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Συνοπτική παρουσίαση
Πρόκειται για την πρώτη έκθεση που εκπονεί η Επιτροπή σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα
ένταξης για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, SAPARD.
Χρησιµοποιώντας χρηµατοδοτική στήριξη από τον κοινοτικό προϋπολογισµό ύψους άνω του
µισού δισεκατοµµυρίου ευρώ ετησίως για την περίοδο 2000 έως 2006, το SAPARD έχει
στόχο να βοηθήσει 10 υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην
επίτευξη διαρθρωτικών βελτιώσεων στο γεωργικό και αγροτικό τους περιβάλλον. Εκτός από
την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, προγράµµατα για τη βελτίωση της µεταποίησης, της
εµπορίας και της ποιότητας των προϊόντων είναι επιλέξιµα για λήψη στήριξης, όπως και πιο
γενικά µέτρα για την αγροτική ανάπτυξη.
Η στήριξη στο πλαίσιο του SAPARD πρέπει να χορηγείται βάσει ενός ενιαίου προγράµµατος
για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη για κάθε υποψήφια χώρα. Το περιεχόµενο κάθε
προγράµµατος αντανακλά τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τις εθνικές αρχές, ανάλογα
µε τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες των χωρών τους, εντός των ορίων που τίθενται στο
βασικό κανονισµό του Συµβουλίου.
Τα προγράµµατα SAPARD µπορούν σε µεγάλο βαθµό να συγκριθούν µε τα προγράµµατα
των κρατών µελών για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Η διαδικασία του
προγραµµατισµού ήταν εντελώς νέα για τις διοικήσεις των υποψηφίων χωρών που έπρεπε να
καταρτίσουν τα εν λόγω προγράµµατα. Ωστόσο, τα προγράµµατα και για τις 10 χώρες ήταν
έτοιµα και έλαβαν την έγκριση της Επιτροπής το φθινόπωρο του 2000.
Μία άλλη επίπτωση που απορρέει από την προσέγγιση προγραµµατισµού µε το SAPARD,
είναι ότι, σε αντίθεση µε τα άλλα προενταξιακά µέσα PHARE και ISPA, όπου η Επιτροπή
διαχειρίζεται τουλάχιστον κάποια βασικά σηµεία, στο SAPARD η Επιτροπή δεν συµµετέχει
σε κανένα τέτοιο βασικό σηµείο, ούτε καν στην επιλογή των σχεδίων. Για το SAPARD
επελέγη µια εναλλακτική προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία οι εθνικές αρχές των
υποψήφιων χωρών αναλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη µέσω µιας πλήρως «αποκεντρωµένης
διαχείρισης». Αυτό έγινε προκειµένου να επιτραπεί η επίτευξη των θεµελιωδών στόχων του
µέσου SAPARD. Ο ένας στόχος είναι η πραγµατοποίηση πολυάριθµων σχεδίων µικρής
κλίµακας, κατ’ αρχήν στο σύνολο των αγροτικών περιοχών κάθε χώρας, και ο άλλος αφορά
τη δηµιουργία δοµών που θα είναι επίσης σε θέση να εφαρµόσουν το κοινοτικό κεκτηµένο
κατά την ένταξη. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή απαιτούσε την ολοκλήρωση δύο διαδικασιών
πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης.
Η πρώτη διαδικασία ήταν ουσιαστικά ρυθµιστική. Η διαδικασία αυτή ήταν απαραίτητη γιατί
καµία κοινοτική νοµοθεσία δεν είναι δεσµευτική για τις υποψήφιες χώρες. Εφόσον
εµπλέκονται κοινοτικά κεφάλαια, έπρεπε να γίνουν διαπραγµατεύσεις µε τις υποψήφιες
χώρες σχετικά µε µια κατάλληλη σειρά διατάξεων για όλες τις πλευρές που σχετίζονται µε
την ορθή χρήση, τον έλεγχο και την ευθύνη των κεφαλαίων και, έπειτα, οι εν λόγω διατάξεις
έπρεπε να καταγραφούν σε διµερείς διεθνείς συµφωνίες µε τις εν λόγω χώρες. Έως το τέλος
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του φθινοπώρου, είχαν ολοκληρωθεί οι διαπραγµατεύσεις αυτές. Αυτό κατέστησε δυνατή την
έναρξη της διαδικασίας υπογραφής των συµφωνιών µε τις διάφορες χώρες ήδη πριν από το
τέλος του χρόνου.
Η άλλη διαδικασία απαιτούσε τη δηµιουργία, σε κάθε υποψήφια χώρα, ενός οργανισµού
ικανού να εφαρµόσει το SAPARD µε τρόπο σύµφωνο µε τις νοµικές διατάξεις που είχαν
συµφωνηθεί κατά τις διαπραγµατεύσεις. Έως το τέλος του 2000, οι υποψήφιες χώρες είχαν
φέρει εις πέρας ένα σηµαντικό µέρος του έργου που απαιτείται για τη δηµιουργία των
οργανισµών SAPARD στην επικράτειά τους. Ωστόσο, καµία υποψήφια χώρα δεν διέθετε
έναν οργανισµό SAPARD έτοιµο να λάβει κεφάλαια, και έτσι, µέχρι το τέλος του χρόνου, δεν
κατέστη δυνατή η µεταφορά κοινοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο του SAPARD σε καµία
υποψήφια χώρα.
Η παρούσα έκθεση καταγράφει λεπτοµερώς το έργο που πραγµατοποιήθηκε κατά το 2000.
Περιγράφει επίσης ορισµένες εξελίξεις που έλαβαν χώρα το 2001 και συνδέονται στενά µε το
έργο αυτό, όπως η παρατήρηση ότι δύο υποψήφιες χώρες έχουν πλέον λάβει κοινοτικά
κεφάλαια στο πλαίσιο του SAPARD και ότι άλλες σηµειώνουν σηµαντική πρόοδο.
Οι αναγνώστες αυτής της έκθεσης καλούνται να λάβουν υπόψη ότι στο µέσο SAPARD
εµπλέκονται κοινοτικοί δηµοσιονοµικοί πόροι. Η ευθύνη για τη χρήση τους είναι ζωτικής
σηµασίας. Το SAPARD αποτελεί επίσης µια άσκηση στην πρακτική δηµιουργία θεσµών,
µέσω της οποίας, σε κάθε υποψήφια χώρα δηµιουργούνται οργανισµοί στους οποίους
ανατίθενται σηµαντικές ευθύνες διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης και της ευθύνης για τους
πόρους αυτούς. Η σηµασία του έργου αυτού θα είναι ανεκτίµητη µόλις οι χώρες γίνουν κράτη
µέλη. Πρόκειται ωστόσο για µεγάλο έργο, καθώς είναι η πρώτη φορά που όλες οι υποψήφιες
χώρες έρχονται αντιµέτωπες µε την έννοια και την πρακτική της χορήγησης δηµόσιου
χρήµατος για τη στήριξη του µεγάλου αριθµού των επενδύσεων που προβλέπονται στο
SAPARD.

Γενικά, κατά τη διάρκεια του 2000, οι υποψήφιες χώρες σηµείωσαν αξιόλογη πρόοδο στον
τοµέα, της δηµιουργίας συστηµάτων ικανών να διαχειριστούν ορθά το µέσο SAPARD. Η
Επιτροπή αναγνωρίζει τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλουν πολλοί άνθρωποι σε όλες
τις υποψήφιες χώρες και τη συνεχή, αφοσιωµένη και επίπονη εργασία τους στην
προετοιµασία τους ώστε να τεθεί σε εφαρµογή το SAPARD, παρότι σε ορισµένες
περιπτώσεις είναι πιθανό οι προσπάθειες αυτές να µην είναι αρκετές ώστε να επιτρέψουν τη
διάθεση κεφαλαίων SAPARD πριν από το τέλος του 2001.
________________
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1268/1999 του Συµβουλίου, ο οποίος στο
εξής αποκαλείται "Κανονισµός SAPARD"1, ορίζει ότι η Επιτροπή εκπονεί ετήσια
έκθεση. Η έκθεση πρέπει να καλύπτει τα θέµατα που αφορούν στην στήριξη που έχει
χορηγηθεί και την πρόοδο που έχει σηµειωθεί προς την επίτευξη των στόχων που
τίθενται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού. Πρέπει να υποβάλλεται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
Ο κανονισµός SAPARD εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2000. Έως το τέλος
του 2000, παρότι δεν έχει χορηγηθεί ακόµη στήριξη όσον αφορά δαπάνες στο
πλαίσιο του κανονισµού, έχει ολοκληρωθεί σηµαντικός όγκος εργασίας για την
προετοιµασία της εφαρµογής του στις υποψήφιες χώρες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
κρίνει ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να υποβάλλει µια έκθεση για το 2000.
Ωστόσο, καθώς πρόκειται για την πρώτη της έκθεση, δεν περιορίζεται στο 2000
αλλά καλύπτει και κάποια γεγονότα πριν από αυτό το έτος. Περιλαµβάνει επίσης
εξελίξεις που σηµειώθηκαν στις αρχές του 2001 στις περιπτώσεις όπου η διακοπή
της παρουσίασης στο τέλος του 2000 θα είχε ως αποτέλεσµα να µην µπορεί ο
αναγνώστης να µη σχηµατίσει ολοκληρωµένη εικόνα. Ωστόσο, η Επιτροπή σκοπεύει
να καλύψει ολόκληρό το έτος αυτό µε την έκθεση για το 2001.

2.

ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2.1.

Προενταξιακή πολιτική στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ράσης 2000
Με την υιοθέτηση του Προγράµµατος ∆ράσης 2000, θεσπίστηκε µια νέα στρατηγική
για τη διεύρυνση. Ο στόχος ήταν η διαδοχική έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
µε τις υποψήφιες χώρες εφόσον πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης2. Εξάλλου, η
προενταξιακή στρατηγική ενισχύθηκε µε την καθιέρωση των εταιρικών σχέσεων
προσχώρησης και µια σηµαντική αύξηση της προενταξιακής ενίσχυσης µέσω της
δηµιουργίας δύο µέσων, του SAPARD και του ΙSPA (µέσο προενταξιακών
διαρθρωτικών πολιτικών). Επιπλέον, η στρατηγική περιείχε την πρόταση να
χρησιµοποιηθούν τα προενταξιακά µέσα για την εισαγωγή των υποψήφιων χωρών
στις διαδικασίες διαχείρισης προγραµµάτων των διαρθρωτικών ταµείων. Αρχής
γενοµένης το 2000, η προενταξιακή ενίσχυση που διατίθεται στο κοινοτικό
προϋπολογισµό υπερδιπλασιάστηκε και έφτασε συνολικά τα 3,174 εκατοµµύρια
ευρώ ετησίως (τιµές 2000), τα οποία κατανέµονται ως εξής: PHARE 1,587
εκατοµµύρια ευρώ, ISPA 1,058 εκατοµµύρια ευρώ και SAPARD 529 εκατοµµύρια
ευρώ.

1

2

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε την κοινοτική
στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις
υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο, ΕΕ L
161, 26.6.1999, σ. 87.
Πρόγραµµα ∆ράσης 2000 – Για µια ισχυρότερη και διευρυµένη Ευρώπη, COM(97) 2000 της 15ης
Ιουλίου 1997.
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2.2.

Το µέσο SAPARD – προτεραιότητες και εφαρµογή
Οι βασικές προτεραιότητες του SAPARD, όπως ορίζονται στον κανονισµό
SAPARD, είναι η συµβολή στην εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου σχετικά µε
την κοινή γεωργική πολιτική και τις σχετικές πολιτικές και η επίλυση προβληµάτων
που αποτελούν προτεραιότητα καθώς και ειδικών προβληµάτων για τη βιώσιµη
προσαρµογή του γεωργικού τοµέα και των αγροτικών περιοχών στις υποψήφιες
χώρες. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το SAPARD, σε αντίθεση µε τα
PHARE και ISPA, ορίζει ειδικά ότι κάθε κράτος µέλος πρέπει να καταρτίσει ένα
αναπτυξιακό σχέδιο σύµφωνα µε τις αρχές της προσέγγισης προγραµµατισµού που
χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη για τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. Το σχέδιο
µπορεί να περιλαµβάνει έως 15 µέτρα τα οποία ορίζονται στον κανονισµό SAPARD.
Πολλά µοιάζουν µε εκείνα που διατίθενται στα κράτη µέλη στο πλαίσιο των
κοινοτικών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων γεωργικής και αγροτικής
ανάπτυξης, ενώ ένας µικρός αριθµός από αυτά αποσκοπεί στην ενίσχυση της
ικανότητας εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου, όπως η βελτίωση των
διαρθρώσεων για ποιοτικούς, κτηνιατρικούς και φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους, η
σύσταση οµάδων παραγωγών και η κατάρτιση κτηµατολογίων.
Η εφαρµογή του προγράµµατος SAPARD βασίζεται σε δύο θεµελιώδεις αρχές:
–

ανάπτυξη για κάθε υποψήφια χώρα ενός προγράµµατος για τη γεωργία και την
αγροτική ανάπτυξη που θα καλύπτει την περίοδο 2000-2006 επί τη βάσει των
αρχών που εφαρµόζονται σύµφωνα µε τα διαρθρωτικά ταµεία,

–

ανάθεση της διαχείρισης στις υποψήφιες χώρες σε µια πλήρως αποκεντρωµένη
βάση µε εκ των υστέρων έλεγχο από την Επιτροπή βάσει των αρχών
διαχείρισης των οικονοµικών του Τµήµατος Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ.

Το SAPARD βοηθά τις υποψήφιες χώρες να αποκτήσουν πρακτική εµπειρία στις
διαδικασίες και τις αρχές του συστήµατος που λειτουργεί για τον προγραµµατισµό
της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων στα κράτη µέλη,
επιβάλλοντας τους ακόλουθους βασικούς κανόνες:
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–

το σχέδιο πρέπει να προετοιµάζεται από τις αρµόδιες αρχές και να
υποβάλλεται από την υποψήφια χώρα µόνο κατόπιν διαβούλευσης µε τις
αρµόδιες αρχές και τους αρµόδιους οργανισµούς σε ενδεδειγµένο επίπεδο.
Αυτό προωθεί τις αρχές συνεργασίας/διαβούλευσης, οι οποίες είναι βασικές
στο σύστηµα των διαρθρωτικών ταµείων αλλά πρωτοποριακές για χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,

–

τα σχέδια πρέπει να υποβάλλονται για γνωµοδότηση στην επιτροπή γεωργικών
διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης (επιτροπή STAR) των κρατών µελών
(η οποία συστάθηκε δυνάµει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1260/19993). Αυτό
δίνει στις υποψήφιες χώρες άµεση εµπειρία για την άµεση συµµετοχή των
κρατών µελών στις προτάσεις χρηµατοδότησης,

–

τα εγκεκριµένα προγράµµατα είναι πολυετή. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις
υποψήφιες χώρες να αποκτήσουν πρακτική εµπειρία στη διαχείριση της

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για
τα διαρθρωτικά ταµεία, ΕΕ L 161, 26.6.1999, σ. 1.
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προόδου ενός προγράµµατος και στην ανάλυση και την πρόταση ρυθµίσεων
όπου απαιτούνται. Για να επιτευχθεί αυτό µε αποτελεσµατικό τρόπο, αποκτούν
πρακτική εµπειρία στη δηµιουργία συστηµάτων πληροφόρησης για θέµατα
διαχείρισης: συλλογή στατιστικών στοιχείων, εκπόνηση ετησίων εκθέσεων για
το πρόγραµµα και συγκέντρωση άλλων σχετικών πληροφοριών,
–

η υποχρέωση δηµιουργίας µιας επιτροπής παρακολούθησης προωθεί την ιδέα
της συνεχούς διαβούλευσης και της συµµετοχής των σχετικών εταίρων.
Προσφέρει πρακτική εµπειρία στον καθορισµό και τη λειτουργία δεικτών
παρακολούθησης,

–

η υποχρέωση διενέργειας εκ των προτέρων και ενδιάµεσων εκτιµήσεων των
προγραµµάτων δίνει στις υποψήφιες χώρες σχετική πρακτική εµπειρία.

Το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 του Συµβουλίου, ο οποίος στο
εξής αποκαλείται «κανονισµός για το συντονισµό»4, θέτει τις προβλέψεις για την
ανάθεση της διαχείρισης, βάσει µιας κατά περίπτωση ανάλυσης, σε φορείς σε κάθε
υποψήφια χώρα.
Η ανάθεση της διαχείρισης της ενίσχυσης SAPARD:

4

5
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–

παρέχει στις υποψήφιες χώρες πρακτική εµπειρία στη δηµιουργία
χρηµατοδοτικών δοµών και συστηµάτων ελέγχου παρόµοιων µε εκείνα που
χρησιµοποιούνται στα κράτη µέλη. Η σύσταση ενός οργανισµού πληρωµής
βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων απαιτείται τόσο για τα µέτρα που
χρηµατοδοτούνται από το Τµήµα Εγγυήσεων5 όσο και για τα συστήµατα των
διαρθρωτικών ταµείων6. Οι λογαριασµοί πρέπει να πιστοποιούνται
ανεξάρτητα. Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση σαφώς
προσδιορισµένων ευθυνών, διαφάνειας των δραστηριοτήτων και ορθής
χρηµατοδοτικής διαχείρισης της κοινοτικής ενίσχυσης,

–

επιτρέπει στην υποψήφια χώρα να αποκτήσει άµεση εµπειρία στον τοµέα της
εκκαθάρισης λογαριασµών από την Επιτροπή και για των λογιστικών ελέγχων
εκκαθάρισης που χρησιµοποιούνται για το Ταµείο Εγγυήσεων στα κράτη µέλη,

–

παρέχει πρακτική εµπειρία στην αναφορά παρατυπιών στην Επιτροπή,

–

παρέχει πρακτική εµπειρία στη διαχείριση της αρχικής προκαταβολής και στην
υποβολή στην Επιτροπή τριµηνιαίων αιτήσεων πληρωµών σε σχέση µε τις
δαπάνες που προκύπτουν. Αυτό βασίζεται στο σύστηµα που αφορά τα
διαρθρωτικά ταµεία στα κράτη µέλη,

–

απαιτεί από την υποψήφια χώρα να αναλαµβάνει την ευθύνη για τις δαπάνες.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τον συντονισµό
της βοήθειας προς τις υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής και µε την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89, ΕΕ L 161, 26.6.1999, σ. 68.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1663/95 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 1995 για τη θέσπιση λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την
εκκαθάριση των λογαριασµών του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, ΕΕ L 158, 8.7.1995, σ. 6.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, για θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τα συστήµατα
διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων, ΕΕ L 63, 3.3.2001, σ. 21.
6

3.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο κανονισµός SAPARD απαιτεί από την Επιτροπή να θεσπίσει λεπτοµερείς κανόνες
για την εφαρµογή του. Η πρώτη νοµοθετική πρωτοβουλία ήταν η κατανοµή των
διαθέσιµων χρηµατοδοτικών πόρων σε κάθε υποψήφια χώρα. Οι κατανοµές αυτές
ορίζονται στην απόφαση 1999/595/EΚ7 της Επιτροπής, όπως επιτάσσει η Επιτροπή
σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του
κανονισµού SAPARD. Οι κανόνες που αφορούν στα χρηµατοδοτικά ζητήµατα
καθορίστηκαν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 της Επιτροπής8. Αυτή η πράξη
απαιτούσε διαβούλευση των κρατών µελών µέσω της Επιτροπής του ΕΓΤΠΕ (η
οποία ιδρύθηκε δυνάµει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1258/19999). Για άλλα
ζητήµατα, όπως οι λεπτοµερείς κανόνες για τα µέτρα στα προγράµµατα, απαιτήθηκε
επίσης η διαβούλευση µε τα κράτη µέλη µε τη συµµετοχή της επιτροπής STAR. Οι
κανόνες που εγκρίθηκαν, περιλαµβάνονται στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2759/1999
της Επιτροπής10.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των σχεδίων που υποβλήθηκαν από τις υποψήφιες
χώρες στις αρχές του καλοκαιριού του 2000, κατέστη προφανές ότι ορισµένα
ζητήµατα που σχετίζονταν µε τον κανονισµό SAPARD απαιτούσαν τη λήψη
περαιτέρω νοµοθετικών πρωτοβουλιών από την Επιτροπή, συµπληρωµατικών
εκείνων που προβλέπονταν από τον εν λόγω κανονισµό. Αυτές οι πρωτοβουλίες
εντάχθηκαν ως τροποποιήσεις στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2579/1999 της Επιτροπής
µέσω του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2356/2000 (ΕΚ) της Επιτροπής11.

3.1.

Απόφαση 1999/595/ΕΚ της Επιτροπής για την ενδεικτική κατανοµή της ετήσιας
κοινοτικής χρηµατοδοτικής χορήγησης ανά δικαιούχο χώρα
Το άρθρο 11 του κανονισµού SAPARD ορίζει ότι η Επιτροπή κατανέµει τους
διαθέσιµους πόρους στις υποψήφιες χώρες και ανακοινώνει την απόφασή της σε
κάθε µία εξ αυτών. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ίδιου κανονισµού ορίζει ότι η
χρηµατοδοτική χορήγηση πρέπει να βασίζεται στο γεωργικό πληθυσµό, στη
γεωργική έκταση, στο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραστική
δύναµη και στην ειδική εδαφική κατάσταση.
Η ενδεικτική κατανοµή ανά δικαιούχο χώρα του ανώτατου ποσού της ετήσιας
κοινοτικής χρηµατοδοτικής χορήγησης ορίστηκε στο παράρτηµα της απόφασης
1999/595/EΚ της 20ής Ιουλίου 1999. Τα ποσά, εκφραζόµενα σε σταθερές τιµές
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8

9

10

11

Απόφαση της Επιτροπής 1999/595/EΚ της 20 Ιουλίου 1999 για την ενδεικτική κατανοµή της ετήσιας
κοινοτικής χρηµατοδοτικής χορήγησης για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την
αγροτική ανάπτυξη, ΕΕ L 226, 27.8.1999, σ. 23.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 της 7ης Ιουνίου 2000 για τον καθορισµό των χρηµατοδοτικών
κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου (βλ. υποσηµείωση
1), ΕΕ L 253, 7.10.2000, σ. 5.
Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 περί χρηµατοδοτήσεως της
κοινής γεωργικής πολιτικής, ΕΕ L 160, 26.6.1999, σ. 103.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2759/1999 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 1999, για τη θέσπιση των
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινοτική
στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις
υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο, ΕΕ L 331,
23.12.1999, σ. 51.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2356/2000 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2000, που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2759/1999 (βλ. υποσηµείωση 10), ΕΕ L 272, 25.10.2000, σ. 13.
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παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα. Η Επιτροπή θεώρησε ότι, παρότι και τα
τέσσερα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 11 του κανονισµού SAPARD ήταν
σηµαντικά, δεν θα ήταν σωστό να δοθεί η ίδια βαρύτητα σε κάθε ένα από αυτά.
Έτσι, το 90% της συνολικής κατανοµής υπολογίστηκε λαµβάνοντας υπόψη τη
γεωργική έκταση κατά 65%, και τον γεωργικό πληθυσµό κατά 35%. Τα ποσά που
προέκυψαν, προσαρµόστηκαν µε την απόκλιση του ΑΕγχΠ κάθε χώρας από το µέσο
όρο του ΑΕγχΠ και των 10 χωρών (εκφραζόµενο σε αγοραστική δύναµη). Η
κατανοµή του υπόλοιπου 10% βασίστηκε στην ειδική εδαφική κατάσταση. Αυτή
προσδιορίστηκε λαµβάνοντας υπόψη το µήκος των χερσαίων συνόρων κάθε χώρας
µε τρίτες χώρες (συµπεριλαµβανοµένων και των χωρών που είναι επιλέξιµες στο
πλαίσιο του SAPARD), και 20% του µήκους των ακτών.

