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Βρυξέλλες, 19 Δεκέμβριος 2014 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών, απαιτεί να της
επιστραφούν συνολικά 102 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα, από την Ιρλανδία και από τη Σλοβενία
που αφορούν κονδύλια της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, τα οποία δαπανήθηκαν αδικαιολόγητα από τα
κράτη μέλη. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω της μη συμμόρφωσης με
τους κανόνες της ΕΕ ή των πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα κράτη μέλη
έχουν την ευθύνη για την εκταμίευση των ποσών και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να μεριμνά ώστε τα κράτη μέλη να κάνουν καλή
χρήση των κονδυλίων.

Ιστορικό
Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τη διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ,
κυρίως μέσω των οικείων οργανισμών πληρωμών. Είναι επίσης επιφορτισμένα με τους ελέγχους, πχ τον
έλεγχο των αιτήσεων για άμεσες ενισχύσεις που υποβάλλουν οι γεωργοί. Η Επιτροπή διενεργεί πάνω
από 100 ελέγχους κατ’ έτος για να εξακριβώσει αν οι έλεγχοι των κρατών μελών και τα μέτρα που
έλαβαν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά, ενώ της έχει δοθεί η εξουσία να
ανακτά τα οφειλόμενα ποσά εάν από τους ελέγχους προκύπτει ότι η διαχείριση και ο έλεγχος από το
κράτος μέλος δεν επαρκούν για να διασφαλίζεται η σωστή διάθεση των πόρων της ΕΕ.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης των ετήσιων
λογαριασμών, βλ. MEMO/12/109 και το ενημερωτικό φυλλάδιο «Συνετή διαχείριση του γεωργικού
προϋπολογισμού».

Αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους διορθώσεων ανά κράτος μέλος παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα
(παράρτημα I).

Παράρτημα I : Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ με βάση τη συμμόρφωση
             Αποφαση46: Διορθώσεις ανά κράτος μέλος (σε εκατομμύρια ευρώ)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/109&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=fr
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf
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[1]Στις δημοσιονομικές επιπτώσεις της διόρθωσης συνυπολογίζονται οι προηγούμενες επικαλυπτόμενες
διορθώσεις και τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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