υπόψη της οικονομικής κατάστασης των γεωργών και των δύο 

παρεκκλίσεων που προβλέπει το άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και 

αφορούν τα έτη 2015 και 2016· 

10. σημειώνει ότι τα ποσοστά σφάλματος  που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο μέσω ενός 

μικρού δείγματος ενισχύσεων που ελέγχθηκαν (180) είναι τώρα πολύ κοντά στις 

εκτιμήσεις της Επιτροπής, οι οποίες βασίστηκαν στην αξιολόγηση χιλιάδων επιτόπιων 

ελέγχων, και θεωρεί ότι το κόστος για την περαιτέρω μείωση των ποσοστών σφάλματος 

θα ήταν δυσανάλογο, εάν ληφθούν υπόψη τα μέτρα που υλοποιήθηκαν ήδη τα 

τελευταία χρόνια, ιδίως στο κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς 

και οι δημοσιονομικές διορθώσεις για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ σε 

αυτόν τον τομέα πολιτικής· 

11. παροτρύνει 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, ιδίως εάν υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής στη 

διαχείριση του ΕΓΤΕ και των ταμείων αγροτικής ανάπτυξης εντός των κρατών μελών· 

12. επισημαίνει την ολοένα και πιο συχνή αναστολή ή διακοπή καταβολής των ενισχύσεων 

από την Επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται η συστηματική εφαρμογή διορθωτικών 

μέτρων σε περιπτώσεις, στις οποίες εντοπίζονται ελλείψεις· 

13. αναγνωρίζει ότι τα προγράμματα παροχής φρούτων και γάλακτος στα σχολεία, βάσει 

της οποίας δημιουργούν ένα ενιαίο και φιλικότερο προς το χρήστη πρόγραμμα σε 

σχέση με το παρελθόν και ότι με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η αποδοχή και η 

υλοποίησή του· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν μικρής κλίμακας προγράμματα 

προσαρμοσμένα στα τοπικά χαρακτηριστικά· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την άμεση 

πρωτοβουλία απλούστευσης που ανέλαβε η Επιτροπή προτείνοντας αναθεώρηση, με 

σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας· 

14. υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα μικρού μεγέθους συγκεντρώνουν περιορισμένο 

ενδιαφέρον και/ή παρουσιάζουν συστηματικά υψηλά ποσοστά σφάλματος, λόγω της 

ανελαστικότητάς τους· προτείνει, συνεπώς, στην Επιτροπή να επανεξετάσει και να 

απλουστεύσει αυτά τα προγράμματα με σκοπό να μειωθεί η  γραφειοκρατία που 

συνδέεται με αυτά, δεδομένου ότι η μείωση αυτή θα τα καθιστούσε πιο ελκυστικά και 

θα συνέβαλε στη μείωση των ποσοστών σφάλματος· 

15. ζητεί να μεταφερθούν τα μικρότερα προγράμματα στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ· 

16. επιδοκιμάζει μια νέα γενιά πρόσθετων χρηματοδοτικών μέσων, πιστεύει ότι πρέπει να 

σχεδιάζονται με ευκρινέστερους στόχους και να συνοδεύονται από επαρκή έλεγχο στο 

τέλος της περιόδου υλοποίησης, ώστε να γίνεται εμφανής ο αντίκτυπός τους και να μην 

προκαλούν αύξηση των ποσοστών σφάλματος· 

17. ζητεί να αντικατασταθούν από ήδη εν υπηρεσία υπαλλήλους της ΕΕ οι υπάλληλοι των 

εθνικών οργανισμών πληρωμής που είναι υπήκοοι των αντίστοιχων κρατών μελών, 

στους εθνικούς οργανισμούς πληρωμής των κρατών μελών εκείνων, στα οποία τα 



 

PE592.130v02-00 6/8 AD\1113627EL.docx 

EL 

τελευταία τρία έτη σημειώνονται ανεπαρκείς επιδόσεις· 

18. εφιστά την προσοχή στον πολυετή χαρακτήρα του συστήματος διαχείρισης της 

γεωργικής πολιτικής και τονίζει ότι η τελική αξιολόγηση παρατυπιών που σχετίζονται 

με την εφαρμογή της οδηγίας θα είναι δυνατή μόνο στα τέλη της προγραμματικής 

περιόδου· 

19. χαιρετίζει τους νέους κανόνες για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 

περιλαμβανομένων των μέτρων όπως ο ορισμός των αρχών ελέγχου και πιστοποίησης, 

η διαπίστευση των αρχών ελέγχου, η χρηματοοικονομική ανάλυση και η έγκριση 

λογαριασμών, οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι καθαρές δημοσιονομικές 

διορθώσεις, ο αναλογικός έλεγχος και οι προαπαιτούμενοι όροι, που έχουν ως στόχο να 