1999,

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 1999
Χώρα

Ποσό (σε ευρώ)

Ουγγαρία
Λεττονία
Σλοβενία
Βουλγαρία
Τσεχική
∆ηµοκρατία
Λιθουανία
Σλοβακία
Πολωνία
Εσθονία
Ρουµανία

38 054 000
21 848 000
6 337 000
52 124 000
22 063 000
29 829 000
18 289 000
168 683 000
12 137 000
150 636 000

ΣΥΝΟΛΟ
3.2.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
προγραµµάτων

520 000 000
2759/1999

για τους κανόνες διαχείρισης των

Μετά τη γνωµοδότηση της επιτροπής STAR, η Επιτροπή ενέκρινε στις 22
∆εκεµβρίου 1999 τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2759/1999 για τη θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του SAPARD.
Σε γενικές γραµµές, ο κανονισµός ακολουθεί τις διατάξεις σχετικά µε την κοινοτική
ενίσχυση για την αγροτική ανάπτυξη στα κράτη µέλη, όπως ορίζονται στον
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κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/199912 του Συµβουλίου και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1750/1999 της Επιτροπής13.
Η ειδική κατάσταση και οι ανάγκες προτεραιότητας των υποψήφιων χωρών
δηµιουργούν µια κατάσταση όπου, ορισµένα µέτρα που σήµερα είναι επιλέξιµα σε
κράτη µέλη, δεν είναι επιλέξιµα σύµφωνα µε το SAPARD. Συνεπώς, µέτρα για την
εγκαινίαση των νέων σε ηλικία γεωργών, την πρόωρη συνταξιοδότηση και τις
µειονεκτικές περιοχές δεν µπορούν να εφαρµοστούν δυνάµει του SAPARD.
Στα σηµεία όπου υπάρχουν διαφορές σε σύγκριση µε τα κράτη µέλη, ο κανονισµός
καθορίζει ορισµένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση,
π.χ.:
–

–

Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις:

οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις
πρέπει να πληρούν τις εθνικές ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε το
περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων τη στιγµή κατά την
οποία λαµβάνεται η απόφαση για την παροχή στήριξης. Στις περιπτώσεις που
έχουν πρόσφατα θεσπιστεί συναφείς µε τα ζητήµατα αυτά ελάχιστες
προϋποθέσεις σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες απαιτούνται σύµφωνα µε το
κεκτηµένο, οι εκµεταλλεύσεις πρέπει να πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις
µέχρι το πέρας της υλοποίησης της επένδυσης.

Βελτίωση της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών και αλιευτικών
προϊόντων: επειδή δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο προενταξιακό

χρηµατοδοτικό µέσο για τα αλιευτικά προϊόντα, η στήριξη της µεταποίησης
και της εµπορίας των αλιευτικών προϊόντων καλύπτεται από τον εν λόγω
κανονισµό και έτσι διαφέρει από τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999 για τα κράτη µέλη. Οι προς στήριξη πρώτες ύλες πρέπει να είναι
καταγωγής των υποψήφιων χωρών ή της Κοινότητας (αργότερα
τροποποιήθηκε ώστε να συµπεριληφθούν και οι πρώτες ύλες από τρίτες χώρες,
βλ. επίσης σηµείο 3.3).

12

13

14

–

Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα:

–

Οµάδες παραγωγών:

–

∆ασοκοµία: οι υποψήφιες χώρες µπορούν να επωφεληθούν αυτού του µέτρου

καθώς οι ενέργειες αυτές έχουν στόχο την
απόκτηση πρακτικής εµπειρίας στην εφαρµογή γεωργοπεριβαλλοντικών
µέτρων τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγροτικών
εκµεταλλεύσεων, αφορούν µόνο ενέργειες σε πιλοτικό επίπεδο, πράγµα που
δεν συµβαίνει για τα κράτη µέλη.
το µέτρο αυτό δεν υπάρχει για τα κράτη µέλη στη
σηµερινή περίοδο προγραµµατισµού14. Ωστόσο, λόγω των ειδικών αναγκών
των υποψηφίων χωρών, περιλαµβάνεται στον κανονισµό SAPARD.
σε βάση παρόµοια µε αυτή για τα κράτη µέλη, µε την εξαίρεση της

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για
την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών, ΕΕ L160, 26.6.1999, σ. 80.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1750/1999 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1999 για τη θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου (βλ. υποσηµείωση 12), ΕΕ
L 214, 13.8.1999, σ. 31.
Ωστόσο, δυνάµει ορισµένων κανονισµών της Επιτροπής για την κοινή οργάνωση των αγορών, είναι
δυνατή η χορήγηση ενίσχυσης σε οµάδες παραγωγών.
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αποκατάστασης του δασοκοµικού παραγωγικού δυναµικού που έχει πληγεί
από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές. Επιπλέον, για τη δάσωση γεωργικών
εκτάσεων δεν είναι επιλέξιµη στο πλαίσιο του SAPARD η ετήσια
πριµοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη της απώλειας εισοδήµατος (η οποία
επιτρέπεται για τα κράτη µέλη).
Ο κανονισµός καλύπτει επίσης κάποια ζητήµατα που αφορούν την επιλεξιµότητα
των δαπανών, τη δηµιουργία µιας αρχής διαχείρισης, απαιτήσεις για δείκτες
παρακολούθησης για τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις και για την εκτίµηση των
προγραµµάτων. Ορίζει επίσης ότι θα καθοριστούν µε διµερείς συµφωνίες µεταξύ της
Επιτροπής και κάθε µίας υποψήφιας χώρας λεπτοµερείς προϋποθέσεις για τη
χορήγηση ενίσχυσης.
3.3.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2356/2000 της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2759/1999
Τα ζητήµατα µε τα οποία ασχολείται ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2356/2000 αφορούν
κυρίως στο άρθρο 8 του κανονισµού SAPARD. Το εν λόγω άρθρο θέτει όρια στην
κοινοτική στήριξη σε σχέση µε τη δηµόσια δαπάνη. Ασχολείται επίσης, εν µέρει, µε
την ένταση της ενίσχυσης. Αναφέρει τα εξής:
«Άρθρο 8, Ποσοστό της κοινοτικής συνδροµής
1. Η κοινοτική συνδροµή µπορεί να ανέρχεται στο 75% της συνολικής επιλέξιµης
δηµόσιας δαπάνης.
Για τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 τελευταία περίπτωση και στο άρθρο 7
παράγραφος 4, η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή µπορεί να ανέρχεται έως το
100% του συνολικού επιλέξιµου κόστους.

2. Για τις επενδύσεις που δηµιουργούν έσοδα, η δηµόσια ενίσχυση µπορεί να ανέρχεται
έως το 50% του συνολικού επιλέξιµου κόστους, η δε κοινοτική συνδροµή µπορεί να
ανέρχεται έως το 75%. Σε κάθε περίπτωση, η κοινοτική συνδροµή τηρεί τα ανώτατα
όρια που έχουν καθοριστεί για τις κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τα ποσοστά
ενισχύσεων και τη σώρευση.
3. Η χρηµατοδοτική στήριξη και οι πληρωµές εκφράζονται σε ευρώ».

Επισηµάνθηκαν τρία προβλήµατα στο άρθρο αυτό. Στα ζητήµατα αυτά έπρεπε να
δοθεί προσοχή, για να µην προκαλέσουν δυσκολίες σε διάφορες πρωτοβουλίες που
προβλέπονταν στα σχέδια που υπέβαλαν οι υποψήφιες χώρες.
Πρώτον, ο ορισµός µιας «επένδυσης που δηµιουργεί έσοδα». Το κείµενο της
παραγράφου 2 του άρθρου 8 τουλάχιστον υπονοούσε ότι εάν η επένδυση δηµιουργεί
οποιοδήποτε κέρδος, είναι «επένδυση που δηµιουργεί έσοδα». Η ένταση της
ενίσχυσης γι’αυτές τις επενδύσεις δυνάµει του εν λόγω κανονισµού περιορίζεται σε
ένα µέγιστο ποσοστό της τάξεως του 50% του συνολικού επιλέξιµου κόστους.
Ελλείψει περαιτέρω νοµικής διευκρίνισης στις επενδύσεις που δηµιουργούν έσοδα
θα µπορούσε να συµπεριληφθεί, επί παραδείγµατι, κάθε υποδοµή για την οποία
θεσπίζονται τέλη χρήσης, όπως κέντρα εµπορίας ή συστήµατα υδροδότησης χωριών.
Η επιλογή να µην επιβάλλονται τέλη χρήσης γι’ αυτού του είδους τα σχέδια ώστε να
αποφεύγεται η δηµιουργία εσόδων θα ήταν οικονοµικά παράλογη (και στην
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περίπτωση του παραδείγµατος της υδροδότησης που αναφέρθηκε, θα µπορούσε να
είναι αντίθετη και προς την κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική). Η αναφορά σε
επενδύσεις που δηµιουργούν έσοδα στον κανονισµό είχε εποµένως, εν δυνάµει
σοβαρές ανεπιθύµητες συνέπειες για ποικίλα µέτρα.
Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχει το θέµα της αντιµετώπισης της έννοιας της δηµόσιας
ενίσχυσης όταν ο δικαιούχος ανήκει στον δηµόσιο τοµέα. Θα µπορούσε να έχει
προκύψει µια ιδιόµορφη κατάσταση στο πλαίσιο του κανονισµού SAPARD στις
περιπτώσεις που η επένδυση δηµιουργεί έσοδα και ο δικαιούχος ανήκει στο δηµόσιο
τοµέα.
Ο λόγος που συνέβη αυτό ήταν ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του
κανονισµού SAPARD, η κοινοτική χορήγηση αποτελεί συνάρτηση της δηµόσιας
ενίσχυσης (όχι της δηµόσιας δαπάνης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του ιδίου
άρθρου). Όταν ο δικαιούχος ανήκει στο δηµόσιο τοµέα είναι εύκολο να προσδιορίσει
κανείς το επίπεδο της δηµόσιας δαπάνης αλλά όχι το επίπεδο της δηµόσιας
ενίσχυσης.
Η ανεπιφύλακτη εφαρµογή της διάταξης αυτής θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα
άρνηση της συγχρηµατοδότησης κάθε επένδυσης που δηµιουργεί έσοδα όταν ο
δικαιούχος ανήκει στον δηµόσιο τοµέα µε το επιχείρηµα ότι η δαπάνη είναι στο
σύνολό της ενίσχυση και, ως εκ τούτου, υπερβαίνει το όριο του 50% του συνολικού
επιλέξιµου κόστους που έχει θέσει το Συµβούλιο.
Τρίτον, η «δηµόσια ενίσχυση» στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 αναφέρεται και σε
ενίσχυση που χορηγείται ανεξάρτητα από το SAPARD; Για την αποφυγή
παρανοήσεων, έπρεπε να γίνει κατανοητό εάν η «δηµόσια ενίσχυση» αναφέρεται
µόνο στη χορηγούµενη δυνάµει του SAPARD ή και σε κάθε άλλη χορηγούµενη
ανεξάρτητα από το µέσο αυτό. Το εν λόγω ζήτηµα είχε σηµαντικές πρακτικές
επιπτώσεις, καθώς πολλά από τα σχέδια που υπέβαλαν οι υποψήφιες χώρες,
προέβλεπαν ένταση ενίσχυσης, αποκλειστικά και µόνο για τη στήριξη SAPARD, η
οποία βρισκόταν ήδη στο όριο του 50% που θέτει ο κανονισµός SAPARD.
Η Επιτροπή εξέτασε τα ανωτέρω σηµεία και συµπέρανε ότι έπρεπε να
αντιµετωπιστούν στο σύνολό τους µέσω µιας νοµοθετικής πρότασης. Η εν λόγω
πρόταση όριζε τις επενδύσεις που δηµιουργούν έσοδα ως το σύνολο των επενδύσεων
πλην εκείνων που αφορούν υποδοµές που δεν δηµιουργούν σηµαντικά καθαρά
έσοδα. Ο ορισµός αυτός, ο οποίος βασίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
του Συµβουλίου περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία, αντιµετώπισε
τα πρώτα δύο από τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Το τρίτο πρόβληµα
αντιµετωπίστηκε ορίζοντας τη δηµόσια ενίσχυση ως οποιαδήποτε ενίσχυση και όχι
µόνο εκείνη που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράµµατος. Η πρόταση µε αυτά τα
στοιχεία υπεβλήθη στην επιτροπή STAR, µαζί µε δύο άλλες ουσιαστικά τεχνικές
προσαρµογές στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2759/1999. Η µια προσαρµογή αφορούσε
την µεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων, ώστε να επιτρέπεται η χορήγηση
ενίσχυσης ακόµα και εάν οι πρώτες ύλες είναι καταγωγής τρίτων χωρών (όπως
επιτρέπεται για τα κράτη µέλη)· η άλλη αφαίρεσε τον αποκλεισµό της ενίσχυσης για
τον µεταχειρισµένο εξοπλισµό. Και τα δύο αυτά σηµεία είχαν προσδιοριστεί µε τον
ίδιο τρόπο κατά τη διάρκεια εργασιών σχετιζοµένων µε τα σχέδια. Η πρόταση, η
οποία έδινε οριστική λύση και στα πέντε προαναφερθέντα ζητήµατα, εγκρίθηκε
οµόφωνα από την επιτροπή STAR και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2356/2000 που
προέκυψε εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 24 Οκτωβρίου 2000.
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3.4.

Ανακοίνωση της Επιτροπής (χρηµατοδοτικοί κανόνες)

3.4.1.

Ιστορικό

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ράσης 2000, το Συµβούλιο αποφάσισε ότι το µέσο
SAPARD έπρεπε να εφαρµοστεί σύµφωνα µε τους δύο κανονισµούς (ΕΚ) αριθ.
1266/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 (τον κανονισµό για το συντονισµό για τα
PHARE, ISPA και SAPARD, και τον κανονισµό SAPARD). Οι αντίστοιχοι κανόνες
των εν λόγω κανονισµών για τη δηµοσιονοµική διαχείριση έπρεπε να καταστούν
σύµφωνοι µε τον τίτλο ΙΧ του δηµοσιονοµικού κανονισµού – κανόνες για τις
εξωτερικές ενισχύσεις, τον κανονισµό SAPARD, και τον κανονισµό για το
συντονισµό.
3.4.2.

Αποκεντρωµένη διαχείριση

–

–

–

–

κανονισµός SAPARD προβλέπει ότι η χρηµατοδοτική στήριξη πρέπει να
είναι σύµφωνη µε τις αρχές του ΕΓΤΠΕ (Ταµείο Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων). Ο κανονισµός αναφέρεται επίσης στην τήρηση των διατάξεων
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ο οποίος θεσπίζει γενικές διατάξεις για
τα διαρθρωτικά ταµεία.

O

Οι πρότυπες προβλέπεις για τις εξωτερικές ενισχύσεις που περιλαµβάνονται
στο δηµοσιονοµικό κανονισµό (Τίτλος ΙΧ) προβλέπουν µόνο συστήµατα στα
οποία Επιτροπή διαχειρίζεται τα βασικά σηµεία, σε αντίθεση µε τα
αποκεντρωµένα συστήµατα του ΕΓΤΠΕ (Ταµείο Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων) και των διαρθρωτικών ταµείων, όπως προβλέπεται στο SAPARD.
Σύµφωνα µε τα πρώτα συστήµατα, τα σχέδια που θα εφάρµοζαν οι υποψήφιες
χώρες θα υπόκειντο στην εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής (όπως
συµβαίνει σήµερα µε τα PHARE και ISPA)· σύµφωνα µε τα δεύτερα
συστήµατα, οι υποψήφιες χώρες θα δρούσαν αυτόνοµα και θα ήταν υπεύθυνες
για τη σωστή εφαρµογή και, τουλάχιστον, για τον αρχικό έλεγχο των
πληρωµών.
άρθρο 11 του κανονισµού για το συντονισµό ορίζει ότι η Επιτροπή
εφαρµόζει την κοινοτική βοήθεια σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις εξωτερικές
ενισχύσεις που θεσπίζει ο τίτλος ΙΧ του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Η
παράγραφος 1 του άρθρου 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999
προβλέπει ότι η επιλογή των σχεδίων, η προκήρυξη και η σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων υπόκεινται στην εκ των προτέρων έγκριση από την Επιτροπή.
Ωστόσο, η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του εν λόγω κανονισµού προβλέπει
ότι η Επιτροπή µπορεί, υπό ορισµένες συνθήκες, να παρεκκλίνει από την
απαίτηση της εκ των προτέρων έγκρισης και να αναθέσει σε φορείς
εφαρµογής, στις υποψήφιες χώρες, τη διαχείριση της βοήθειας σε
αποκεντρωµένη βάση.

To

Το µέσο SAPARD αναµένεται να δηµιουργήσει µεγάλο αριθµό εφαρµογών
και να απαιτήσει διαχείριση σηµαντικού αριθµού σχεδίων. Όπως όλα τα
προγράµµατα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης, τα εν λόγω σχέδια είναι σε
γενικές γραµµές σχετικά µικρά λόγω του µεγέθους των δικαιούχων εταιρειών.
Συνεπώς, η ανάθεση της διαχείρισης από την Επιτροπή στις υποψήφιες χώρες
δεν είναι µόνο απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του κανονισµού αλλά
αποτελεί πρακτική ανάγκη. Πολύ περισσότεροι από 1000 εθνικοί υπάλληλοι
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στις υποψήφιες χώρες αναµένεται να απασχοληθούν στη διαχείριση του
SAPARD.
3.4.3.

Ανακοίνωση προς την Επιτροπή

Προκειµένου να δηµιουργήσει ένα σύστηµα που θα εναρµόνιζε τους κανόνες του
ΕΓΤΠΕ µε εκείνους για τις εξωτερικές ενισχύσεις, η Επιτροπή εξέτασε το
ενδεχόµενο να στραφεί στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο για να ζητήσει
τροποποίηση των σχετικών νοµικών βάσεων. Ωστόσο, αυτή η επιλογή θα µπορούσε
να αποδειχτεί πολύ χρονοβόρα, και έτσι, αφού εξέτασε τις διάφορες νοµικές
πιθανότητες, η Επιτροπή ενέκρινε µια πιο άµεση και έγκαιρη εναλλακτική λύση.
Αυτή παρουσιάζεται στην Ανακοίνωση προς την Επιτροπή της 26ης Ιανουαρίου
200015.

Η Επιτροπή κατέληξε κατά την εξέταση της Ανακοίνωσής της ότι αυτή η ανάθεση
των καθηκόντων είναι νοµικά δυνατή µέσω της εφαρµογής της παραγράφου 2 του
άρθρου 12 του κανονισµού για το συντονισµό. Η διάταξη αυτή επιτρέπει τη
µεταφορά των καθηκόντων διαχείρισης που κανονικά εκτελούνται από την Επιτροπή
στους φορείς εφαρµογής υπό την ευθύνη της υποψήφιας χώρας, µε την προϋπόθεση
ότι γίνονται σεβαστές οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτόν τον
κανονισµό.
3.4.4.

Το σύστηµα δηµοσιονοµικής διαχείρισης που εγκρίθηκε για το SAPARD

Το σύστηµα διαχείρισης που συµφωνήθηκε από την Επιτροπή στην ανακοίνωση
ήταν σύµφωνο τόσο µε τις αρχές του ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων όσο και µε
σχετικές διατάξεις για τις εξωτερικές ενισχύσεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού,
καθώς και µε τους κατάλληλους κανόνες που αντικατοπτρίζουν το σύστηµα
προγραµµατισµού και πληρωµών των διαρθρωτικών ταµείων. Η εφαρµογή του είχε
το πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα της αποφυγής του κινδύνου επανεξέτασης των
συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου, που είχε ορίσει το
συνολικό πλαίσιο εντός του οποίου θα λειτουργούσε το SAPARD. Επίσης,
ελαχιστοποιούσε τον κίνδυνο να γίνει περιπλοκότερο και να καθυστερήσει η έναρξη
του µέσου SAPARD. Επιπλέον το επιλεγµένο σύστηµα είχε το πλεονέκτηµα ότι
βοηθούσε στην προετοιµασία των υποψηφίων για ένταξη χωρών. Βασίζεται σε µια
αποκεντρωµένη προσέγγιση µε τρία κύρια χαρακτηριστικά:
Τη σύσταση ενός διαπιστευµένου οργανισµού εφαρµογής/πληρωµής από κάθε
υποψήφια χώρα. Οι οργανισµοί SAPARD πρέπει να οργανώνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων. Το εθνικό ταµείο (οντότητα υπαγόµενη
στο υπουργείο οικονοµικών, που έχει ήδη δηµιουργηθεί για τη δηµοσιονοµική
διαχείριση του PHARE) θα είναι η αρµόδια αρχή για την έγκριση του οργανισµού

1)

SAPARD.

Η Επιτροπή ελέγχει τη διαπίστευση του οργανισµού SAPARD επιτόπου. Μόνον εάν
η Επιτροπή συµφωνήσει µε την έγκριση του οργανισµού εφαρµογής/πληρωµής από
το εθνικό ταµείο, µπορούν τα καθήκοντα εφαρµογής/πληρωµής να µεταβιβαστούν
από την Επιτροπή στην υποψήφια χώρα και να µεταφερθεί στη χώρα αυτή κεφάλαιο
κινήσεως. Μόνο οι δαπάνες που θα γίνονται βάσει της αποκεντρωµένης διαχείρισης
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SEC(2000) 97 της 19ης Ιανουαρίου 2000.
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µέσω των οργανισµών SAPARD θα µπορούν να είναι επιλέξιµες για κοινοτική
χρηµατοδότηση.
2)
Σύστηµα πληρωµής που βασίζεται σε διαχωριζόµενες πιστώσεις. Οι κανόνες
του τίτλου IX του δηµοσιονοµικού κανονισµού καθιστούν αναγκαίο τον διαχωρισµό
πιστώσεων SAPARD. ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις είναι αυτές που έχουν ξεχωριστές
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωµής. Οι πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων καλύπτουν το συνολικό κόστος των νοµικών υποχρεώσεων που
καταχωρούνται σε ένα δεδοµένο έτος για εργασίες των οποίων η εφαρµογή
επεκτείνεται σε περισσότερα από ένα οικονοµικά έτη. Η συνεπαγόµενη χρέωση της
ανάληψης υποχρεώσεων ως πληρωµή εντός µιας καθορισµένης προθεσµίας είναι
παρόµοια µε το σύστηµα των διαρθρωτικών ταµείων.
3)
∆ιαδικασία εκκαθάρισης λογαριασµών. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του
κανονισµού για τον συντονισµό προβλέπει τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων
από την Επιτροπή. Η διαδικασία εκκαθάρισης των λογαριασµών του ΕΓΤΠΕ
αποτελεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα για το λογιστικό έλεγχο των πληρωµών των
αποκεντρωµένων οργανισµών και, εφόσον είναι αναγκαίο, για την ανάκτηση
παράτυπων ή αχρεωστήτως καταβληθεισών πληρωµών από τις υποψήφιες χώρες. Οι
λογιστικοί και οι άλλου τύπου έλεγχοι θα διενεργούνταν, εποµένως, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων. Αυτές προβλέπουν µια διαδικασία
εκκαθάρισης σε δύο στάδια:
–

η ετήσια απόφαση εκκαθάρισης λογαριασµών προσδιορίζει το ύψος των
δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν από τον οργανισµό SAPARD κατά τη
διάρκεια του προηγούµενου οικονοµικού έτους, οι οποίες µπορούν να
καταλογιστούν στο SAPARD,

–

υπό την επιφύλαξη της απόφασης εκκαθάρισης λογαριασµών, η Επιτροπή
µπορεί σε µεταγενέστερο στάδιο να αποκλείσει δαπάνες από τη
χρηµατοδότηση όταν θεωρεί ότι οι δαπάνες δεν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα
µε τους κανόνες του SAPARD (απόφαση συµφωνίας περί εκκαθάρισης).

Ο καθορισµός των οικονοµικών διορθώσεων θα ακολουθήσει επίσης τους κανόνες
του ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων, επί παραδείγµατι:

3.5.

–

την εφαρµογή κατ’ αποκοπή διορθώσεων σε περιπτώσεις όπου οι έλεγχοι δεν
έχουν θεσπιστεί ή εκτελεστεί σωστά από τον οργανισµό SAPARD,

–

την άρνηση αποζηµίωσης για την προβλεπόµενη οικονοµική διόρθωση µε
δαπάνες που έγιναν για άλλα σχέδια.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 περί χρηµατοδοτικών κανόνων
Μια βασική πράξη της Επιτροπής για την εφαρµογή του SAPARD είναι ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2222/2000. Η κατάρτιση αυτής της πράξης απαιτούσε
προσεκτική εξέταση προκειµένου να οριστούν λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα του
συνδυασµού των απαιτήσεων, τόσο των σχετικών διατάξεων του δηµοσιονοµικού
κανονισµού σε σχέση µε τις εξωτερικές ενισχύσεις, όσο και εκείνων για την τήρηση
των αρχών που ορίζονται για το ΕΓΤΠΕ και τα διαρθρωτικά ταµεία, όπως απαιτείται
από τον κανονισµό SAPARD. Ο κανονισµός θα αποτελούσε έτσι τη βάση µιας
πολυετούς συµφωνίας η οποία θα ετίθετο προς διαπραγµάτευση και θα συναπτόταν
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µε κάθε υποψήφια χώρα, προκειµένου να δεσµευτεί κάθε χώρα µε τους κανόνες που
απαιτούνται από την Κοινότητα.
3.5.1.

Κατάρτιση του Κανονισµού

Ένα πρώτο µεγάλο βήµα στη διαδικασία ήταν ο προσδιορισµός των λεπτοµερειών
της πολιτικής της Επιτροπής βάσει της Ανακοίνωσης που ενέκρινε το Σώµα στις 26
Ιανουαρίου 2000 (βλέπε σηµείο 3.4).
Ορίζοντας τους χρηµατοδοτικούς κανόνες που διέπουν το αποκεντρωµένο σύστηµα
διαχείρισης, η Επιτροπή αποφάσισε να προβεί σε κάποιες τροποποιήσεις των
κατευθυντήριων γραµµών που είχε αναπτύξει τον Ιανουάριο. Ο κανονισµός ορίζει
ότι η υπογραφή της κάθε ετήσιας συµφωνίας χρηµατοδότησης έχει ως αποτέλεσµα
την ανάληψη υποχρεώσεων. Η έγκριση της διαπίστευσης των οργανισµών πληρωµής
αποτέλεσε, πιο σωστά, απλώς προϋπόθεση για την ανάθεση της διαχείρισης και τη
µεταφορά πόρων. Στην πραγµατικότητα, η εξάρτηση της ανάληψης υποχρεώσεων
από την απόφαση της ανάθεσης της διαχείρισης θα αποτελούσε παράλογη απαίτηση
για τις υποψήφιες χώρες χωρίς αντίστοιχο όφελος για την Κοινότητα. Με βάση τα
στοιχεία αυτά, η Επιτροπή ανέλυσε τις δυνατότητες αντιµετώπισης του θέµατος.
Συµπέρανε ότι θα ήταν δικαιολογηµένη η εξέλιξη της θέσης που παρουσιαζόταν
στην Ανακοίνωση, ώστε η ανάληψη κεφαλαίων για το 2000 να µπορεί να γίνεται
ανεξάρτητα από την απόφασή της σχετικά µε την ανάθεση διαχείρισης της
ενίσχυσης.
3.5.2.

∆ιαβούλευση µε τις υποψήφιες χώρες επί των χρηµατοδοτικών κανόνων

Μια σηµαντική διαδικαστική καινοτοµία στις διαπραγµατεύσεις για την πολυετή
συµφωνία χρηµατοδότησης ήταν η διαβίβαση του σχεδίου κανονισµού σε κάθε
υποψήφια χώρα για σχολιασµό πριν από την έγκρισή του. Αυτό έγινε µετά την
πρώτη παρουσίαση του σχεδίου σε µια ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής του
ΕΓΤΠΕ στις 2 Μαΐου. Η Επιτροπή δεσµεύτηκε να λάβει υπόψη όποια σχόλια λάβει
από τις υποψήφιες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι συµβατά µε
χρηµατοδοτικές ρυθµίσεις της Κοινότητας και δεν θα αποδυνάµωναν τη βασική
δοµή του κειµένου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ορθή χρηµατοδοτική διαχείριση.
3.5.3.

Έγκριση του Κανονισµού

Τον Μάρτιο ετοιµάστηκε ένα σχέδιο του Κανονισµού. Καθώς το κείµενο σε πολλά
σηµεία περιελάµβανε καινούργιες έννοιες, το έργο ήταν περίπλοκο. Ωστόσο, το
σχέδιο κανονισµού απετέλεσε αντικείµενο προκαταρκτικών συζητήσεων µε τα
κράτη µέλη στην Επιτροπή ΕΓΤΠΕ ήδη στις 18 Απριλίου του 2000. Για την
επίσπευση των εργασιών που αφορούσαν το σχέδιο, πραγµατοποιήθηκε µια ειδική
συνεδρίαση της επιτροπής στις 2 Μαΐου 2000 και µια νέα συνεδρίαση στις 22 Μαΐου
του 2000. Ο κανονισµός υπερψηφίστηκε οµόφωνα στην Επιτροπή ΕΓΤΠΕ και
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2000. Αποφασίστηκε να µη δηµοσιευτεί
αµέσως, ώστε να γίνει σεβαστή η ανάγκη διαπραγµάτευσης της πολυετούς
συµφωνίας χρηµατοδότησης µε τις υποψήφιες χώρες. Ο κανονισµός δηµοσιεύτηκε
(στη µορφή που εγκρίθηκε) στις 7 Οκτωβρίου 2000, δηλαδή όταν είχαν ουσιαστικά
ολοκληρωθεί οι διαπραγµατεύσεις.
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3.6.

Η πολυετής συµφωνία χρηµατοδότησης

3.6.1.

Σκοπός της πολυετούς συµφωνίας χρηµατοδότησης

∆εδοµένου ότι η κοινοτική νοµοθεσία δεν είναι δεσµευτική για τις υποψήφιες χώρες,
ήταν απαραίτητο να συναφθούν διµερείς συµφωνίες µε κάθε υποψήφια χώρα
προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα νοµικό πλαίσιο που να δεσµεύει την Κοινότητα
και κάθε υποψήφια χώρα στους κανόνες εφαρµογής του SAPARD. Επίσης, ο τίτλος
ΙΧ του δηµοσιονοµικού κανονισµού σχετικά τους κανόνες που αφορούν στις
εξωτερικές ενισχύσεις, ο κανονισµός SAPARD και ο κανονισµός για το συντονισµό
σχετικά µε την προενταξιακή ενίσχυση ορίζουν ότι πρέπει να καταρτιστεί µια
συµφωνία χρηµατοδότησης µεταξύ της Επιτροπής, η οποία θα ενεργεί για
λογαριασµό της Κοινότητας, και των κυβερνήσεων των δικαιούχων κρατών.
3.6.2.

Περιεχόµενο της πολυετούς συµφωνίας χρηµατοδότησης

Η πολυετής συµφωνία χρηµατοδότησης θεσπίζει τους κοινοτικούς κανόνες
διαχείρισης και ελέγχου του SAPARD κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, δηλαδή
µεταξύ των ετών 2000 και 2006. Βασίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2222/2000
και περιλαµβάνει τις τρεις αρχές που περιγράφονται στην ανακοίνωση της
Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2000, συγκεκριµένα:
–

πλήρης αποκέντρωση της διαχείρισης του προγράµµατος σε έναν οργανισµό
που ιδρύεται υπό την ευθύνη κάθε υποψήφιας χώρας,

–

χρηµατοδοτικές ρυθµίσεις βασισµένες σε διαχωριζόµενες πιστώσεις·

–

εφαρµογή των διαδικασιών εκκαθάρισης λογαριασµών του Τµήµατος
Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ.

Εξάλλου, προβλέπει κανόνες για ένα σύστηµα προκαταβολών και πληρωµών
παρόµοιο µε το σύστηµα των διαρθρωτικών ταµείων, καθώς και ειδικές απαιτήσεις
για τις επιτροπές παρακολούθησης, τη διαχείριση και την αξιολόγηση του
προγράµµατος και την υποβολή εκθέσεων, οι οποίες είναι επίσης παρόµοιες µε το
σύστηµα των διαρθρωτικών ταµείων. Η συµφωνία προβλέπει επίσης την αναφορά
παρατυπιών και την πρόσβαση των κοινοτικών υπαλλήλων σε έγγραφα και σχέδια.
3.6.3.

Σύνοψη των τµηµάτων

Η συµφωνία αποτελείται από τα εξής επτά τµήµατα:
Τµήµα A: Χρηµατοδοτική ∆ιαχείριση. Αυτό το τµήµα θέτει τις λεπτοµερείς
διατάξεις για την εκτέλεση του SAPARD σε αποκεντρωµένη βάση σε κάθε
υποψήφια χώρα, οι οποίες συνάδουν σε µεγάλο βαθµό µε το χρηµατοδοτικό
κανονισµό εφαρµογής ο οποίος εγκρίθηκε οµόφωνα από την Επιτροπή στις αρχές
Ιουνίου στην Επιτροπή του ΕΓΤΠΕ.
Τµήµα B: ∆ιαχείριση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Προγράµµατος.
Αυτό το τµήµα εκθέτει λεπτοµερώς τις απαιτήσεις παρακολούθησης και
αξιολόγησης, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον προσδιορισµό της
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των συστατικών µερών των
προγραµµάτων γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης.
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Τµήµα Γ: Γενικές ∆ιατάξεις. Εκθέτει λεπτοµερώς ζητήµατα, όπως ο συντονισµός
µε άλλα προενταξιακά χρηµατοδοτικά µέσα (PHARE και ISPA), η φορολογία και οι
δασµοί, καθώς και οι κανόνες εισαγωγής και εξαγωγής.
Τµήµα ∆: Τριµηνιαίες και Ετήσιες ∆ηλώσεις ∆απανών. Αυτό το τµήµα εκθέτει
λεπτοµερώς τα έντυπα που πρέπει να συµπληρωθούν και τους κανόνες που πρέπει να
τηρηθούν στη δήλωση δαπανών σε τριµηνιαία και ετήσια βάση.
Τµήµα E: Κατευθυντήριες Γραµµές για το Όργανο Πιστοποίησης. Αυτό το
τµήµα ορίζει τη µορφή, το πεδίο και τα περιεχόµενα του πιστοποιητικού και της
έκθεσης του οργάνου που διενεργεί τη διαπίστευση του οργανισµού SAPARD.
Τµήµα ΣΤ: Κείµενο της κοινοτικής νοµοθεσίας που περιλαµβάνεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 για τους χρηµατοδοτικούς κανόνες για το
SAPARD, προσαρµοσµένο για τη συµφωνία. Πρόκειται για ένα τεχνικό τµήµα το
οποίο εξηγεί πλήρως τη διατύπωση της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας που
περιλαµβάνεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2222/2000, η οποία δεν έχει ακόµα
ληφθεί υπόψη στα άλλα τµήµατα της συµφωνίας αλλά έχει προσαρµοστεί για να
πληροί τις προϋποθέσεις του SAPARD.
Τµήµα Ζ: ∆ιευθέτηση διαφορών. Αυτό το τµήµα εκθέτει λεπτοµερώς τη
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την προσφυγή σε διαιτητικό δικαστήριο,
σε περίπτωση διαφορών.
3.7.

Ετήσια συµφωνία χρηµατοδότησης

3.7.1.

Σκοπός της ετήσιας συµφωνίας χρηµατοδότησης

Η ετήσια συµφωνία χρηµατοδότησης για το 2000 ορίζει την ανάληψη
χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων της Κοινότητας για κάθε υποψήφια χώρα που είναι
επιλέξιµη για βοήθεια σύµφωνα µε το SAPARD. Μια ετήσια συµφωνία
χρηµατοδότησης θα καταρτιστεί και θα τεθεί σε διαπραγµάτευση µε κάθε µία από
τις υποψήφιες χώρες για κάθε έτος του προγράµµατος. Ορίζει την ετήσια ανάληψη
χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων της Κοινότητας και, όπου είναι απαραίτητο,
τροποποιεί διατάξεις της πολυετούς συµφωνίας χρηµατοδότησης.
3.8.

∆ιαπραγµάτευση της Πολυετούς συµφωνίας χρηµατοδότησης και της Ετήσιας
συµφωνίας χρηµατοδότησης
Η έγκριση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2222/2000, ο οποίος ορίζει τους
χρηµατοδοτικούς κανόνες, διευκόλυνε την Επιτροπή προκειµένου να καταρτίσει και
έπειτα, να διαπραγµατευτεί µια πολυετή συµφωνία χρηµατοδότησης µε κάθε µία από
τις 10 υποψήφιες χώρες. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, δόθηκε η ευκαιρία στις
υποψήφιες χώρες να εκφράσουν τις απόψεις τους για τους χρηµατοδοτικούς κανόνες
πριν από την έγκρισή τους. Η ανάγκη για την εν λόγω διαπραγµάτευση
αναγνωρίστηκε ρητά στον κανονισµό, στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του οποίου
αναφέρεται ότι «η Επιτροπή προτίθεται να απαιτήσει από τις υποψήφιες χώρες να
τηρήσουν [τους όρους του κανονισµού] συµπεριλαµβάνοντάς τους σε
χρηµατοδοτικές συµφωνίες που θα αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε
κάθε χώρα». Ο κανονισµός, από µόνος του, δεν αρκούσε, καθώς καµία κοινοτική
νοµοθεσία δεν εφαρµόζεται σε καµία τρίτη χώρα. Κατά τις διαπραγµατεύσεις,
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προέκυψαν και ορισµένα ειδικά σηµεία, τα οποία δεν καλύπτονται στον κανονισµό
και εντάχθηκαν στα υπό διαπραγµάτευση κείµενα.
3.8.1.

Υπουργική συνεδρίαση

Για τη δροµολόγηση των διαπραγµατεύσεων, πραγµατοποιήθηκε µια διήµερη
συνεδρίαση σε υπουργικό επίπεδο στις Βρυξέλλες στις 6-7 Ιουνίου 2000, στην οποία
συµµετείχαν υπουργοί και από τις 10 χώρες. Η εν λόγω συνεδρίαση περιελάµβανε
δύο βασικά µέρη: µια ανταλλαγή απόψεων σε αποκλειστικά πολιτικό επίπεδο και
εξηγήσεις οι οποίες δόθηκαν από την Επιτροπή, άρθρο προς άρθρο, για τον πολύ
πρόσφατο κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2222/2000. Οι υποψήφιες χώρες ενθαρρύνθηκαν
στο πλαίσιο του διαλόγου να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε οποιοδήποτε
ζήτηµα του κανονισµού.
3.8.2.

Εργαστήριο για τη δροµολόγηση των διαπραγµατεύσεων

Ένα πρώτο σχέδιο της πολυετούς συµφωνίας προετοιµάστηκε τον Ιούλιο,
αντανακλώντας την ώθηση που είχε δηµιουργηθεί µε την έγκριση του κανονισµού
και τις διαπραγµατεύσεις του Ιουνίου. ∆εδοµένης της ανάγκης διαπραγµάτευσής του
µε κάθε υποψήφια χώρα, το έγγραφο διαβιβάστηκε σε όλες ως σχέδιο. Αυτό έγινε
πριν από µια συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 27
Ιουλίου µε τη συµµετοχή εκπροσώπων όλων των υποψήφιων χωρών. Όπως και
προηγουµένως, ζητήθηκαν οι απόψεις τους και σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, στις 3
Αυγούστου, εστάλη στις υποψήφιες χώρες ένα αναθεωρηµένο σχέδιο συµφωνίας, το
οποίο αντανακλούσε το έργο της εν λόγω συνεδρίασης.
3.8.3.

∆ιυπηρεσιακές διαβουλεύσεις

Η πολυπλοκότητα και η σηµασία του κειµένου της συµφωνίας, στη διαδικασία
διυπηρεσιακής διαβούλευσης συµµετείχαν 16 γενικές διευθύνσεις. Οι
διαπραγµατεύσεις συνεχίστηκαν βάσει σχεδίων τα οποία αναθεωρούνταν για να
λαµβάνονται υπόψη τα σχόλια που γίνονταν (βλέπε παράρτηµα 2 για µια πιο
ολοκληρωµένη εικόνα). Ύστερα από κάθε διυπηρεσιακή διαβούλευση, διαβιβαζόταν
στις υποψήφιες χώρες ένα νέο σχέδιο. Συνολικά, καταρτίστηκαν τέσσερα τέτοια
σχέδια. Η Επιτροπή κατόρθωσε να διαβιβάσει αναθεωρηµένα κείµενα εντός της
προθεσµίας των τεσσάρων εβδοµάδων που είχε οριστεί, προκειµένου οι υποψήφιες
χώρες να καταθέσουν τα σχόλιά τους. Σε κάθε κείµενο, και µε την εξαίρεση µόνο
µίας χώρας σε µία περίπτωση, κάθε χώρα υπέβαλε πολυάριθµα σχόλια τα οποία
απαιτούσαν αναθεώρηση του σχεδίου.
Στη διαπραγµάτευση της πολυετούς συµφωνίας συµµετείχαν ενεργά όλες οι
υποψήφιες χώρες και η Επιτροπή. Ολόκληρη η διαδικασία, από τη συζήτηση µε τις
υποψήφιες χώρες για το πρώτο σχέδιο έως την ολοκλήρωση του κειµένου, είχε
διάρκεια µόλις τεσσάρων µηνών.
3.8.4.

Πολυπλοκότητα της διαδικασίας

Εξαιτίας του ευρέος πεδίου ζητηµάτων που έπρεπε να αντιµετωπιστούν, οι
συµµετέχοντες στη διαδικασία στις διάφορες υποψήφιες χώρες ήταν αναπόφευκτα
πολλοί. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις και προτιµήσεις κάθε χώρας, όπως ήταν
λογικό, επηρέαζαν τη διαδικασία. Σε µια προσπάθεια διευκόλυνσής της,
πραγµατοποιήθηκαν πολλές διµερείς συνεδριάσεις και ανταλλαγές.
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Ήταν µια διαδικασία µε µεγάλο βαθµό καινοτοµίας τόσο ως προς την έννοια όσο και
ως προς τη λεπτοµερή κατάρτιση. Παραδείγµατος χάρη, έπρεπε να γίνει προσεκτική
εξέταση της συµβατότητας της διάταξης που ορίζει ότι, σε περίπτωση προσφυγής σε
διαδικασία διαιτησίας, το δικαστήριο που ορίζεται βάσει της συµφωνίας θα πρέπει
να λάβει υπόψη τη σχετική νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Η διατύπωση έπρεπε να γίνει προσεκτικά ώστε να αποφευχθεί ο
κίνδυνος σύγκρουσής της µε τις συνταγµατικές διατάξεις τουλάχιστον µίας χώρας.
Ένα πιο τεχνικό παράδειγµα ήταν ότι έπρεπε να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα του
καθορισµού των επιλέξιµων δαπανών. Αντίθετα µε τα κράτη µέλη, οι υποψήφιες
χώρες γενικά έχουν, στην καλύτερη περίπτωση, µόνο υποτυπώδεις κρατικές παροχές
ενίσχυσης. Κατά συνέπεια, δεν ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθεί η σχετικά εύκολη
επιλογή της δηµιουργίας κανόνων επιλεξιµότητας για τις υποψήφιες χώρες βάσει
των εθνικών τους διατάξεων, όπως προβλέπεται στον κανονισµό των διαρθρωτικών
ταµείων (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (παράγραφος 3 του άρθρου 30).
Εξάλλου, καθώς η κοινοτική νοµοθεσία δεν είναι δεσµευτική για τις υποψήφιες
χώρες, δεν ήταν σωστό στη συµφωνία να υπάρχουν µόνο αναφορές, παραδείγµατος
χάρη, άρθρα κοινοτικής νοµοθεσίας, όπως γίνεται κατά την κατάρτιση κανονισµών.
Ήταν απαραίτητο να εξεταστούν όλες οι σχετικές αναφορές σε κοινοτική νοµοθεσία
στο νοµοθετικό πλαίσιο (κανονισµός SAPARD, κανονισµός για τον συντονισµό,
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2759/1999 και κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2222/2000) και να
παρεµβληθεί στη συµφωνία το πραγµατικό κείµενο των σχετικών διατάξεων,
προσαρµοσµένο ανάλογα.
3.8.5.