μειώσουν περαιτέρω τα επίπεδα σφάλματος· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για 

τον ορισμό της έννοιας των σοβαρών ελλείψεων, καθώς και για την αναμενόμενη 

αύξηση του επιπέδου των διορθώσεων για τις επαναλαμβανόμενες παραλείψεις· 

20. χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής για την ανάλυση του ποσοστού 

σφάλματος· σημειώνει ότι η νέα διαδικασία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2016 για 

τους εκ των προτέρων ελέγχους σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, παρά τις 

ειδικές εθνικές ρυθμίσεις, ενώ ταυτόχρονα διατηρήθηκε η μέθοδος της αντιμετώπισης 

σφαλμάτων ήσσονος σημασίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι, λόγω των ιδιαίτερα  

πολύπλοκων συνθηκών, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω απλούστευση με παράλληλη 

διαφύλαξη των προβλεπόμενων στόχων πολιτικής· τονίζει ότι απαιτείται αύξηση της 

αναλογικότητας για το σύστημα κυρώσεων, δεδομένου ότι η ανίχνευση σφαλμάτων 

ήσσονος σημασίας δεν θα πρέπει απαραίτητα να οδηγήσει σε αναστολή των 

πληρωμών· 

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικαιροποίηση του συστήματος αναγνώρισης 

αγροτεμαχίων (LPIS), το οποίο καθιστά δυνατή μια ακριβέστερη καταγραφή των 

εκτάσεων γης, δεδομένου ότι η καταγραφή είναι η βασικότερη πηγή σφαλμάτων· ζητεί 

από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις καθυστερήσεις στην 

καταχώριση στο κτηματολόγιο σε ορισμένα κράτη μέλη, η οποία ενδέχεται να 

επηρεάσει τη μελλοντική χρηματοδότηση και να διασφαλίσουν αξιόπιστες και 

επίκαιρες πληροφορίες και εικόνες στο LPIS προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος 

σφαλμάτων που σχετίζονται με τις επιλέξιμες εκτάσεις που δηλώθηκαν καθ’ υπέρβαση 

των πραγματικών· αναγνωρίζει ότι μέσω της εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη ενός 

συστήματος ελέγχου που θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση, τα ποσοστά σφάλματος 

αναμένεται μεσοπρόθεσμα να μειωθούν, λόγω της βελτίωσης της αξιοπιστίας των 

στοιχείων, πράγμα που επιβεβαιώνει και το ΕΕΣ, καθώς και ότι σε μακροπρόθεσμη 

βάση η καλύτερη χρήση ελεύθερα διαθέσιμων εικόνων από δορυφόρο θα οδηγήσει σε 

περαιτέρω μείωση των ποσοστών σφαλμάτων σε αυτόν τον τομέα· επισημαίνει ότι ήδη, 

σε επίπεδο κρατών μελών, υπάρχουν προσπάθειες και πρωτοβουλίες να απλοποιηθεί 

περαιτέρω η ΚΓΠ και να εξασφαλιστεί παράλληλα ακρίβεια συμβατή με τις μετρήσεις 

βάσει του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης (GPS)· τονίζει ότι είναι σημαντικό 

τόσο για τους γεωργούς όσο και για τη διοίκηση να μειωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος 

που οφείλεται στη διπλή εμβαδομέτρηση εκτάσεων που είχαν (ήδη) μετρηθεί νωρίτερα· 

επισημαίνει ότι η καλύτερη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και 

ελέγχου (ΟΣΔΕ) για τις άμεσες πληρωμές, που περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων για τις 

εκμεταλλεύσεις και τις αιτήσεις ενίσχυσης καθώς και το LPIS, είναι αποτελεσματικό 
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όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση του επιπέδου σφαλμάτων· επισημαίνει ότι η 

Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή χρήση των διορθωτικών μέτρων για την 

αντιμετώπιση ορισμένων αδυναμιών, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 

σφαλμάτων που διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι μάλλον μικρά σφάλματα που 

ανέρχονται σε λιγότερο από 5% ανά μεμονωμένη δήλωση επιλέξιμων εκτάσεων· 

22. σημειώνει ότι η απλούστευση της ΚΓΠ δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη βιώσιμη 

παραγωγή τροφίμων και ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη μετάβαση προς μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον αγροδιατροφικό και τον δασοκομικό 

τομέα· 

23. διαπιστώνει ότι το 2015 ήταν το πρώτο οικονομικό έτος που έπρεπε να ελεγχθεί και 

κατά το οποίο ήταν υποχρεωτική η πλήρης εφαρμογή των οικολογικών μέτρων, 

γεγονός που οδήγησε, όπως ήταν αναμενόμενο, σε αύξηση του ποσοστού σφάλματος· 
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