∆ιαδικαστικό γενικό πλαίσιο

Η διαδικασία διαπραγµάτευσης δεν µπορούσε να γίνει ανεξάρτητα από άλλες
εξελίξεις. ∆εν µπορούσε να προηγηθεί της έγκρισης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2222/2000 για τους χρηµατοδοτικούς κανόνες, ο οποίος, µε τη σειρά του, έπρεπε να
αναµένει το αποτέλεσµα του συνόλου των ζητηµάτων που διατυπώθηκαν στην
ανακοίνωση της 26ης Ιανουαρίου 2000. ∆εν µπορούσε επίσης να προηγηθεί της
ολοκλήρωσης του έργου που οδήγησε στην έγκριση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2356/2000 (βλέπε σηµείο 3.3).
Εξίσου σηµαντικό ήταν το γεγονός ότι το έργο έπρεπε να λάβει υπόψη τη διαδικασία
σύστασης των οργανισµών SAPARD καθώς και τα περιεχόµενα των διαφόρων
προγραµµάτων γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης.
Παρά τον αριθµό των λεπτοµερών αλλαγών που έγιναν κατά τις διαπραγµατεύσεις
της πολυετούς συµφωνίας, τα βασικά µέρη του εγγράφου παρέµειναν ανέπαφα από
την αρχή µέχρι το τέλος. Με τον τρόπο αυτό, τηρήθηκε η ουσία του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2222/2000.
3.8.6.

Έγκριση του κειµένου της πολυετούς συµφωνίας χρηµατοδότησης

Στις 29 Νοεµβρίου 2000, η Επιτροπή ενέκρινε την τελική έκδοση του κειµένου της
πολυετούς συµφωνίας. Για να βοηθηθούν οι χώρες που ανυποµονούσαν σφόδρα να
επιτύχουν ταχεία πρόοδο, στις 10 Νοεµβρίου διαβιβάστηκε µια ανεπίσηµη έκδοση
σε κάθε υποψήφια χώρα, αλλά µε την προϋπόθεση ότι σε καµία περίπτωση δεν
προδίκαζε τη θέση της Επιτροπής. Αυτή η διαδικασία εφαρµόστηκε για να µπορέσει
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να πραγµατοποιηθεί µια πρώτη εξέταση του σχεδίου συµφωνίας στις υποψήφιες
χώρες.
Μερικές χώρες εξέφρασαν την επιθυµία τους να υπογράψουν την πολυετή (και την
ετήσια) συµφωνία µέχρι το τέλος του 2000. Στις 18 ∆εκεµβρίου, υπογράφηκε η
πολυετής συµφωνία µε τη Βουλγαρία, επιτρέποντας έτσι στις εθνικές αρχές να
ξεκινήσουν τη διαδικασία κύρωσης. Έως το τέλος Μαρτίου του 2001, και οι 10
υποψήφιες χώρες είχαν υπογράψει και τις δύο συµφωνίες.
3.8.7.

Η υπογραφή της ετήσιας συµφωνίας για το 2000 και η ανάληψη υποχρεώσεων

Η ετήσια συµφωνία είναι ένα απλό έγγραφο. Το περιεχόµενό της περιορίστηκε στον
ορισµό, για κάθε χώρα, του επιπέδου των κοινοτικών χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων
οι οποίες εγγράφηκαν στον προϋπολογισµό του 2000. Παρόλα αυτά, δεν υπήρχε
πρακτική πίεση ή ανάγκη να υπογραφούν ήδη το 2000 οι ετήσιες συµφωνίες. Αυτό
οφειλόταν στο γεγονός ότι η Επιτροπή, καθώς είχε εγκρίνει την πολυετή συµφωνία,
και καθώς είχε εξουσιοδοτήσει το µέλος της Επιτροπής να υπογράψει κάθε
συµφωνία, προέβη σε µια συνολική δηµοσιονοµική ανάληψη υποχρεώσεων για τα
ποσά που καθορίστηκαν για το 2000. Αυτή η απόφαση αποτέλεσε µια
δηµοσιονοµική ανάληψη υποχρεώσεων και για τις δέκα χώρες, σύµφωνα µε την
έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
Εποµένως, και στην ίδια βάση, οι αντίστοιχες ατοµικές νοµικά δεσµευτικές
αναλήψεις υποχρεώσεων θα µπορούσαν να ολοκληρωθούν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2001. Με αυτή την ενέργεια, οι υποψήφιες χώρες δεν πιέστηκαν να συµφωνήσουν
γρήγορα για την πολυετή συµφωνία. Αυτό θα συνέβαινε εάν χρειαζόταν συµφωνία
για να αποφευχθεί απώλεια πιστώσεων οφειλόµενων από τη δηµοσιονοµική
χορήγηση του 2000.
3.8.8.

Περίοδος ανάληψης υποχρεώσεων

Η ετήσια συµφωνία για το 2000 προβλέπει ότι οποιοδήποτε µέρος της ανάληψης
υποχρεώσεων για το 2000, το οποίο δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο πληρωµής στο
λογαριασµό, πρέπει να αποδεσµευτεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002 εάν δεν έχει
ληφθεί µια παραδεκτή αίτηση πληρωµής πριν από το τέλος του δεύτερου έτους µετά
το έτος της ανάληψης υποχρεώσεων.
4.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ SAPARD

4.1.

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής
Έχει αναληφθεί ένας αριθµός ενεργειών τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της
προετοιµασίας της εφαρµογής του SAPARD. Η πιο σηµαντική από αυτές ήταν το
ειδικό πρόγραµµα προετοιµασίας για τα διαρθρωτικά ταµεία (ΕΠΠ) του PHARE, το
οποίο θεσπίστηκε σύµφωνα µε το πρόγραµµα PHARE του 1998. Στόχος αυτού του
προγράµµατος είναι η έναρξη των προετοιµασιών για την εφαρµογή των κοινοτικών
διαρθρωτικών ταµείων µετά την ένταξη. Αυτές οι προετοιµασίες περιλαµβάνουν την
κατάρτιση σχεδίων εθνικής ανάπτυξης και τη δηµιουργία θεσµικής ικανότητας για
τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταµείων.
Η βοήθεια για την προετοιµασία της εφαρµογής του SAPARD (και ISPA), καθώς
και η διάσταση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής του προγράµµατος
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περιλαµβάνεται στο ΕΠΠ επειδή αυτά τα µέσα θεωρούνται πρόδροµοι για
την εφαρµογή των διαρθρωτικών ταµείων. Το συνολικό ποσό που χορηγείται για το
πρόγραµµα από το 1998 είναι 56 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 25
εκατοµµύρια ευρώ προορίζονται για την προετοιµασία της εφαρµογής του

PHARE,

SAPARD.

Σύµφωνα µε το
περιλαµβάνει:
–
–

–

–

PHARE,

η τεχνική βοήθεια που σχετίζεται µε το

SAPARD

σχέδια αδελφοποίησης για την προετοιµασία των σχεδίων αγροτικής
ανάπτυξης για το SAPARD και την επεξεργασία διαδικασιών εφαρµογής,
σχέδια αδελφοποίησης για την προετοιµασία της διαπίστευσης των
οργανισµών SAPARD. Σε αυτά τα σχέδια περιλαµβάνεται: βοήθεια στο
σχεδιασµό των εντύπων υποβολής αιτήσεων και των καταλόγων ελέγχου·
κατάρτιση για τις διαδικασίες πληρωµής σύµφωνα µε το SAPARD·
επεξεργασία των διαδικασιών τήρησης βιβλίων· δηµιουργία του εσωτερικού
συστήµατος ελέγχου· συστήµατα επιτόπιου και εκ των υστέρων ελέγχου·
διαδικασίες συµβάσεων και µεθοδολογία εκτίµησης κινδύνου,
τεχνική βοήθεια ΕΠΠ η οποία περιλαµβάνει την προετοιµασία εκ των
προτέρων αξιολόγησης σχετικά µε τα σχέδια για τη γεωργία και την αγροτική
ανάπτυξη. Περιελάµβανε επίσης την ανάπτυξη των συστηµάτων για την
πληροφόρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο, την κατάρτιση των
υπαλλήλων και εκπαιδευτικές επισκέψεις για την προετοιµασία αναπτυξιακών
σχεδίων, διοικητικών διαδικασιών και δηµοσιονοµικής διαχείρισης,
αγροτικά πιλοτικά σχέδια EΠΠ για την προετοιµασία της διοίκησης και των
διαδικασιών για την εφαρµογή του προγράµµατος, κατάρτιση του διοικητικού
προσωπικού, των συµβούλων και των δικαιούχων, καθώς και προετοιµασίες
για την αξιολόγηση, τη χρηµατοδότηση και τον έλεγχο.

Η Επιτροπή οργάνωσε επίσης ένα σεµινάριο για υπαλλήλους από τις υποψήφιες
χώρες όσον αφορά την πολυετή συµφωνία. Εξάλλου, οργανώθηκαν εκπαιδευτικές
επισκέψεις των υπαλλήλων από τις υποψήφιες χώρες στα κράτη µέλη.
4.2.

Άλλη βοήθεια
Στήριξη SIGMA για τη Βελτίωση της ∆ιακυβέρνησης και της ∆ιαχείρισης στις
χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης – µια κοινή πρωτοβουλία του
ΟΟΣΑ και της Κοινότητας, η οποία συνδυάζει τους πόρους του ΟΟΣΑ και του
PHARE για να βοηθήσει τις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης να
δηµιουργήσουν συστήµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ελέγχου. Αυτή η
πρωτοβουλία έχει παράσχει πολύτιµη βοήθεια στη Βουλγαρία, τη Λεττονία, την
Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία για
τη δηµιουργία και την προετοιµασία της διαπίστευσης των οργανισµών SAPARD.
Βοήθεια από διεθνή χρηµατοδοτικά µέσα. Η Παγκόσµια Τράπεζα έχει
πραγµατοποιήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για τη χορήγηση δανείων στους
γεωργικούς και αγροτικούς τοµείς σε µερικές από τις υποψήφιες χώρες (Βουλγαρία,
Πολωνία και Ρουµανία).
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Πολλά κράτη µέλη έχουν παράσχει πολύτιµη διµερή βοήθεια σε διάφορες
υποψήφιες χώρες χωρίς να προσφύγουν στους κοινοτικούς δηµοσιονοµικούς πόρους,
αλλά συχνά κατόπιν αίτησης της Επιτροπής. Παρότι η Επιτροπή δεν διαθέτει µια
πλήρη εικόνα, η εν λόγω βοήθεια ήταν εκτεταµένη και συνέβαλε επίσης στη
δηµιουργία των οργανισµών SAPARD. Η εν λόγω βοήθεια περιέλαβε τη διεξαγωγή
εκ των προτέρων αξιολόγησης και ad hoc βοήθειας ώστε οι διοικήσεις να αναλάβουν
νέα καθήκοντα, παραδείγµατος χάρη, τις εκτιµήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
5.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

5.1.

∆ηµοσιονοµικές χορηγήσεις στον προϋπολογισµό του 2000
Στη σύνοδο κορυφής που πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 24 και 25 Μαρτίου
1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι δαπάνες για τα
τρία προενταξιακά µέσα (PHARE, ISPA και SAPARD) πρέπει να εισαχθούν σε
ξεχωριστούς υποτοµείς ενός νέου τοµέα 7 των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
Το ετήσιο ανώτατο όριο για το γεωργικό προενταξιακό µέσο καθορίστηκε σε ένα
σταθερό επίπεδο για όλη την περίοδο 2000-2006 και δεν θα υπερβαίνει τα 520
εκατοµµύρια ευρώ σε τιµές 1999. Αυτό το ποσό περιελήφθη στη συνέχεια στις
δηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο 2000-2006, οι οποίες προσαρτήθηκαν
στη ∆ιοργανική Συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία.
Η δηµοσιονοµική αρχή κατέταξε τον τοµέα 7 στις µη υποχρεωτικές δαπάνες και τις
διαχωριζόµενες πιστώσεις (βλέπε σηµείο 3.4.4, στοιχείο 2).

5.2.

∆ηµοσιονοµική χορήγηση για βοήθεια µε πρωτοβουλία της Επιτροπής
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του κανονισµού SAPARD, εξουσιοδοτείται η
Επιτροπή να διαθέσει ποσοστό µέχρι 2% της ετήσιας κατανοµής κονδυλίων για
ολόκληρη την περίοδο του προγράµµατος για τη χρηµατοδότηση ορισµένων µέτρων
ενίσχυσης που λαµβάνονται κατόπιν πρωτοβουλίας της. Αυτή η διάταξη ελήφθη
υπόψη στον προϋπολογισµό του 2000 µε τη δηµιουργία ενός κονδυλίου SAPARD
για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων (άρθρο B7-010) και ενός κονδυλίου (άρθρο
B7-010A) για τις δαπάνες αυτής της βοήθειας.
Οι δηµοσιονοµικές χορηγήσεις του SAPARD για ανάληψη υποχρεώσεων στον
προϋπολογισµό του 2000 ορίστηκαν σε 529 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία τα
519,1 εκατοµµύρια ευρώ προορίζονταν για το κονδύλι B7-010 για τα προγράµµατα,
και τα 9,9 εκατοµµύρια ευρώ για το κονδύλι B7-010A για την ενίσχυση. Οι
χορηγήσεις για τις πληρωµές ανήλθαν σε 190,1 εκατοµµύρια ευρώ για το κονδύλι
B7-010 του προϋπολογισµού και σε 9,9 εκατοµµύρια ευρώ για το κονδύλι B7-010A.

5.3.

Μεταφορά κεφαλαίων από το κονδύλι του προϋπολογισµού για την ενίσχυση
στο κονδύλι του προϋπολογισµού για τα προγράµµατα
Κατά το έτος 2000, προετοιµάστηκε κυρίως το νοµικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει
την εφαρµογή του SAPARD σε αποκεντρωµένη βάση και εγκρίθηκαν τα
προγράµµατα για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη βάσει των σχεδίων που
παρουσιάστηκαν από τις 10 υποψήφιες χώρες (βλέπε τµήµατα 3 και 6). Αυτές οι
δραστηριότητες δεν δηµιούργησαν την ανάγκη στήριξης των τεσσάρων επιλέξιµων
τοµέων, (προκαταρκτικές µελέτες, ανταλλαγές επισκέψεων, αξιολογήσεις και
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έλεγχοι) που προβλέπονται στην παράγραφο
SAPARD.

4

του άρθρου

7

του κανονισµού

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε τη µεταφορά 9,8 εκατοµµυρίων ευρώ από το
κονδύλι για τη βοήθεια B7-010A στο κονδύλι για τα προγράµµατα B7-010 (απέµεινε
ένα ποσό 100.000 ευρώ για την κάλυψη πιθανών απαιτήσεων, παραδείγµατος χάρη
για τη διοργάνωση συνεδρίασης όλων των υποψήφιων χωρών στις Βρυξέλλες). Αυτή
η µεταφορά εγκρίθηκε από τη δηµοσιονοµική αρχή και επέτρεψε τη συµπερίληψη
του εν λόγω ποσού στις ετήσιες συµφωνίες χρηµατοδότησης για το 2000,
ενισχύοντας έτσι (χρησιµοποιώντας την ίδια κλείδα κατανοµής όπως και για το
συνολικό ποσό) την κοινοτική χρηµατοδότηση η οποία θα είναι διαθέσιµη για κάθε
πρόγραµµα για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη.
5.4.

Χρήση κεφαλαίων
Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 της Επιτροπής αναφέρει ότι η
απόφαση της Επιτροπής που εξουσιοδοτεί την υπογραφή κάθε ετήσιας συµφωνίας
χρηµατοδότησης έχει ως αποτέλεσµα την ανάληψη υποχρεώσεων στον κοινοτικό
προϋπολογισµό. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, έγινε µια συνολική ανάληψη
υποχρεώσεων µόλις η Επιτροπή ενέκρινε τα κείµενα των πολυετών και των ετήσιων
συµφωνιών και το µέλος της Επιτροπής έλαβε εξουσιοδότηση στις 29 Νοεµβρίου
2000 να υπογράψει τις πολυετείς και τις ετήσιες συµφωνίες. Η αντίστοιχη ατοµική
ανάληψη υποχρεώσεων από την Επιτροπή για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος
SAPARD κάθε χώρας (υπογραφή της αντίστοιχης ετήσιας συµφωνίας
χρηµατοδότησης) θα µπορούσε να εισαχθεί µόνο µετά την έγκριση του
προγράµµατος και την υπογραφή της πολυετούς συµφωνίας χρηµατοδότησης και
από τα δύο µέρη.
Η διάταξη για τη συνολική ανάληψη υποχρεώσεων στην παράγραφο 2 του άρθρου
36 του δηµοσιονοµικού κανονισµού επιτρέπει στην Επιτροπή να δεσµεύσει όλο το
ποσό που διατίθεται για το 2000, και να καλύψει την ατοµική ανάληψη
υποχρεώσεων για κάθε χώρα πριν από το τέλος του 2001. Πράγµατι, οι 10 ατοµικές
αναλήψεις υποχρεώσεων πραγµατοποιήθηκαν πριν από το τέλος του Φεβρουαρίου
και οι 10 ετήσιες συµφωνίες χρηµατοδότησης υπογράφηκαν πριν από το τέλος
Μαρτίου του 2001.
Όπως εξηγείται στο τµήµα 7, ένας όρος για να καταστεί επιχειρησιακός ο SAPARD
είναι ότι η Επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει τη διαχείριση της ενίσχυσης σε κάθε
υποψήφια χώρα. Μέχρι το τέλος του 2000 δεν είχαν ληφθεί τέτοιες αποφάσεις καθώς
καµία εθνική απόφαση για τη διαπίστευση οποιουδήποτε οργανισµού SAPARD δεν
είχε ολοκληρωθεί αρκετά νωρίς ώστε να επιτραπεί µια τέτοια απόφαση της
Επιτροπής. Εποµένως, κανένα κοινοτικό κεφάλαιο SAPARD δεν είχε µεταφερθεί σε
οποιαδήποτε υποψήφια χώρα.
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Η δηµοσιονοµική εκτέλεση του SAPARD το 2000 (σε ευρώ) µπορεί να συνοψιστεί
ως εξής:
Τοµέας

B7-010

B7-10A

5.5.

Πίστωση

Προϋπολογισµός
2000

Μεταφορές

Εκτέλεση

Μεταφορά

Ακύρωση

Ανάληψη
υποχρεώσεων

519 100 000

+9 800 000

528 900 000

0

0

Πληρωµή

190 100 000

-50 000 000

0

140 100 000

0

Ανάληψη
υποχρεώσεων

9 900 000

-9 800 000

0

0

100 000

Πληρωµή

9 900 000

0

0

0

9 900 000

∆ηµοσιονοµική επισκόπηση για το έτος 2001
Κατά το έτος 2000, η δηµοσιονοµική αρχή καθόρισε τα ποσά που θα χορηγηθούν
στο SAPARD στον προϋπολογισµό του 2001.
Το συνολικό ποσό των 540 εκατοµµυρίων ευρώ που είναι διαθέσιµα για την
ανάληψη υποχρεώσεων το 2001 είναι το αποτέλεσµα της τεχνικής προσαρµογής του
ποσού των 520 εκατοµµυρίων ευρώ σε σταθερές τιµές 1999, όπως προβλέπεται στις
δηµοσιονοµικές προοπτικές. Έχει κατανεµηθεί µεταξύ του βασικού κονδυλίου B7010, το οποίο λαµβάνει 530,28 εκατοµµύρια ευρώ και του «διοικητικού» κονδυλίου
µε 9,72 εκατοµµύρια ευρώ.
Το «διοικητικό» κονδύλι λαµβάνει επίσης 9,72 εκατοµµύρια ευρώ σε πληρωµές
πιστώσεων.
Παρά τη δυσκολία των δηµοσιονοµικών προβλέψεων, οι οποίες στην καλύτερη
περίπτωση µπορούν να βασιστούν σε υποθέσεις καθώς δεν υπάρχουν άλλα σχετικά
προηγούµενα στοιχεία, η ανάγκη πιστώσεων πληρωµής το 2001 σύµφωνα µε το
βασικό κονδύλι B7-010 έχει εκτιµηθεί γύρω στα 500 εκατοµµύρια ευρώ. Θεωρήθηκε
ότι το ήµισυ αυτού του ποσού θα καταβαλλόταν ως προκαταβολή µετά την απόφαση
του Συµβουλίου για ανάθεση της διαχείρισης της ενίσχυσης στους οργανισµούς
SAPARD, και το άλλο µισό ως συγχρηµατοδότηση των δαπανών που προκύπτουν
από την εφαρµογή των προγραµµάτων κατά τη διάρκεια του 2001. Η δηµοσιονοµική
αρχή αποδέχτηκε τη µεταφορά 140,1 εκατοµµυρίων ευρώ για πιστώσεις πληρωµών
που δεν χρησιµοποιήθηκαν το 2000 και ενέκρινε 321,08 εκατοµµύρια ευρώ για νέες
πιστώσεις πληρωµών στον προϋπολογισµό του 2001.

6.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SAPARD
Οι υποψήφιες χώρες κλήθηκαν να καταρτίσουν τα σχέδιά τους για τη γεωργία και
την αγροτική ανάπτυξη, επιλέγοντας µέτρα που αντικατοπτρίζουν ειδικές εθνικές
συνθήκες. Τα σχέδια έπρεπε να υποβληθούν εντός έξι µηνών από τη θέση σε ισχύ
του κανονισµού SAPARD, δηλαδή µέχρι τις 29 ∆εκεµβρίου 1999. Όλες οι
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υποψήφιες χώρες, εκτός από την Τσεχική ∆ηµοκρατία16, υπέβαλαν τα σχέδιά τους
εντός αυτής της προθεσµίας. Όλα τα σχέδια έπρεπε να παρέχουν συµπληρωµατικές
πληροφορίες προτού η Επιτροπή µπορέσει να κρίνει αποδεκτό κάθε ένα από τα
αναθεωρηµένα σχέδια, όπως έπραξε τελικά κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του
Μαΐου του 2000.
Η προκαταρτική φάση περιελάµβανε διαβουλεύσεις των οικονοµικών, κοινωνικών
και σχετικών µε το περιβάλλον εταίρων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 4 του κανονισµού SAPARD.
Ο κανονισµός SAPARD προβλέπει επίσης ότι τα προγράµµατα θα εγκρίνονται εντός
έξι µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι
διαθέσιµα όλα τα σχετικά στοιχεία. Αυτή είναι η φυσιολογική χρονική περίοδος που
προβλέπεται για τα σχέδια γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης των κρατών µελών.
Η Επιτροπή ενέκρινε τα προγράµµατα SAPARD για κάθε υποψήφια χώρα από τον
Οκτώβριο έως τον ∆εκέµβριο του 2000. Εποµένως, δεν χρειάστηκε περισσότερος
χρόνος για τη θέσπιση των προγραµµάτων SAPARD από ό,τι χρειάστηκε για τη
θέσπιση των σχεδίων των κρατών µελών, παρά τη σηµαντική εµπειρία των
τελευταίων στην κατάρτιση σχεδίων και του γεγονότος ότι αυτή ήταν µια καινούργια
διαδικασία για κάθε υποψήφια χώρα (βλέπε Παράρτηµα 3).
Πριν εγκριθούν από 10 ειδικές αποφάσεις της Επιτροπής, όλα τα σχέδια
παρουσιάστηκαν στην επιτροπή STAR, όπου για κάθε ένα δόθηκε οµόφωνη θετική
γνωµοδότηση. Αντιπροσωπείες από κάθε υποψήφια χώρα ήταν παρούσες κατά τις
συζητήσεις της επιτροπής σε ό,τι αφορά τα αντίστοιχα σχέδιά τους.
6.1.

Περιεχόµενα προγράµµατος
Παρότι η ισορροπία µεταξύ των µέτρων διαφέρει από πρόγραµµα σε πρόγραµµα,
τρία µέτρα κυριαρχούν ουσιαστικά σε όλα: µεταποίηση και εµπορία, επενδύσεις σε
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, επενδύσεις στην αγροτική υποδοµή.
Εξετάζοντας όλες τις χώρες µαζί, η δηµόσια ενίσχυση της µεταποίησης και της
εµπορίας προηγείται κατά 26% της συνολικής κοινοτικής χορήγησης17, ακολουθούν
οι επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις και οι επενδύσεις στην αγροτική
υποδοµή, η κάθε µία λίγο πάνω από 20%. Έπειτα ακολουθεί η διαφοροποίηση των
δραστηριοτήτων περίπου µε 11%. Από τα εννέα άλλα µέτρα των προγραµµάτων,
κανένα δεν έχει ως µέσο όρο πάνω από το 4% επί του συνόλου. Παρότι το
γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο δεν είναι υποχρεωτικό στο πλαίσιο του SAPARD και
αφορά µόνο την πιλοτική εφαρµογή, σε αντίθεση µε τα προγράµµατα αγροτικής
ανάπτυξης των κρατών µελών, όλες οι υποψήφιες χώρες εκτός από τη Σλοβενία,
έχουν περιλάβει το µέτρο αυτό στα προγράµµατά τους. Μπορεί να σηµειωθεί ακόµα
ότι δύο µέτρα, π.χ. η δηµιουργία υπηρεσιών αντικατάστασης και διαχείρισης
αγροκτηµάτων και το µέτρο δηµιουργίας και ενηµέρωσης κτηµατολογίων, δεν έχουν
περιληφθεί σε κανένα από τα προγράµµατα (βλέπε Παράρτηµα 4).

16

17

Η Τσεχική ∆ηµοκρατία ζήτησε επίσηµα παράταση της νόµιµης προθεσµίας της 29.12.1999 για τις
31.1.2000, η οποία της χορηγήθηκε.
Σε αυτό το τµήµα, οι αναφορές στην κοινοτική χορήγηση σχετίζονται µε την αναµενόµενη συνολική
κοινοτική συγχρηµατοδότηση του SAPARD ύψους 3.703 εκατοµµυρίων ευρώ για ολόκληρη την
περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006.

25

Όλα τα στοιχεία στο Παράρτηµα 4 (και στην παρούσα περιγραφή) πρέπει να
εξεταστούν λαµβάνοντας υπόψη ότι για κάθε πρόγραµµα υπάρχει µια διάταξη η
οποία επιτρέπει έναν ορισµένο βαθµό ευελιξίας, σύµφωνα µε τη συµφωνία της
επιτροπής παρακολούθησης. Ο βαθµός ευελιξίας κάθε µέτρου ορίζεται στο 10% του
συνόλου για το εν λόγω µέτρο για την περίοδο 2000-2006, και πρέπει να είναι
σύµφωνος µε την κοινοτική χορήγηση στην(στις) συµφωνία(-ες) χρηµατοδότησης
που έχει(έχουν) συναφθεί. Αυτή η ευελιξία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της
διαχείρισης του προγράµµατος και στην αποφυγή αλλαγών στα προγράµµατα για
αποκλειστικά γραφειοκρατικούς λόγους, όπως συνέβη µε τα κράτη µέλη κατά την
περίοδο 1994-1999.
6.1.1.

Μέτρο 1 – Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις

Και τα 10 προγράµµατα SAPARD περιλαµβάνουν το µέτρο της στήριξης των
επενδύσεων σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Αυτό το µέτρο έχει προγραµµατιστεί να
απορροφήσει 797 εκατοµµύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 22% του συνόλου
της κοινοτικής χορήγησης. Εποµένως είναι, από απόψεως συνολικής
χρηµατοδότησης (και για τις 10 χώρες µαζί), το δεύτερο πιο σηµαντικό µέτρο. Για
πολλές χώρες, αποτελεί το σπουδαιότερο µέτρο: Λιθουανία (47%), Εσθονία (43%),
Βουλγαρία (31%), Ουγγαρία (28%) και Τσεχική ∆ηµοκρατία (28%).
Το ύψος του προϋπολογισµού που διατίθεται για το µέτρο αυτό στα προγράµµατα
αντικατοπτρίζει την ανάγκη εκσυγχρονισµού της γεωργίας και της προσαρµογής της
στις κοινοτικές απαιτήσεις. Το µέτρο στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, µέσω βελτιώσεων των ακινήτων και του
εξοπλισµού, µέσω βελτιώσεων της ποιότητας των προϊόντων και µέσω
αναπροσαρµογής της παραγωγής σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και
στη συµβολή στη διαφοροποίηση άλλων δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης. Ένας
περαιτέρω στόχος είναι η στήριξη της προσαρµογής των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων στα κοινοτικά πρότυπα σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή και
την καλή διαβίωση των ζώων.
Το πεδίο εφαρµογής του µέτρου ποικίλει σηµαντικά από πρόγραµµα σε πρόγραµµα:
οι τοµείς που συνήθως περιλαµβάνονται είναι το κρέας (βοοειδή, χοίροι, πουλερικά)
και η παραγωγή γάλακτος, η παραγωγή ζωοτροφών, τα δηµητριακά, τα φρούτα και
τα λαχανικά (και στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας και οι
αµπελώνες).
Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα πιθανών επιλέξιµων επενδύσεων περιλαµβάνουν
την κατασκευή ή ανακαίνιση εγκαταστάσεων, την απόκτηση γεωργικών
µηχανηµάτων και εξοπλισµού, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων,
την κατασκευή ή αναβάθµιση εγκαταστάσεων αποθήκευσης ζωοτροφών, την
κατασκευή ή ανανέωση εγκαταστάσεων µεταποίησης γάλακτος ή κρέατος στα
αγροκτήµατα.
Τα ποσοστά ενίσχυσης (δηµόσια συµµετοχή σε σχέση µε το συνολικό επιλέξιµο
κόστος της επένδυσης) στα προγράµµατα ποικίλουν από 30% έως 50%. Μερικές
φορές διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τοµέα/τύπο της επένδυσης ή ανάλογα µε το
καθεστώς του δικαιούχου (όπως νέοι σε ηλικία αγρότες ή αγρότες σε µειονεκτικές
περιοχές).
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6.1.2.

Μέτρο 2 – Βελτίωση της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών και αλιευτικών
προϊόντων

Αυτό το µέτρο περιλαµβάνεται και στα 10 προγράµµατα SAPARD. Από απόψεως
συνολικής χρηµατοδότησης είναι το πιο σηµαντικό, καθώς ανέρχεται σε 954
εκατοµµύρια ευρώ και αντιπροσωπεύει το 26% της αναµενόµενης συνολικής
κοινοτικής χορήγησης. Είναι το σπουδαιότερο µέτρο στην Τσεχική ∆ηµοκρατία18
(25%), τη Λεττονία (26%), την Πολωνία (38%) και τη Σλοβενία (40%). Για τις
υπόλοιπες χώρες βρίσκεται στη δεύτερη θέση: Βουλγαρία (24%), Εσθονία (18%) –
στην ίδία θέση µε το µέτρο για τη διαφοροποίηση των οικονοµικών
δραστηριοτήτων), Ουγγαρία (21%), Λιθουανία (21%), Ρουµανία (17%) και
Σλοβακική ∆ηµοκρατία (26%).
Αυτά τα στοιχεία δίνουν µια εικόνα της σηµασίας που δίδεται από τις υποψήφιες
χώρες στο µέτρο µεταποίησης και εµπορίας για την υποστήριξη της αναβάθµισης,
της προσαρµογής, της αναδόµησης ή της δηµιουργίας των βιοµηχανιών γεωργικών
τροφίµων. Θα βοηθήσει τις χώρες στην αναδιάρθρωση των γεωργικών τοµέων τους,
στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων (βάσει των κοινοτικών προτύπων) και
στον αποτελεσµατικότερο ανταγωνισµό σε κοινοτικό επίπεδο.
Η επιλογή τοµέων που θα στηριχθούν εξαρτάται από τα ειδικά γεωργικά
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε χώρας. Ο συνολικός αριθµός των τοµέων που
θα στηριχτούν σε κάθε χώρα ποικίλει από 3 (Εσθονία και Σλοβενία) έως 11
(Ρουµανία). Τρεις τοµείς επιλέχθηκαν από όλες τις χώρες: γαλακτοκοµικά προϊόντα,
κρέας και ψάρια. Μεταξύ άλλων τοµέων που επίσης θα στηριχθούν σύµφωνα µε
αυτό το µέτρο, οι πιο σηµαντικοί είναι:
–

–
–

οπωροκηπευτικά – υπάρχουν σε επτά από τις δέκα υποψήφιες χώρες
(Βουλγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουµανία και
Σλοβακική ∆ηµοκρατία),
οίνος (Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ρουµανία),
σιτηρά (Λετονία, Λιθουανία και Ρουµανία).

Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα πιθανών επιλέξιµων επενδύσεων περιλαµβάνουν:
την κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων, τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις
µεταποίησης τροφίµων οι οποίες πρέπει να πληρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις, νέα
(και, σύµφωνα µε ειδικούς κανόνες, πιθανόν µεταχειρισµένα) µηχανήµατα και
εξοπλισµό (συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού υπολογιστών), δεξαµενές και
ψυγεία γάλακτος, εγκαταστάσεις αποθήκευσης (συµπεριλαµβανοµένων των
ψυκτικών αποθηκών) και εγκαταστάσεις πλύσης εµπορευµατοκιβωτίων, εξοπλισµό
επεξεργασίας αποβλήτων και υποπροϊόντων καθώς και εξοπλισµό για ποιοτική
βελτίωση και βελτιωµένο έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής.

18

Για την Τσεχική ∆ηµοκρατία, η παρούσα ανάλυση καλύπτει το µέτρο «Βελτίωση της µεταποίησης και
εµπορίας γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων» και το µέτρο «Βελτίωση των διαρθρώσεων για
ποιοτικούς, κτηνιατρικούς και φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους για την ποιότητα των τροφίµων και για την
προστασία των καταναλωτών» τα οποία θα εφαρµοστούν στις βιοµηχανίες µεταποίησης. Οι δράσεις
που προτείνονται από τις τσεχικές αρχές σύµφωνα µε το τελευταίο µέτρο είναι παρόµοιες µε τα µέτρα
µεταποίησης και εµπορίας για τις άλλες εννέα υποψήφιες χώρες.
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Ένας από τους βασικούς στόχους του SAPARD είναι η ενθάρρυνση των επενδύσεων
που θα ενισχύσουν την ικανότητα του ιδιωτικού τοµέα να συµµορφωθεί προς τις
κοινοτικές κτηνιατρικές, υγειονοµικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις για την υγιεινή,
την ποιότητα των τροφίµων, την καλή διαβίωση των ζώων και το περιβάλλον. Κατά
συνέπεια, προκειµένου να είναι έστω και δυνητικά επιλέξιµες για στήριξη, οι
αιτήσεις σχεδίων που αφορούν την κατασκευή ακινήτων πρέπει, σε κάθε περίπτωση,
να αξιολογούνται από τις εθνικές περιβαλλοντικές και κτηνιατρικές αρχές, οι οποίες
θα ελέγχουν εάν, µετά την ολοκλήρωσή τους, η σχετική επένδυση θα πληροί τις
κοινοτικές απαιτήσεις σε κάθε έναν από αυτούς τους τοµείς.
6.1.3.

Μέτρο 3 – Βελτίωση των διαρθρώσεων για ποιοτικούς, κτηνιατρικούς και
φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους για την ποιότητα των τροφίµων και για την προστασία
των καταναλωτών

Η κοινοτική χορήγηση για το µέτρο αυτό είναι 28 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό το ποσό
αντιπροσωπεύει το 1% του αναµενόµενης συνολικής κοινοτικής χορήγησης στο
πλαίσιο του SAPARD. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τόσο το SAPARD όσο και το
PHARE µπορούν µε πλήρη συµπληρωµατικότητα να στηρίξουν επενδύσεις για τη
βελτίωση των διαρθρώσεων για ποιοτικούς, κτηνιατρικούς και φυτοϋγειονοµικούς
ελέγχους για την ποιότητα των τροφίµων και για την προστασία των καταναλωτών,
συµπεριλαµβανοµένων των συνοριακών σταθµών ελέγχου. Το µεγάλο µέρος των
επενδύσεων στο δηµόσιο τοµέα, το οποίο στοχεύει στη διασφάλιση της
συµµόρφωσης προς το κεκτηµένο, αναµένεται να στηριχθεί από το PHARE και όχι
από το SAPARD, καθώς το τελευταίο µπορεί να στηρίζει µόνο µικρότερες δράσεις
(µικρότερες των 2 εκατοµµυρίων ευρώ) σε τοπικό επίπεδο (βλέπε επίσης στοιχείο
8.3).

Σύµφωνα µε το SAPARD αυτό το µέτρο εγκρίθηκε µόνο για τη Ρουµανία19, όπου
αντιπροσωπεύει το 3% του συνόλου της χορήγησης SAPARD. Οι ρουµανικές αρχές
σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν το SAPARD για να στηρίξουν τη δηµιουργία και
τον εκσυγχρονισµό µικρών δηµοσίων ή ιδιωτικών εργαστηρίων στον υγειονοµικόκτηνιατρικό τοµέα και στους τοµείς φυτοϋγειονοµικών ελέγχων και ελέγχων
ποιότητας των τροφίµων, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο.
6.1.4.

Μέτρο 4 – Μέθοδοι γεωργικής παραγωγής προσαρµοσµένες στην προστασία του
περιβάλλοντος και τη διατήρηση της υπαίθρου

Τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα ανέρχονται σε 83 εκατοµµύρια ευρώ,
αντιπροσωπεύοντας το 2% της κοινοτικής χορήγησης. Αντίθετα µε ό,τι ισχύει για τα
κράτη µέλη, η εφαρµογή αυτού του µέτρου δεν είναι υποχρεωτική για τις υποψήφιες
χώρες στο πλαίσιο του SAPARD. Ωστόσο, µε εξαίρεση τη Σλοβενία20, όλες οι
υποψήφιες χώρες το έχουν περιλάβει στα προγράµµατά τους. Το άρθρο 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2759/1999 της Επιτροπής αναφέρει ότι επιτρέπεται η παροχή
στήριξης για τα µέτρα αυτά υπό τον όρο ότι αφορούν ενέργειες σε πιλοτικό επίπεδο.
Επίσης, «οι ενέργειες αυτές πρέπει να έχουν στόχο την απόκτηση πρακτικής εµπειρίας
19

20

Όπως περιγράφεται στην προηγούµενη υποσηµείωση, το πρόγραµµα SAPARD για την Τσεχική
∆ηµοκρατία περιλαµβάνει ένα µέτρο υπό τον τίτλο αυτό, το οποίο, ωστόσο, δεν περιλαµβάνεται σε
αυτή την ανάλυση.
Η Σλοβενία δεν περιέλαβε στο δικό της σχέδιο SAPARD ένα γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο, εν µέρει
εξαιτίας του σχετικά µικρού συνολικού προϋπολογισµού της για το SAPARD και εν µέρει επειδή
ετοιµαζόταν ένα γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από εθνικούς πόρους.
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στην εφαρµογή γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων σε διοικητικό επίπεδο, αλλά και σε
επίπεδο εκµετάλλευσης.». Η επεξεργασία ορθών γεωργικών πρακτικών είναι µια

άλλη σηµαντική απαίτηση για τις υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο αυτών των
προπαρασκευαστικών εργασιών.
Οι εννέα ενδιαφερόµενες χώρες έχουν συµφωνήσει να ξεκινήσουν τα
γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα µε πιστώσεις µόνο από το 2001 ή το 2002. Ο λόγος
γι’αυτό είναι ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες για τη γεωργία στις υποψήφιες χώρες
είναι συχνά πολύ διαφορετικές από εκείνες στην Κοινότητα. Καθώς η ανάπτυξη των
γεωργοπεριβαλλοντικών προγραµµάτων πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις τοπικές
συνθήκες, δεν είναι απλώς θέµα µεταφοράς µέτρων στις υποψήφιες χώρες που
εφαρµόζονται στην Κοινότητα. Χρειάζονται ουσιαστικές προπαρασκευαστικές
εργασίες, προκειµένου να καθοριστούν τόσο το περιεχόµενο των µέτρων όσο και οι
ρυθµίσεις για την εφαρµογή τους.
Ενώ οι περισσότερες από τις ενδιαφερόµενες χώρες έχουν ήδη θεσπίσει λεπτοµερείς
προσανατολισµούς για τις πιλοτικές δράσεις στα προγράµµατά τους, πρόκειται
απλώς για προτάσεις που δεν έχουν λάβει ακόµα την τελική τους µορφή σε
συνεργασία µε την Επιτροπή. Οι κύριοι προτεινόµενοι τοµείς παρέµβασης είναι η
βιολογική καλλιέργεια, η βιοποικιλότητα (συµπεριλαµβανοµένων των γεωργικών
γενετικών πόρων), οι ειδικοί βιότοποι (συµπεριλαµβανοµένων των υγροτόπων) και
τα τοπία.
6.1.5.

Μέτρο 5 – Ανάπτυξη και διαφοροποίηση οικονοµικών δραστηριοτήτων που
εξασφαλίζουν πολλαπλές δραστηριότητες και εναλλακτικά εισοδήµατα

Κάθε πρόγραµµα προβλέπει ένα µέτρο για την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση
οικονοµικών δραστηριοτήτων στην αγροτική οικονοµία. Συνολικά, αυτό το µέτρο
ανέρχεται σε 416 εκατοµµύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 11% της κοινοτικής
χορήγησης για το SAPARD. Ο βαθµός στον οποίο προβλέπεται το µέτρο αυτό σε
όλα τα προγράµµατα ποικίλει από λιγότερο του 10% των συνολικών κεφαλαίων του
προγράµµατος για τη Βουλγαρία (6%) και τη Λιθουανία (8%), έως 24% για τη
Λεττονία.
Ο κύριος στόχος του µέτρου αυτού είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της
διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο παρέχοντας
εναλλακτικούς πόρους εισοδήµατος στη γεωργία. Χρειάζονται δράσεις για την
ενίσχυση των ευκαιριών εργασίας σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες έχουν υποστεί
σηµαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, όπως φαίνεται από τα ποσοστά
απασχόλησης που παρουσιάζουν µείωση και από πτώση της απασχόλησης στη
γεωργία. Παρότι η γεωργική εργασία στις περισσότερες υποψήφιες χώρες παραµένει
πολύ πάνω από το επίπεδο πολλών περιοχών της Κοινότητας, ήδη βρίσκεται σε
εξέλιξη µια διαδικασία εκσυγχρονισµού η οποία θα αντικατοπτρίζει τις τεχνολογικές
και κοινωνικές αλλαγές.
Πολλές αγροτικές περιοχές στις υποψήφιες χώρες έχουν τη δυνατότητα
διαφοροποίησης, ιδιαίτερα προς τον αγροτικό τουρισµό, την ανάπτυξη και την
επέκταση των βιοτεχνιών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Όλα τα
προγράµµατα προβλέπουν, ως εκ τούτου, την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού
καθώς και των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Παραδείγµατα των τελευταίων
δραστηριοτήτων περιλαµβάνουν επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισµό στους
τοµείς της υφαντικής, της ξυλουργικής και της αγγειοπλαστικής. Στη Βουλγαρία, τη
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Λιθουανία και τη Ρουµανία, προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
υδατοκαλλιέργειας και ιχθυοκαλλιέργειας. Τόσο η Τσεχική ∆ηµοκρατία όσο και η
Σλοβακική ∆ηµοκρατία προβλέπουν την αναστήλωση κτιρίων ιστορικής και
πολιτισµικής αξίας και τη µετατροπή των αγροικιών για επιχειρηµατικούς σκοπούς.
Στην περίπτωση της Λεττονίας και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, περιλαµβάνεται
πρόβλεψη για την ανάπτυξη τοπικών πηγών ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Στο
πρόγραµµα της Ρουµανίας περιλαµβάνεται η ανάπτυξη γεωργικών υπηρεσιών (µε
την ανάπτυξη συνεταιρισµών κοινής χρήσεως γεωργικών µηχανηµάτων). Στην
Εσθονία, προβλέπεται επίσης η στήριξη των επενδύσεων για τη δηµιουργία ή την
επέκταση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών για χρήση από γεωργικούς
παραγωγούς, δασοκτήµονες και τον αγροτικό πληθυσµό.
6.1.6.

Μέτρο 6 – ∆ηµιουργία υπηρεσιών αποκατάστασης και διαχείρισης αγροκτηµάτων

Καµία υποψήφια χώρα δεν θεώρησε προτεραιότητα αυτό το µέτρο. Συνεπώς, δεν
συµπεριελήφθη σε κανένα από τα εγκεκριµένα προγράµµατα.
6.1.7.

Μέτρο 7 – Σύσταση οµάδων παραγωγών

Αυτό το µέτρο περιλαµβάνεται σε τέσσερα προγράµµατα SAPARD (Βουλγαρία,
Ουγγαρία, Ρουµανία και Σλοβακική ∆ηµοκρατία). Συνολικά το µέτρο ανέρχεται σε
47 εκατοµµύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 1% της συνολικής κοινοτικής
χορήγησης για το SAPARD.
Στο πρόγραµµα για τη Βουλγαρία, το µέτρο αντιπροσωπεύει το 1% (4,7
εκατοµµύρια ευρώ), για τη Ρουµανία 2% (23,6 εκατοµµύρια ευρώ), για τη
Σλοβακική ∆ηµοκρατία 5% (8 εκατοµµύρια ευρώ) και για την Ουγγαρία 7 % (26
εκατοµµύρια ευρώ). Βασικός στόχος του µέτρου είναι η στήριξη των γεωργικών
παραγωγών, οι οποίοι εµπορεύονται από κοινού τα προϊόντα τους σύµφωνα µε
προκαθορισµένα πρότυπα.
Καθορίζεται ένας ελάχιστος όγκος της ετήσιας παραγωγής των οµάδων που θα
λάβουν στήριξη στην περίπτωση της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, της Ρουµανίας και
της Βουλγαρίας και ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών καθορίζεται για τη
Ρουµανία, (20 000 ευρώ), τη Βουλγαρία (150 000 ευρώ) και τη Σλοβακική
∆ηµοκρατία (µεταξύ ποσού µικρότερου του 0,5 εκατοµµυρίου ευρώ και 12
εκατοµµυρίων ευρώ ανάλογα µε το προϊόν).
6.1.8.

Μέτρο 8 - Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών και προστασία και διατήρηση της
αγροτικής κληρονοµιάς

Τέσσερις χώρες (Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία και Τσεχική ∆ηµοκρατία) έχουν
συµπεριλάβει το µέτρο αυτό στα προγράµµατα SAPARD που έχουν εκπονήσει ως
µέρος της στρατηγικής τους για την αγροτική ανάπτυξη. Συνολικά, το µέτρο αυτό
ανέρχεται σε 72 εκατοµµύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 2% της προβλεπόµενης
κοινοτικής χορήγησης. Κυµαίνεται από το 11% των συνολικών κονδυλίων του
προγράµµατος στην περίπτωση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας έως το 4% στην
περίπτωση της Ουγγαρίας.
Κύριος στόχος αυτού του µέτρου είναι να ενισχύσει την ανάπτυξη των αγροτικών
κοινοτήτων προκειµένου να βοηθήσει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.
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Άλλη µια συνιστώσα είναι η διατήρηση και η ανακαίνιση της τοπικής κληρονοµιάς
(πολιτισµικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία και µνηµεία).
Προκειµένου να στηρίξουν την ανάπτυξη του τουρισµού, τα χωριά πρέπει να
δύνανται να προσφέρουν βασικές υπηρεσίες. Επιπλέον, πρέπει να ανταποκρίνονται
σε συγκεκριµένα κριτήρια βασισµένα στον πολιτιστικό ή φυσικό πλούτο, στις
ιστορικές ή ξεχωριστές τοποθεσίες ή µνηµεία και στην κληρονοµιά. Η εµφάνιση των
χωριών και του περιβάλλοντα χώρου τους µπορεί να αποτελέσει κινητήριο δύναµη
στη στρατηγική αυτή.
Κάποια παραδείγµατα δραστηριοτήτων που µπορεί να λάβουν στήριξη είναι: η
ανακαίνιση δρόµων και δηµοσίων χώρων· η βελτίωση της εικόνας του χωριού· η
ανακαίνιση/προστασία ιστορικών και αρχιτεκτονικών µνηµείων· η δηµιουργία νέων
δηµοσίων εγκαταστάσεων για να προωθηθεί η δηµιουργία επιχειρήσεων
(συµπεριλαµβανοµένων τόπων δηµοσίων αγορών)· η δηµιουργία σηµείων
πληροφόρησης· η ανακαίνιση/κατασκευή τοπικών πολιτιστικών κέντρων/κέντρων
ψυχαγωγίας και όλα τα σχετικά έργα (όπως πάρκα και δηµόσιοι κήποι).
6.1.9.

Μέτρο 9 – Έγγειες βελτιώσεις και αναδασµός

Τρεις χώρες (η Λεττονία, η Σλοβακική ∆ηµοκρατία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία)
επέλεξαν αυτό το µέτρο. Ενώ το µέτρο αυτό ανέρχεται σε 46 εκατοµµύρια ευρώ
αντιπροσωπεύοντας το 1% της συνολικής κοινοτικής χορήγησης, το µέτρο
«αναδασµού της γης» παίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στο πρόγραµµα SAPARD
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, όπου αφορά το 20% της συνολικής κοινοτικής
χορήγησης, και σε µικρότερο βαθµό στο πρόγραµµα SAPARD της Σλοβακικής
∆ηµοκρατίας (10% της συνολικής κοινοτικής χορήγησης).
Στις ενδιαφερόµενες χώρες, υπάρχει ανάγκη για χωροταξικές ρυθµίσεις και για
ορθολογική διαχείριση των αγροτεµαχίων. Οι κύριες προκλήσεις είναι η κατάτµηση
των αγροκτηµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εξ αδιαιρέτου µεριδίων, το µη
ολοκληρωµένο κτηµατολόγιο και η έλλειψη γεωγραφικής πρόσβασης σε µερικά
αγροκτήµατα. Η κατάσταση αυτή εµποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της αποδοτικής
γεωργίας, της αγοράς γης και των επενδύσεων σε γη, και µπορεί να εµποδίζει την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής της γης. Το µέτρο αυτό θα συνεισφέρει
στη δηµιουργία καλύτερης κατανοµής της γης και, έτσι, θα αυξήσει την απόδοση
των αγροκτηµάτων βοηθώντας να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για ορθολογιστική
διαχείριση της γης.
Οι επιλέξιµες επενδύσεις θα περιλαµβάνουν την προετοιµασία της απαραίτητης
τεκµηρίωσης, την προετοιµασία και την εφαρµογή σχεδίων χρήσης της γης (όπως
οριοθέτηση του σχεδίου κατανοµής, τοπογραφήσεις και χωµατουργικές εργασίες)
και την κατασκευή δρόµων πρόσβασης.
6.1.10. Μέτρο 10 - ∆ηµιουργία και ενηµέρωση κτηµατολογίων

Όλες οι υποψήφιες χώρες αναγνωρίζουν τη σηµασία των δραστηριοτήτων που
καλύπτονται από το µέτρο αυτό για τη µελλοντική τους ανάπτυξη. Ωστόσο, οι
υποψήφιες χώρες έχουν χρησιµοποιήσει άλλους διαθέσιµους πόρους (κυρίως την
ενίσχυση PHARE ή την ενίσχυση PHARE σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της
Παγκόσµιας Τράπεζας) ή, σε µερικές περιπτώσεις, εθνικούς πόρους για τη στήριξη
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αυτών των δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το µέτρο αυτό δεν έχει συµπεριληφθεί σε
κανένα από τα προγράµµατα.
6.1.11. Μέτρο 11 - Βελτίωση επαγγελµατικής κατάρτισης

Όλα τα προγράµµατα, εκτός εκείνων της Εσθονίας και της Σλοβενίας,
περιλαµβάνουν ένα µέτρο για την επαγγελµατική κατάρτιση. Η κοινοτική
συγχρηµατοδότηση που χορηγείται για το µέτρο αυτό ανέρχεται σε 117 εκατοµµύρια
ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 3% της συνολικής κοινοτικής χορήγησης. Οι
δικαιούχοι είναι αγρότες και άλλα πρόσωπα τα οποία συµµετέχουν σε γεωργικές και
δασοκοµικές δραστηριότητες καθώς και αυτοί που εγκαταλείπουν αυτές τις
δραστηριότητες. Εποµένως, οι αγρότες που µεταπηδούν από τις γεωργικές
δραστηριότητες στον αγροτικό τουρισµό, για παράδειγµα, θα είναι επιλέξιµοι για
στήριξη. Ωστόσο, άλλα άτοµα, όπως αυτοί που εργάζονται στις βιοµηχανίες
µεταποίησης και εµπορίας, δεν είναι επιλέξιµοι για το µέτρο αυτό.
Οι κύριοι στόχοι είναι η προετοιµασία των γεωργών για επαναπροσανατολισµό της
παραγωγής και για την απόκτηση των ικανοτήτων που χρειάζονται για να γίνουν
ικανοί να διαχειρίζονται µια οικονοµικά βιώσιµη γεωργική εκµετάλλευση. Άλλοι
στόχοι περιλαµβάνουν την εφαρµογή πρακτικών παραγωγής συµβατών µε τη
διαχείριση και την ενίσχυση του τοπίου, την προστασία του περιβάλλοντος, τα
πρότυπα υγιεινής και την καλή διαβίωση των ζώων.
Μερικά προγράµµατα περιλαµβάνουν επίσης στόχους που αφορούν την κατάρτιση
για δασοκτήµονες και άλλα άτοµα που ασχολούνται µε δασοκοµικές δραστηριότητες
για τη διευκόλυνση της εφαρµογής πρακτικών δασικής διαχείρισης που βελτιώνουν
τις οικονοµικές, οικολογικές ή κοινωνικές λειτουργίες των δασών.
6.1.12. Μέτρο 12 - Ανάπτυξη και βελτίωση αγροτικής υποδοµής

Η φτωχή υποδοµή και οι σχετικές µε αυτήν επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη
αποτελούν βασικά ζητήµατα προβληµατισµού για όλες τις υποψήφιες χώρες.
Συνολικά, 759 εκατοµµύρια ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 21% της κοινοτικής
χορήγησης, θα δοθούν στο µέτρο για την αγροτική υποδοµή. Στην Πολωνία και τη
Ρουµανία, το 28% των αντιστοίχων προγραµµάτων τους θα διατεθεί για µια σειρά
επενδύσεων στην αγροτική υποδοµή. Και στα δύο προγράµµατα, οι βελτιώσεις στην
υποδοµή θεωρούνται ως προαπαιτούµενο για την αγροτική ανάπτυξη. Στην
Πολωνία, η ανεπαρκής τεχνική υποδοµή σε αγροτικές περιοχές αποτελεί ένα από τα
κύρια εµπόδια για την ανάπτυξη. Επί παραδείγµατι, στο τέλος του 1998, µόνο το
50% των αγροτικών νοικοκυριών διέθετε τηλέφωνο (σηµαντικό εµπόδιο για την
ανάπτυξη επιχειρήσεων)· και µόνο το 5,8% των αγροτικών νοικοκυριών ήταν
συνδεδεµένα µε αποχετευτικά δίκτυα. Επιπροσθέτως, µόνο ένα τρίτο των αγροτικών
νοικοκυριών χρησιµοποιούσε δηµόσιες χωµατερές. Έχει υπολογιστεί ότι ένα
παρόµοιο ποσοστό του δικτύου παροχής ηλεκτρισµού στις αγροτικές περιοχές της
Πολωνίας πρέπει επειγόντως να εκσυγχρονιστεί.
Στη Ρουµανία, ο αγροτικός πληθυσµός συχνά δεν έχει πρόσβαση σε δίκτυο παροχής
ύδατος. Πέρα από τα προβλήµατα πρόσβασης, τα πηγάδια δεν παρέχουν νερό καλής
ποιότητας.
Τέσσερις κύριοι τύποι υποδοµής που σχετίζονται µε τα προβλήµατα αυτά,
καλύπτονται σε διαφορετικό βαθµό από τα προγράµµατα SAPARD. Οι τύποι
32

υποδοµής είναι επενδύσεις για: (i) διαχείριση υδάτων και λυµάτων (ii) δρόµους (iii)
παροχή ηλεκτρισµού και (iv) αγροτικές τηλεπικοινωνίες. Όλα τα προγράµµατα (µε
την εξαίρεση της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και της Σλοβενίας) προβλέπουν
επενδύσεις για τη διαχείριση της υδροδότησης και των λυµάτων καθώς και για
δρόµους. Τα προγράµµατα για τα κράτη της Βαλτικής προβλέπουν επενδύσεις για
δρόµους πρόσβασης τόσο σε αγροκτήµατα όσο και, σε ορισµένες περιπτώσεις, σε
αγροτικές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση του δικτύου παροχής ηλεκτρισµού
περιλαµβάνεται στα προγράµµατα για την Τσεχική ∆ηµοκρατία (όπου προβλέπεται
επίσης και η ανάπτυξη ανανεώσιµων µορφών ενέργειας), την Εσθονία, τη
Λιθουανία, την Ουγγαρία, και την Πολωνία. Τα τελευταία τέσσερα προγράµµατα
προβλέπουν επίσης τη βελτίωση των αγροτικών τηλεπικοινωνιών.
6.1.13. Μέτρο 13 - ∆ιαχείριση γεωργικών υδατικών πόρων

Το µέτρο αυτό περιλαµβάνεται µόνο στα προγράµµατα SAPARD της Βουλγαρίας
και της Ρουµανίας. Σύµφωνα µε τους οικονοµικούς πίνακες, ποσό 50 εκατοµµυρίων
ευρώ θα διατεθεί στο µέτρο αυτό, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1% της
αναµενόµενης συνολικής κοινοτικής χορήγησης. Αυτό αντιπροσωπεύει το 5% (20
εκατοµµύρια ευρώ) και το 3% (30 εκατοµµύρια ευρώ) της κοινοτικής χορήγησης για
τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία αντίστοιχα.
Οι κύριοι στόχοι του µέτρου αυτού είναι η διασφάλιση της βιώσιµης διαχείρισης των
υδάτινων πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος στις αγροτικές περιοχές. Αυτό
θα µπορούσε να επιτευχθεί εν µέρει µε προγράµµατα για άρδευση, αποστραγγίσεις
και αντιπληµµυρική προστασία.
Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει:
–

εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων συστηµάτων άρδευσης,

–

κατασκευή και ανανέωση αναχωµάτων για την προστασία της αγροτικής γης
από πληµµύρες,

–

κατασκευή φραγµάτων και σχετικών αρδευτικών δικτύων.

6.1.14. Μέτρο 14 - ∆ασοκοµία, συµπεριλαµβανοµένης της δάσωσης γεωργικών εκτάσεων,
επενδύσεις για δασικές εκµεταλλεύσεις σε ιδιωτικές δασικές εκτάσεις και µεταποίηση
και εµπορία δασοκοµικών προϊόντων

Το µέτρο αυτό συµπεριλαµβάνεται στα προγράµµατα SAPARD που εγκρίθηκαν για
έξι χώρες: τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και
τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία. Συνολικά, προβλέπεται ότι 167 εκατοµµύρια ευρώ, που
αντιπροσωπεύουν το 5% της κοινοτικής χορήγησης, θα χρησιµοποιηθούν για τη
στήριξη δασοκοµικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε το µέτρο αυτό. Η σηµασία του
για κάθε υποψήφια χώρα κυµαίνεται από 1% (Εσθονία) έως 8% (Βουλγαρία και
Σλοβακική ∆ηµοκρατία) και 10% (Ρουµανία).
Οι κύριες δραστηριότητες που θα λάβουν στήριξη στο πλαίσιο του µέτρου αυτού
είναι η δάσωση γεωργικών εκτάσεων, η βελτίωση των υφισταµένων δασικών
εκτάσεων, επενδύσεις για τη βελτίωση και την ορθολογική δασική εκµετάλλευση, η
µεταποίηση και εµπορία δασοκοµικών προϊόντων και η στήριξη της δασικής
υποδοµής.
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Πρέπει να σηµειωθούν δύο ακόµη σηµεία:

6.1.15

(α)

οι υποψήφιες χώρες που δεν συµπεριέλαβαν το µέτρο αυτό ως προτεραιότητα
SAPARD σε αυτό το στάδιο στηρίζουν τις δασοκοµικές δραστηριότητες µέσω
εθνικών µέτρων (Σλοβενία και Τσεχική ∆ηµοκρατία), ή µέσω του
προγράµµατος θεσµικής στήριξης PHARE (π.χ. Ουγγαρία - Ανάπτυξη του
δασοκοµικού συστήµατος πληροφόρησης)·

(β)

ακόµα και προγράµµατα που δεν περιλαµβάνουν αυτό το µέτρο µπορούν να
στηρίξουν δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη δασοκοµία σύµφωνα µε άλλα
µέτρα, συγκεκριµένα: κατάρτιση για δασοκτήµονες (µέτρο 11), δηµιουργία ή
βελτίωση φυτωρίων δασικών δέντρων (µέτρο 1), δασικοί δρόµοι ή µονοπάτια
(µέτρο 12) και µεταποίηση και εµπορία δασοκοµικών προϊόντων, που µπορούν
να έχουν ως βάση το ξύλο, αλλά να µην είναι ξυλεία και περιλαµβάνει
προϊόντα όπως έργα ξυλογλυπτικής, καυσόξυλα και βατόµουρα του δάσους
(µέτρο 5).

Μέτρο 15 - Τεχνική βοήθεια για τα µέτρα που καλύπτονται από τον παρόντα
κανονισµό, συµπεριλαµβανοµένων µελετών για τη βοήθεια στην προετοιµασία και την
παρακολούθηση του προγράµµατος, ενηµερωτικές και διαφηµιστικές εκστρατείες

Η παράγραφος 15 του άρθρου 2 του κανονισµού SAPARD προβλέπει τεχνική
βοήθεια για τα µέτρα που περιλαµβάνονται σε κάθε πρόγραµµα. Συνολικά, η τεχνική
βοήθεια ανέρχεται σε 3% περίπου της κοινοτικής χορήγησης. Το ποσοστό
κυµαίνεται από 1% του προγράµµατος στην περίπτωση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας
και της Πολωνίας έως 5% για τη Ρουµανία.
Όλα τα προγράµµατα
κατηγορίες δαπανών:
1.

2.

SAPARD

περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις εξής τέσσερις

Όλα τα προγράµµατα προβλέπουν τη χρήση
τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη ενηµερωτικών και διαφηµιστικών αναγκών.
Προς το τέλος του 2000, η Επιτροπή ζήτησε από κάθε χώρα να αναφέρει τις
συγκεκριµένες δράσεις που είχε αναλάβει ή σκόπευε να υλοποιήσει
προκειµένου να προβάλλει το πρόγραµµα.
Ενηµέρωση και διαφήµιση.

Παρακολούθηση της εφαρµογής του προγράµµατος και στήριξη για τις
δραστηριότητες της επιτροπής παρακολούθησης. Όλα τα προγράµµατα πρέπει

να υποβάλλονται σε διαδικασία παρακολούθησης και προβλέπουν χρήση
τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη δαπανών που σχετίζονται µε την
προετοιµασία και τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης.

Όλα τα προγράµµατα θα υπόκεινται σε
εκτίµηση θα γίνεται µε τη συµµετοχή
εµπειρογνωµόνων για την ανάληψη τέτοιων δραστηριοτήτων,
συµπεριλαµβανοµένης της παροχής συµβουλών σχετικά µε τα συστήµατα
πληροφόρησης παρακολούθησης και διαχείρισης.

3.

Εκτιµήσεις και µελέτες προγραµµάτων.
µεσοπρόθεσµη εκτίµηση. Η εν λόγω

4.

Κατάρτιση και χρήση εµπειρογνωµόνων.

Σε κάποια προγράµµατα προβλέπεται
η συµµετοχή εµπειρογνωµόνων για την παροχή συµβουλευτικού έργου, για
παράδειγµα στην προετοιµασία εγγράφων στήριξης για επιλογή σχεδίων και
για την κατάρτιση εκπαιδευτών.
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Κατά τη διάρκεια του έτους 2000, όλες οι χώρες έδωσαν στην Επιτροπή µια
εκτίµηση της ανάγκης τους για τεχνική βοήθεια µέχρι το τέλος του 2001. Τον Μάιο
του 2001, η Επιτροπή υπέδειξε στις υποψήφιες χώρες ποιες από τις ανάγκες αυτές
θεώρησε επιλέξιµες για κοινοτική συγχρηµατοδότηση.
6.2.

∆ιατοµεακά θέµατα

6.2.1.

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική πτυχή των προγραµµάτων SAPARD δεν περιορίζεται στο
γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο (µέτρο 4). Καθώς ένας από τους κύριους στόχους των
προγραµµάτων SAPARD είναι να συνεισφέρουν στην εφαρµογή του κεκτηµένου, η
επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων περιλήφθηκε σε ποικίλα άλλα µέτρα στα διάφορα
προγράµµατα. Έτσι, έχουν προβλεφθεί δράσεις µε σηµαντικές περιβαλλοντικές
πτυχές, αλλά που δεν εµπίπτουν στο µέτρο 4, ειδικά σε σχέση µε την προστασία των
υδάτων (οδηγία για τα νιτρικά άλατα και οδηγία για τα αστικά λύµατα).
Περιλαµβάνουν τη διαχείριση λιπασµάτων σύµφωνα µε το µέτρο 1, την επεξεργασία
των αποβλήτων σύµφωνα µε το µέτρο 2 και την επεξεργασία των υδάτων σύµφωνα
µε το µέτρο 12.
Έχει δοθεί προσοχή στη χρήση της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη
διαδικασία επιλογής των σχεδίων, ειδικότερα για την αποφυγή καταστροφής
περιοχών που µπορούν εν δυνάµει να ενταχθούν στο δίκτυο Natura 2000.
Περιβαλλοντικές αρχές θα εµπλέκονται στη διαδικασία εξακρίβωσης της τήρησης
των περιβαλλοντικών περιορισµών στη διαδικασία επιλογής των σχεδίων. Οι αρχές
αυτές και οι σχετικές ΜΚΟ συµµετέχουν κι αυτές στην παρακολούθηση και την
εκτίµηση των περιβαλλοντικών πτυχών των προγραµµάτων.
Η υποχρέωση των δικαιούχων να τηρούν περιβαλλοντικά πρότυπα ισοδύναµα µε
αυτά που ορίζονται στην κοινοτική νοµοθεσία (ειδικότερα σχετικά µε τις νιτρικές
ουσίες, την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το δίκτυο Natura 2000)
και την καλή διαβίωση των ζώων, είναι βασικό στοιχείο των προγραµµάτων. Σε
διάφορες υποψήφιες χώρες, οι υποχρεώσεις αυτές ενισχύθηκαν από δεσµεύσεις µε
τη µορφή προθεσµιών για τη µεταφορά τους στην εθνική νοµοθεσία.
6.2.2.

Ποιότητα και υγειονοµικές προδιαγραφές

Οι επενδύσεις σύµφωνα µε το µέτρο 2 και, όπου εφαρµόζεται, σύµφωνα επίσης µε
το µέτρο 1, απαιτούν συµµόρφωση µε πρότυπα ισοδύναµα µε αυτά που ορίζονται
στις κοινοτικές διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων, την υγιεινή και
την καλή διαβίωση των ζώων. Όλα τα προγράµµατα ορίζουν ότι:
–
–

6.2.3.

Η στήριξη SAPARD για τις επενδύσεις θα χορηγείται µόνο εάν η επένδυση
πληροί τα πρότυπα της Κοινότητας όταν θα έχει ολοκληρωθεί,
οι αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές θα διεξάγουν εκ των προτέρων εκτίµηση του
σχεδίου για να πιστοποιούν ότι η επένδυση θα πληροί τα πρότυπα της
Κοινότητας όταν θα ολοκληρωθεί.

Εκ των προτέρων εκτιµήσεις

Το άρθρο 5 του κανονισµού SAPARD ορίζει ότι όλα τα προγράµµατα θα
εξαρτώνται από µία εκ των προτέρων και µία ενδιάµεση εκτίµηση, συνεχή
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παρακολούθηση και µία εκ των υστέρων αξιολόγηση. Η Επιτροπή έστειλε γενικές
κατευθυντήριες γραµµές σε όλες τις υποψήφιες χώρες σχετικά µε την εκ των
προτέρων εκτίµηση των προτάσεων προγραµµάτων τους. Όλες οι χώρες έχουν
χρησιµοποιήσει αυτές τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές, σε ορισµένες
περιπτώσεις µάλιστα µε πολύ καλό αποτέλεσµα.
Το έργο της εκτίµησης είχε θετική επίπτωση στη συνολική ποιότητα των σχεδίων
αγροτικής ανάπτυξης. Η συµµετοχή εκτιµητών στην κατάρτιση των προτάσεων
προγραµµάτων και η ένταξη των συµπερασµάτων των εκτιµήσεων και συστάσεων
στα προγράµµατα είχε ως αποτέλεσµα βελτιώσεις στη συνεκτικότητα και τη
συνέπεια των προγραµµάτων. Εν µέρει, κατά τις διαδικασίες εκπόνησης των
εκτιµήσεων, φάνηκε ότι υπήρχαν κάποιες ελλείψεις εµπειρογνωµοσύνης ή εµπειρίας
από µέρους των εθνικών αρχών στην προετοιµασία σχεδίων SAPARD.
Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των εν λόγω διαδικασιών που αφορούν
τις εκ των προτέρων εκτιµήσεις είναι η εξωτερική προοπτική που παρέχουν οι
εκτιµητές. Επιπροσθέτως, η συµµετοχή εξωτερικών εκτιµητών έχει βοηθήσει τις
διάφορες ενδιαφερόµενες εθνικές αρχές να αποκτήσουν νέες προοπτικές σχετικά µε
τις θεωρητικές βάσεις του προγραµµατισµού.
7.

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ SAPARD
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

7.1.

Νοµικό ιστορικό

ΚΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ενότητα 3 της παρούσας έκθεσης παρουσιάζει το νοµοθετικό πλαίσιο για την
εφαρµογή του κανονισµού SAPARD. Η ειδική νοµική βάση για την αποκέντρωση
της διαχείρισης της ενίσχυσης SAPARD βρίσκεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 του Κοινοβουλίου, του κανονισµού για
τον συντονισµό. Ο κανονισµός αυτός προβλέπει ότι η Επιτροπή µπορεί να
αποφασίσει, βάσει µιας κατά περίπτωση ανάλυσης της ικανότητας διαχείρισης των
εθνικών και τοµεακών προγραµµάτων/σχεδίων, των διαδικασιών δηµοσιονοµικού
ελέγχου και των δοµών όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, να παρεκκλίνει από την
απαίτηση της εκ των προτέρων έγκρισης. Η εν λόγω έγκριση απαιτείται στο πλαίσιο
εξωτερικής ενίσχυσης για την επιλογή σχεδίων, την προκήρυξη και σύναψη
συµβάσεων.
7.2.

Ελάχιστα κριτήρια και προϋποθέσεις για την αποκέντρωση που προβλέπονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1266/1999
Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 ορίζει ότι
κάθε τέτοια παρέκκλιση και ανάθεση διαχείρισης, η οποία αναφέρεται στο σηµείο
7.1, θα υπόκειται σε:
–

ελάχιστα κριτήρια προκειµένου να βεβαιούται η ικανότης των φορέων
εφαρµογής στις υποψήφιες χώρες να διαχειρίζονται τη βοήθεια, και

–

ελάχιστες προϋποθέσεις που ισχύουν όσον αφορά τους εν λόγω φορείς
εφαρµογής.

Τα ελάχιστα κριτήρια και προϋποθέσεις ορίζονται στο παράρτηµα του εν λόγω
κανονισµού, ως ακολούθως:
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Ελάχιστα κριτήρια για την εκτίµηση της ικανότητας των φορέων εφαρµογής στις
1.
υποψήφιες χώρες να διαχειρίζονται τη βοήθεια
Η Επιτροπή εφαρµόζει τα ακόλουθα κριτήρια για να εκτιµήσει ποιοι φορείς εφαρµογής
στις εταίρους χώρες είναι ικανοί να διαχειρίζονται τη βοήθεια σε αποκεντρωµένη
βάση:

(i)

θα πρέπει να υπάρχει ένα επακριβώς ορισµένο σύστηµα για τη διαχείριση των
κονδυλίων, µε πλήρη εσωτερικό κανονισµό, σαφείς θεσµικές και προσωπικές
ευθύνες·

(ii)

πρέπει να τηρείται η αρχή του διαχωρισµού των εξουσιών ούτως ώστε να µην
υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης συµφερόντων κατά την ανάθεση και την πληρωµή·

(iii) πρέπει να είναι διαθέσιµο και να διορίζεται για το έργο αυτό επαρκές
προσωπικό. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να έχουν κατάλληλες ικανότητες και πείρα
σε οικονοµικούς ελέγχους, γλωσσικές ικανότητες και πλήρη κατάρτιση όσον
αφορά την εφαρµογή των κοινοτικών προγραµµάτων.
2.
Ελάχιστες προϋποθέσεις για την αποκεντρωµένη διαχείριση από φορείς
εφαρµογής στις υποψήφιες χώρες
Η αποκέντρωση στις υποψήφιες χώρες, µε εκ των υστέρων έλεγχο από την Επιτροπή,
µπορεί να εξετάζεται, όταν ένας φορέας εφαρµογής πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

(i)

έχει αποδεδειγµένα αποτελεσµατικούς εσωτερικούς ελέγχους, µεταξύ άλλων
ανεξάρτητες λειτουργίες δηµοσιονοµικού ελέγχου και αποτελεσµατικό σύστηµα
λογιστικής και δηµοσιονοµικών εκθέσεων που πληρούν διεθνώς παραδεκτά
πρότυπα ελέγχων·

(ii)

έχει πρόσφατα διεξαχθεί δηµοσιονοµικός και επιχειρησιακός έλεγχος που
αποδεικνύει την αποτελεσµατική και έγκαιρη διαχείριση της κοινοτικής βοήθειας
ή παρεµφερών εθνικών µέτρων·

(iii) υπάρχει αξιόπιστο εθνικό σύστηµα δηµοσιονοµικού ελέγχου επί του φορέα
εφαρµογής·
(iv) οι κανόνες περί των δηµοσίων συµβάσεων έχουν γίνει δεκτοί από την Επιτροπή
ως πληρούντες τις απαιτήσεις του τίτλου IX του δηµοσιονοµικού κανονισµού που
εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
(v)

ο εθνικός διατάκτης δεσµεύεται να αναλαµβάνει την πλήρη δηµοσιονοµική
αρµοδιότητα και ευθύνη για τα κονδύλια.

Ο κανονισµός επίσης αναφέρει ότι η ανάθεση της διαχείρισης θα υπόκειται σε
ειδικές διατάξεις όσον αφορά, µεταξύ άλλων, την προκήρυξη, την εξέταση και την
αξιολόγηση των προσφορών, την ανάθεση συµβάσεων και την εφαρµογή των
κοινοτικών οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίες ορίζονται σε συµφωνίες
χρηµατοδότησης µε καθεµία δικαιούχο χώρα.
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7.3.

Σχέση µεταξύ των όρων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999, του κανονισµού
SAPARD (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 που
ορίζει τους χρηµατοδοτικούς κανόνες για το SAPARD
Οι προϋποθέσεις για αποκέντρωση που ορίζονται στον κανονισµό συντονισµού δεν
είναι ασυµβίβαστες µε τις αρχές του ΕΓΤΠΕ και των διαρθρωτικών ταµείων
(συµπεριλαµβανοµένου του Προσανατολισµού) στις οποίες αναφέρεται ο
κανονισµός SAPARD. Ωστόσο, η Επιτροπή είχε την υποχρέωση, σύµφωνα µε τον
κανονισµό SAPARD, να εγκρίνει χρηµατοδοτικούς κανόνες. Επιπροσθέτως, ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 εξυπηρέτησε τους ακόλουθους σκοπούς:
(i)

(ii)

έδειξε ότι η Επιτροπή εµµένει στην υποχρέωση που περιλαµβάνεται στον
κανονισµό SAPARD, ότι πρέπει να τηρούνται οι αρχές του ΕΓΤΠΕ και των
διαρθρωτικών ταµείων, και
παρείχε στις υποψήφιες χώρες περαιτέρω λεπτοµέρειες για τον τρόπο µε τον
οποίο µπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1266/1999.

Η υπάρχουσα κοινοτική νοµοθεσία που καλύπτει τις εργασίες του ΕΓΤΠΕ και των
διαρθρωτικών ταµείων παρείχε µια αξιόπιστη βάση για τους χρηµατοδοτικούς
κανόνες που διέπουν το SAPARD.
Όσον αφορά το (i), ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 περιλαµβάνει την απαίτηση
ορισµού ενός οργανισµού πληρωµής, ο οποίος απαιτείται επίσης για τις εργασίες των
διαρθρωτικών ταµείων και του ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων. Ο κανονισµός αφορά σε
µεγάλο βαθµό το σύστηµα διαπίστευσης που χρησιµοποιείται ειδικά για την
πληρωµή µέτρων που χρηµατοδοτούνται από το τµήµα Εγγυήσεων. Το σύστηµα
προκαταβολών και επιστροφής πληρωµών βασίζεται πρωταρχικά στο σύστηµα των
διαρθρωτικών ταµείων. Ο κανονισµός περιλαµβάνει την απαίτηση η Επιτροπή να
προβαίνει σε εκκαθάριση των λογαριασµών του οργανισµού SAPARD σε ετήσια
βάση. Κατά τη διαδικασία αυτή, απαιτείται η υποψήφια χώρα να υποβάλλει στην
Επιτροπή ένα ανεξάρτητο πιστοποιητικό και µια ανεξάρτητη έκθεση. Οι κανόνες
εξωτερικής ενίσχυσης του δηµοσιονοµικού κανονισµού απαιτούν επίσης µια
διαδικασία εκκαθάρισης πριν από την τελική καταχώρηση των πληρωµών στις
πιστώσεις του προϋπολογισµού. Το σύστηµα διαρθρωτικών ταµείων απαιτεί την
υποβολή ενός ανεξάρτητου πιστοποιητικού και µιας ανεξάρτητης έκθεσης στο τέλος
της περιόδου προγραµµατισµού και όχι σε ετήσια βάση.
Όσον αφορά το (ii), ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 παρέχει λεπτοµέρειες
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα λαµβάνεται από την αρµόδια αρχή η απόφαση
διαπίστευσης του οργανισµού που θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή και την
πληρωµή των µέτρων. Το παράρτηµα του κανονισµού ορίζει λεπτοµερή καθήκοντα
και τα κριτήρια που πρέπει να εφαρµόζονται για τη διαπίστευση οργανισµού
SAPARD. Τα εν λόγω καθήκοντα και κριτήρια αντιπροσωπεύουν το προϊόν της
επεξεργασίας του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) 1266/1999 και των
προϋποθέσεων για τον διορισµό οποιοδήποτε οργανισµό εφαρµογής,
συµπεριλαµβανοµένου και του εθνικού ταµείου. Στον κανονισµό ορίζονται επίσης ο
ρόλος του εθνικού ταµείου και οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την ανάθεση της
διαχείρισης.
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7.4.

Σχέση µεταξύ των ρυθµιστικών προϋποθέσεων για την ανάθεση της διαχείρισης
και της πολυετούς συµφωνίας χρηµατοδότησης
Στην πολυετή συµφωνία περιλήφθηκαν οι κανόνες του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2222/2000, που αντικατόπτριζαν τόσο τους κανόνες του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1268/1999 όσο και αυτούς του (ΕΚ) αριθ. 1266/1999. Οι διαπραγµατεύσεις σχετικά
µε τις συµφωνίες έδωσαν στην Επιτροπή άλλη µια ευκαιρία για την επεξεργασία των
κριτηρίων και των προϋποθέσεων του κανονισµού προκειµένου να αποσαφηνιστούν
και να επεξηγηθούν, γεγονός που βοήθησε επίσης και τις υποψήφιες χώρες να
κατανοήσουν καλύτερα τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποκέντρωση.

7.5.

Απόφαση της Επιτροπής για την ανάθεση της διαχείρισης της ενίσχυσης
Για τη λήψη της απόφασης της Επιτροπής για την ανάθεση της διαχείρισης της
βοήθειας λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

η υποψήφια χώρα ολοκληρώνει την εργασία εθνικής διαπίστευσης του
οργανισµού SAPARD. Αυτή πρέπει να εξεταστεί από την αρµόδια αρχή, που
πρέπει τότε να δηλώσει την ικανοποίησή της για το αποτέλεσµα µε τη µορφή
µιας εγκριτικής πράξης·
το εθνικό ταµείο που εντάσσεται στο Υπουργείο Οικονοµικών πρέπει να
αποδείξει την ικανότητά του να διαχειρίζεται την παραλαβή και τη µεταφορά
κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων·
οι αρχές πρέπει να ενηµερώσουν την Επιτροπή για την εν λόγω εργασία
διαπίστευσης και πρέπει να σταλεί στην Επιτροπή µία ολοκληρωµένη δέσµη
πληροφοριών·
η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει, στις Βρυξέλλες και επιτόπου, τη βάση για την
εθνική διαπίστευση, αποκτώντας µεταξύ άλλων συµπληρωµατικές
πληροφορίες και διευκρινήσεις·
η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της διαχείρισης των µέτρων
του προγράµµατος (όλων των µέτρων ή µέρους αυτών) στον οργανισµό
SAPARD και το εθνικό ταµείο όταν κρίνει ότι η χώρα έχει αποδείξει ότι
µπορεί να εφαρµόσει το πρόγραµµα·
εκδίδεται «προσωρινή» απόφαση για τη διαπίστευση όταν οι ελεγκτές είναι
σίγουροι ότι το σύστηµα που έχει θεσπίσει η υποψήφια χώρα θα λειτουργήσει
αποτελεσµατικά, υπό την προϋπόθεση, όµως, ότι το σύστηµα θα «ελεγχθεί»
µόλις πραγµατοποιηθεί η επεξεργασία των πρώτων συναλλαγών·
η Επιτροπή ενηµερώνει τη χώρα για την έγκριση της απόφασης και για όσες
συστάσεις πρέπει να υλοποιηθούν.

Σε µεταγενέστερο στάδιο η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει την
ανάθεση της διαχείρισης σε άλλη βάση εκτός της προσωρινής.
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7.6.

Πρόοδος που σηµειώθηκε προς την αποκέντρωση

7.6.1.

Επισκέψεις ελέγχου το 1999

Τον Νοέµβριο και τον ∆εκέµβριο του 1999, η Επιτροπή διεξήγαγε τις πρώτες
επισκέψεις ελέγχου σε κάθε υποψήφια χώρα για να διαπιστώσει σε ποιο βαθµό
σηµειώθηκε πρόοδος για τη θέσπιση των συστηµάτων για την εφαρµογή του
SAPARD.

Οι επισκέψεις πραγµατοποιήθηκαν όταν η ανακοίνωση προς την Επιτροπή της 26ης
Ιανουαρίου 2000 βρισκόταν στα τελικά στάδια σύνταξης, και, εποµένως, πριν από
την έγκριση των λεπτοµερών χρηµατοδοτικών κανόνων που ορίζονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2222/2000. Ωστόσο, οι υποψήφιες χώρες είχαν ήδη λάβει
γνώση των προϋποθέσεων για την αποκέντρωση που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1266/1999 (ο οποίος δηµοσιεύτηκε στις 26 Ιουνίου 1999).
Την εποχή αυτών των πρώτων επισκέψεων, οι υποψήφιες χώρες βρίσκονταν στα
τελικά στάδια κατάρτισης των σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία έπρεπε να
υποβληθούν στην Επιτροπή έως τις 29 ∆εκεµβρίου 1999. Ο κανονισµός SAPARD (ο
οποίος δηµοσιεύτηκε επίσης στις 26 Ιουνίου 1999) ορίζει ότι η χρηµατοδοτική
στήριξη πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις αρχές του ΕΓΤΠΕ. Ο κανονισµός επίσης
απαιτεί από τις υποψήφιες χώρες να περιλάβουν στα σχέδιά τους «τις ονοµασίες των
αρµοδίων αρχών και οργανισµών των υπευθύνων για την εκτέλεση του
προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένου του φορέα πληρωµής». Οι χώρες είχαν ήδη
εξοικειωθεί µε τις αρχές αυτές και το σύστηµα πληρωµής από σεµινάρια
αξιολόγησης που είχε οργανώσει η Επιτροπή στο πλαίσιο του γενικού προγράµµατος
θεσµικής στήριξης για τις υποψήφιες χώρες που είχε θεσπίσει. Ο κανονισµός
SAPARD απαιτεί επίσης από τις υποψήφιες χώρες να συµπεριλάβουν στα σχέδιά
τους διατάξεις που να διασφαλίζουν την ορθή εφαρµογή του προγράµµατος,
συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµίσεων για ελέγχους και κυρώσεις.
Το συµπέρασµα που συνάχθηκε από τις επισκέψεις ήταν ότι οι υποψήφιες χώρες
έπρεπε να αναλάβουν µεγάλο όγκο εργασίας προκειµένου να προσαρµόσουν τις
διαδικασίες τους για το SAPARD. Η Επιτροπή απέστειλε επιστολές σε κάθε χώρα
στις οποίες υποδεικνύονταν οι τοµείς που έπρεπε να βελτιωθούν σύµφωνα µε τα
πορίσµατα των πρώτων αυτών επισκέψεων.
7.6.2.

Επισκέψεις ελέγχου το 2000

Κατά τη διάρκεια του έτους 2000, η Επιτροπή διεξήγαγε 36 επισκέψεις ελέγχου για
να εκτιµήσει την πρόοδο και κοινοποίησε τα πορίσµατά της στις υποψήφιες χώρες
µε επιστολή. Οι επισκέψεις επεσήµαναν πολλά θέµατα, µερικά από τα οποία
αφορούσαν ειδικά µεµονωµένες χώρες, και άλλα που ήταν κοινά για όλες. Στα
σηµαντικότερα κοινά σηµεία περιλαµβάνονταν:
–
–

–

η ανάγκη θέσπισης αποτελεσµατικών λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου τόσο
στον οργανισµό SAPARD όσο και στο εθνικό ταµείο,
η ανάγκη διασφάλισης ότι τα κριτήρια επιλεξιµότητας και κατάταξης είναι
συγκεκριµένα, µετρήσιµα και δυνάµενα να αποτελούν αντικείµενο
διαχείρισης,
η ανάγκη µιας ρεαλιστικής στρατηγικής διαπίστευσης,
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–

η απαίτηση για µια κατάλληλη στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας,

–

η ανάγκη τήρησης των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης,

–

ποικίλα λογιστικά θέµατα.

Οι επισκέψεις αποκάλυψαν επίσης ότι διέφερε ο ρυθµός προόδου. Σε πολλές
περιπτώσεις, οι υποψήφιες χώρες ήθελαν σηµαντική και επαναλαµβανόµενη
ενθάρρυνση για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Οι συζητήσεις ήταν παρόλα
αυτά ανοιχτές, εποικοδοµητικές και καρποφόρες.
7.6.3.

Η εθνική διαπίστευση ολοκληρώθηκε το 2000

Η Βουλγαρία υπέβαλε το πακέτο διαπίστευσής της στην Επιτροπή στις 18
∆εκεµβρίου 2000 υποδεικνύοντας ότι πίστευε πως ήταν έτοιµη για την κοινοτική
απόφαση ανάθεσης της διαχείρισης της ενίσχυσης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής
άρχισαν να εξετάζουν τη διαδικασία εθνικής διαπίστευσης που θα οδηγούσε στην
κατάρτιση της έκθεσης που απαιτείτο για τη λήψη µιας απόφασης ανάθεσης της
διαχείρισης (βλέπε ενότητα 9).
7.6.4.

Ο απαιτούµενος τύπος συστήµατος

Υπάρχει κίνδυνος το επιβαλλόµενο σύστηµα δηµοσιονοµικής διαχείρισης να
θεωρηθεί υπερβολικά πολύπλοκο για τις υποψήφιες χώρες και έτσι να υπάρξουν
καθυστερήσεις στην ολοκληρωµένη εφαρµογή του SAPARD. Οι προϋποθέσεις του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 που αναπτύσσονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2222/2000, αντικατοπτρίζουν αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης των οποίων κύριος
στόχος είναι η διασφάλιση της ευθύνης και της κατάλληλης χρήσης των κοινοτικών
κονδυλίων.
Οι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι διαφορετικοί ρυθµοί προόδου µεταξύ των
χωρών δεν είναι πάντα προφανείς. Μερικές χώρες που στηρίχθηκαν πολύ στην
εµπειρογνωµοσύνη των εξωτερικών συµβούλων (όπως µέσω συµφωνιών
αδελφοποίησης και της SIGMA) φαίνεται ότι παρουσίασαν ταχύτερη πρόοδο, αλλά
ίσως υπήρξαν και άλλοι παράγοντες που επηρέασαν την πρόοδό τους. ∆ύο
συγκεκριµένοι παράγοντες που η Επιτροπή προσδιόρισε ως κρίσιµους για την
επίτευξη προόδου είναι η σταθερότητα του προσωπικού στα θεσµικά όργανα και η
συνεπής συµµετοχή των ανωτέρων στελεχών στη διαδικασία. Επί παραδείγµατι,
προέκυψαν δυσκολίες στις περιπτώσεις όπου υπάλληλοι εκπαιδεύτηκαν και εν
συνεχεία εγκατέλειψαν τη θέση τους. Ένα άλλο σηµαντικό παράδειγµα αφορά την
ανάγκη για αποτελεσµατική επικοινωνία και συνεργασία τόσο µεταξύ, όσο και στο
εσωτερικό, των δύο οργανισµών (εθνικού ταµείου και οργανισµού SAPARD). Όπου
συµβαίνει αυτό, σηµειώνεται πρόοδος. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχουν δυσκολίες.
Είναι σαφές ότι το SAPARD αποτελεί µια σηµαντική καινοτοµία για πολλές από
αυτές τις χώρες, των οποίων η προηγούµενη εµπειρία τους αφορούσε ιδιαίτερα
συγκεντρωτικά συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που απασχολούνταν στη
διαχείριση της κοινοτικής ενίσχυσης όπου απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση για
την επιλογή, την υποβολή προσφορών και τη σύναψη συµβάσεων για κάθε σχέδιο. Η
αλλαγή αυτή προκάλεσε µερικές δυσκολίες ειδικά στα πρώτα στάδια, όταν ακόµη
δεν ήταν πλήρως κατανοητή η έννοια της ανάληψης ευθύνης για την άµεση
διαχείριση της κοινοτικής ενίσχυσης. Είχε επίσης σηµαντικές επιπτώσεις στα εθνικά
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νοµοθετικά πλαίσια των χωρών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του 2000, κατέστη σαφές
ότι, σε γενικές γραµµές, οι υποψήφιες χώρες είχαν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στη
θέσπιση των συστηµάτων τους για αποκεντρωµένη διαχείριση.
Η µόνη δυνατή εναλλακτική λύση στο προτεινόµενο σύστηµα θα ήταν η απευθείας
διαχείριση από την Επιτροπή στις Βρυξέλλες ή µέσω αντιπροσωπειών στις
υποψήφιες χώρες. Για λόγους διαχείρισης, κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη χορήγηση
ενίσχυσης κυρίως, εάν όχι εξ ολοκλήρου, σε µεγάλα σχέδια, µειώνοντας έτσι τον
αριθµό και τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων. Οι µικρότεροι δικαιούχοι, π.χ. ΜΜΕ
και οι περισσότερες αγροτικές εκµεταλλεύσεις, εκτός των πολύ µεγάλων, θα
αποκλείονταν, ενώ θα χρειαζόταν επαναδιαπραγµάτευση των προγραµµάτων
SAPARD που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή.
Αποκεντρώνοντας τη διαχείριση στις υποψήφιες χώρες, το SAPARD παρέχει στα
µελλοντικά κράτη µέλη την ευκαιρία να κερδίσουν πολύτιµη εµπειρία στην
εφαρµογή των µηχανισµών για τη διαχείριση των κοινοτικών κεφαλαίων, καθώς και
να επωφεληθούν από την εφαρµογή ενός προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης. Σε
γενικές γραµµές, η επένδυση σε νέα συστήµατα θα οικοδοµήσει ικανότητες που θα
µπορούν να µεταφερθούν άµεσα στην διαχείριση άλλων κοινοτικών κεφαλαίων.
8.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑ
ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
Η εφαρµογή των προγραµµάτων SAPARD υπόκειται στις διατάξεις της πολυετούς
συµφωνίας χρηµατοδότησης τόσο σε σχέση µε την παρακολούθηση όσο και σε
σχέση µε την εκτίµηση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, δηµιουργείται µια επιτροπή
παρακολούθησης για κάθε πρόγραµµα SAPARD. Για τη στήριξη αυτών των
δεσµεύσεων και δραστηριοτήτων, η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του 2000, παρείχε
σε όλες τις υποψήφιες χώρες καθοδήγηση για τη θέσπιση κανονισµών για τις
επιτροπές παρακολούθησης SAPARD.

8.1.

Συντονισµός µε άλλα µέσα
Στα έγγραφα και τις συµφωνίες προγραµµατισµού περιλαµβάνονται κατάλληλες
διατάξεις σύµφωνα µε τον κανονισµό συντονισµού, προκειµένου να αποφευχθούν
επικαλύψεις µεταξύ δράσεων που λαµβάνουν ενίσχυση από τα προγράµµατα
SAPARD και PHARE ή από το ISPA. Η πολυετής συµφωνία χρηµατοδότησης
προβλέπει ότι οι υποψήφιες χώρες διασφαλίζουν ότι αποφεύγεται ο κίνδυνος
εκταµίευσης κεφαλαίων περισσότερες από µια φορές, κυρίως σφραγίζοντας τα
τιµολόγια µε την ένδειξη «SAPARD» πριν από την πληρωµή από τον οργανισµό
SAPARD. Η διαδικασία αυτή καθίσταται ιδιαιτέρως σηµαντική όταν ένα σχέδιο
SAPARD, λόγω της φύσης του, µπορεί να είναι επιλέξιµο προς ενίσχυση στο
πλαίσιο άλλων µέσων.

8.2.

Η επιτροπή συντονισµού της Επιτροπής
Στην επιτροπή συντονισµού συµµετέχουν εκπρόσωποι από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια του 2000, η επιτροπή παρακολούθησε την πρόοδο
της θέσπισης του νοµικού πλαισίου για τα δύο νέα προενταξιακά µέσα, το ISPA και
το SAPARD. Ο συντονισµός του προγραµµατισµού και της παρακολούθησης
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συνεχίζεται το 2001, όπως και η πορεία προκειµένου να επεκταθεί η αποκεντρωµένη
εφαρµογή των προγραµµάτων για το ISPA και PHARE.
8.3.

Αποσαφήνιση της διεπαφής µεταξύ PHARE και SAPARD
Για το διαχωρισµό των δράσεων, που θα µπορούσαν να λάβουν στήριξη είτε από το
SAPARD είτε από το PHARE, η Επιτροπή αποσαφήνισε τη σχέση µεταξύ των δύο
µέσων. Αυτό χρειαζόταν ειδικότερα για τις επενδύσεις στον κτηνιατρικό τοµέα. Ο
διαχωρισµός είναι ότι το PHARE µπορεί να στηρίξει επενδύσεις εάν αφορούν
δηµόσια έργα που πραγµατοποιούνται από εθνικές αρχές ή άλλες δηµόσιες αρχές
στις οποίες ανατέθηκε η αρµοδιότητα από τις εθνικές αρχές. Οι επενδύσεις είναι
επιλέξιµες σύµφωνα µε το SAPARD εάν σχετίζονται µε ιδιωτικές δραστηριότητες
(επί παραδείγµατι, εσωτερικά εργαστήρια για την επεξεργασία φυτών, ή αναβάθµιση
του εξοπλισµού των αγροτικών εκµεταλλεύσεων). Τα προγράµµατα SAPARD
µπορεί επίσης να περιλαµβάνουν επενδύσεις για τη βελτίωση µικρών, τοπικών
δηµοσίων δοµών που αφορούν ποιοτικούς, κτηνιατρικούς και φυτοϋγειονοµικούς
ελέγχους για την ποιότητα των τροφίµων και την προστασία του καταναλωτή (βλέπε
επίσης σηµείο 6.1.3). Επιπροσθέτως, το PHARE θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη
για θεσµική ανάπτυξη, κυρίως για τους οργανισµούς SAPARD.

8.4.

Η σχέση µεταξύ του SAPARD και του ISPA
Ο κανονισµός συντονισµού προβλέπει τη χρηµατοδότηση των µέτρων για τη
στήριξη της γεωργικής και της αγροτικής ανάπτυξης σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
κανονισµού SAPARD και την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων (κατ’αρχήν
συνολικού κόστους άνω των 5 εκατ. ευρώ) στον τοµέα του περιβάλλοντος και των
µεταφορών, στις διατάξεις του άρθρου 2 του κανονισµού ISPA.

9.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Στα τέλη Μαρτίου του 2001, ολοκληρώθηκε η υπογραφή της πολυετούς συµφωνίας
χρηµατοδότησης (ΠΣΧ) και της ετήσιας συµφωνίας χρηµατοδότησης (ΕΣΧ) µε
συνολικά 10 υποψήφιες χώρες επιλέξιµες στο πλαίσιο του SAPARD. Οι συµφωνίες
µπορούν να περάσουν στο στάδιο κύρωσης στις χώρες SAPARD, ανάλογα µε τους
διάφορους συνταγµατικούς κανόνες.
Έπειτα από την υποβολή της πράξης διαπίστωσης από τη Βουλγαρία το 2000, η
Εσθονία υπέβαλε την δική της πράξη στις 5 Φεβρουαρίου 2001. Στις 15 Μαίου 2001
η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της διαχείρισης της ενίσχυσης στη Βουλγαρία
για τρία µέτρα. Μια παρόµοια απόφαση για την Εσθονία ελήφθη στις 15 Ιουνίου
2001 για τέσσερα µέτρα.
Είναι δύσκολο να γίνει ουσιαστική πρόβλεψη σχετικά µε το χρόνο ολοκλήρωσης της
διαδικασίας για όλες τις χώρες, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί κατά πολύ από τις
προσπάθειες και τις ικανότητες των ίδιων των χωρών όσον αφορά στην τήρηση των
προϋποθέσεων. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρέχει στήριξη για θεσµική ανάπτυξη
στους οργανισµούς SAPARD µέσω του PHARE.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της πολυετούς συµφωνίας χρηµατοδότησης, οι πιστώσεις
ανάληψης υποχρεώσεων για το έτος 2000 µπορούν να καταβληθούν υπό την
προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση θα υποβληθεί στην Επιτροπή µέχρι το τέλος του
2002. Από εκεί και µετά, κάθε εναποµένουσα αχρησιµοποίητη υποχρέωση σχετικά
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µε το 2000 θα παραγραφεί αυτόµατα. Ωστόσο, η Επιτροπή εξετάζει την πιθανότητα
παράτασης της προθεσµίας για τις πιστώσεις του 2000 κατ' εξαίρεση, δεδοµένου ότι
δεν θα µπορούσε να ληφθεί καµιά απόφαση ανάθεσης της διαχείρισης της ενίσχυσης
από την Επιτροπή µέχρι το τέλος του 2000.
Προκειµένου να ενισχυθεί η σηµασία τόσο της παρακολούθησης όσο και της
εκτίµησης, την άνοιξη του 2001 έλαβε χώρα µια σειρά σεµιναρίων, µε τη συµµετοχή
των υποψηφίων χωρών. Ένα σεµινάριο εξέτασε λεπτοµερώς ζητήµατα σχετικά µε τις
ρυθµίσεις, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες αναφορικά µε την παρακολούθηση των
προγραµµάτων SAPARD. Έγιναν παρουσιάσεις σχετικά µε τις αρµοδιότητες και τα
καθήκοντα της αρχής παρακολούθησης και της επιτροπής παρακολούθησης, καθώς
και τη χρήση δεικτών παρακολούθησης.
∆ύο σεµινάρια σχετικά µε τη διενέργεια εκτιµήσεων οργανώθηκαν τον Μάιο του
2001. Αυτά αποσκοπούσαν στο να εισαγάγουν τις υποψήφιες χώρες στην
προσέγγιση που προωθείται από την Επιτροπή και ακολουθείται από τα κράτη µέλη
για την εκτίµηση προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης που χρηµατοδοτούνται από
την Κοινότητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Όλα τα έγγραφα που περιλαµβάνονται στον παρόντα κατάλογο κειµένων αναφοράς
βρίσκονται στην ιστοσελίδα::
http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/index_en.htm
Νοµοθεσία

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τον
συντονισµό της βοήθειας προς τις υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της προενταξιακής
στρατηγικής και µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε την
κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική
ανάπτυξη στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης κατά την
προενταξιακή περίοδο.
∆ιορθωτικό του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου σχετικά
µε την κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την
αγροτική ανάπτυξη στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης κατά
την προενταξιακή περίοδο.
Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1999 για την ενδεικτική κατανοµή της ετήσιας
κοινοτικής χρηµατοδοτικής χορήγησης για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία
και την αγροτική ανάπτυξη (κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 2431) [1999/595/EΚ].
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2759/1999 της Επιτροπής της 22ης ∆εκεµβρίου 1999 για τη θέσπιση
των κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου σχετικά µε
την κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική
ανάπτυξη στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την
προενταξιακή περίοδο.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 της 7ης Ιουνίου 2000 για τον καθορισµό των
χρηµατοδοτικών κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του
Συµβουλίου σχετικά µε την κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη
γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2356/2000 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2000, που τροποποιεί
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2759/1999 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινοτική στήριξη για τα
προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις υποψήφιες
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο.
Ενηµερωτικά έντυπα

Εκθέσεις για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης: «Κατάσταση της Γεωργίας και Προοπτικές
στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης» (1998)
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SCAD plus: Προενταξιακή
πολιτικής (SAPARD)

Χρηµατοδοτική Ενίσχυση

-

Μέσο προενταξιακής γεωργικής

Ενηµερωτικό έντυπο: "∆ιεύρυνση της ΕΕ" (03/2000)
Θεµατολογικό δελτίο: «Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ιεύρυνση - Προενταξιακά µέσα µε επίκεντρο
τη γεωργία» (10/2000)
Προοπτικές για τις αγροτικές αγορές στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης (11/2000)
Ενηµερωτικά δελτία

«Προενταξιακή στρατηγική:
αριθ. 14 – Αύγουστος 1999

διάθεση των πόρων του

«Προενταξιακές ενισχύσεις:
Ιανουάριος 2000

εφαρµογή του SAPARD» στο: Ενηµερωτικό δελτίο αριθ. 19 –

«Η

SAPARD»

στο: Eνηµερωτικό δελτίο

δηµοσιονοµική διαχείριση των προενταξιακών ενισχύσεων
Ενηµερωτικό δελτίο αριθ. 20 - Φεβρουάριος 2000

(SAPARD)»

στο:

«Η

ΚΓΠ και οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης: έκθεση προόδου» στο: Ενηµερωτικό δελτίο
αριθ. 22 – Μάιος 2000

«Γεωργικές συναλλαγές
αριθ. 23 – Ιούνιος 2000

µε τις ΧΚΑΕ: προετοιµασία της ένταξης» στο : Ενηµερωτικό δελτίο

«Ενισχύσεις πριν από την προσχώρηση: 6
δελτίο αριθ. 26 – Σεπτέµβριος 2000

εγκεκριµένα προγράµµατα» στο: Ενηµερωτικό

«Το SAPARD στο ξεκίνηµά του» στο: Ενηµερωτικό δελτίο αριθ. 28 – Νοέµβριος 2000
«Έγκριση για τις συµφωνίες
29 – ∆εκέµβριος 2000

χρηµατοδότησης του SAPARD» στο: Ενηµερωτικό δελτίο αριθ.

«SAPARD Βουλγαρία: Πολυετής
αριθ. 30 – Ιανουάριος 2001

Συµφωνία Χρηµατοδότησης» στο: Ενηµερωτικό δελτίο

«Sapard: Συµφωνίες υπογεγραµµένες
αριθ. 32 – Μάρτιος 2001
«Sapard:
2001

µε εννέα υποψήφιες χώρες» στο: Ενηµερωτικό δελτίο

έχουν υπογραφεί όλες οι συµφωνίες» στο: Ενηµερωτικό δελτίο αριθ. 33 – Απρίλιος
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Συµφωνία χρηµατοδότησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
SAPARD
∆ιαδικασία έγκρισης των συµφωνιών χρηµατοδότησης

Τσεχική
Βουλγαρία ∆ηµοκρατία

Έγκριση του κανονισµού εφαρµογής 7 Ιουνίου
χρηµατοδότησης
2000
∆ιυπηρεσιακή διαβούλευση για το σχέδιο 12 Ιουλίου
της συµφωνίας χρηµατοδότησης
2000
∆ιαβίβαση του σχεδίου συµφωνίας στις 20 Ιουλίου
υποψήφιες χώρες
2000
Έναρξη διαπραγµατεύσεων για τη συµφωνία
χρηµατοδότησης µε τις υποψήφιες χώρες σε 27 Ιουλίου
συνάντηση πληροφόρησης
2000
έργα
∆ιαβίβαση, αναθεωρηµένης συµφωνίας στις 3 Αυγούστου
υποψήφιες χώρες
2000
Σχόλια από τις υποψήφιες χώρες
28 Αυγούστου
2000

Έναρξη της 2 διυπηρεσιακής διαβούλευσης
ης

8
Σεπτεµβρίου

∆ιαβίβαση της αναθεωρηµένης συµφωνίας
στις υποψήφιες χώρες
Σχόλια από τις υποψήφιες χώρες

Έναρξη της 3ης διυπηρεσιακής διαβούλευσης

2000
29

Εσθονία

Ουγγαρία

Λεττονία

Λιθουανία

Πολωνία

Ρουµανία

Σλοβακία

Σλοβενία

7 Ιουνίου
2000
12 Ιουλίου
2000
20 Ιουλίου
2000

7 Ιουνίου
2000
12 Ιουλίου
2000
20 Ιουλίου
2000

7 Ιουνίου
2000
12 Ιουλίου
2000
20 Ιουλίου
2000

7 Ιουνίου
2000
12 Ιουλίου
2000
20 Ιουλίου
2000

7 Ιουνίου
2000
12 Ιουλίου
2000
20 Ιουλίου
2000

7 Ιουνίου
7 Ιουνίου
7 Ιουνίου 2000
2000
2000
12 Ιουλίου
12 Ιουλίου
12 Ιουλίου
2000
2000
2000
20 Ιουλίου
20 Ιουλίου
20 Ιουλίου
2000
2000
2000

7 Ιουνίου
2000
12 Ιουλίου
2000
20 Ιουλίου
2000

27 Ιουλίου
2000

27 Ιουλίου
2000

27 Ιουλίου
2000

27 Ιουλίου
2000

27 Ιουλίου
2000

27 Ιουλίου
2000

27 Ιουλίου
2000

27 Ιουλίου
2000

27 Ιουλίου
2000

3 Αυγούστου 3 Αυγούστου 3 Αυγούστου 3 Αυγούστου 3 Αυγούστου 3 Αυγούστου 3 Αυγούστου 3 Αυγούστου 3 Αυγούστου
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
5
2
22 Αυγούστου 18 Αυγούστου 21 Αυγούστου 21 Αυγούστου 21 Αυγούστου 22 Αυγούστου 22 Αυγούστου
Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
8
8
8
8
8
8
8
8
8 Σεπτεµβρίου
Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου
Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Σεπτεµβρίου

Σεπτεµβρίου

Σεπτεµβρίου

Σεπτεµβρίου

Σεπτεµβρίου

Σεπτεµβρίου

Σεπτεµβρίου

Σεπτεµβρίου

Σεπτεµβρίου

Σεπτεµβρίου

2000

2000
18

2000
20

2000
20

2000

2000
13

2000

2000

2000
17

2000
18

Οκτωβρίου

Οκτωβρίου

Οκτωβρίου

Οκτωβρίου

Οκτωβρίου

28

2000
28

2000
28

2000
28

2000
28

2000
28

Οκτωβρίου

Οκτωβρίου

Οκτωβρίου

Οκτωβρίου

Οκτωβρίου

2000

2000

2000

2000

2000

9 Οκτωβρίου
2000

9 Οκτωβρίου
2000

Οκτωβρίου

15 Νοεµβρίου Oral “OK” 26
2000
Oct. 2000

28

2000
28

Οκτωβρίου

Οκτωβρίου

Οκτωβρίου

Οκτωβρίου

2000

2000

2000

2000

28

28 Οκτωβρίου
2000

∆ιαβίβαση της αναθεωρηµένης συµφωνίας 10 Νοεµβρίου 10 Νοεµβρίου 10 Νοεµβρίου 10 Νοεµβρίου 10 Νοεµβρίου 10 Νοεµβρίου 10 Νοεµβρίου 10 Νοεµβρίου 10 Νοεµβρίου 10 Νοεµβρίου
στις υποψήφιες χώρες (προσωρινό)
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
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∆ιαβίβαση στις υποψήφιες χώρες
24 Νοεµβρίου 24 Νοεµβρίου 24 Νοεµβρίου 24 Νοεµβρίου 24 Νοεµβρίου 24 Νοεµβρίου 24 Νοεµβρίου 24 Νοεµβρίου 24 Νοεµβρίου 24 Νοεµβρίου
Υποβολή κειµένου στην Επιτροπή
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Απόφαση που εξουσιοδοτεί την υπογραφή 29 Νοεµβρίου 29 Νοεµβρίου 29 Νοεµβρίου 29 Νοεµβρίου 29 Νοεµβρίου 29 Νοεµβρίου 29 Νοεµβρίου 29 Νοεµβρίου 29 Νοεµβρίου 29 Νοεµβρίου
της συµφωνίας χρηµατοδότησης από την
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Επιτροπή
Συµφωνία υποψήφιας χώρας
14
26
11
29
1 ∆εκεµβρίου 1 ∆εκεµβρίου
7 ∆εκεµβρίου
12 ∆εκεµβρίου 30 Νοεµβρίου 8 ∆εκεµβρίου
2000

Υπογραφή της πολυετούς συµφωνίας
χρηµατοδότησης
Ανάληψη υποχρεώσεων σύµφωνα µε την
ετήσια συµφωνία χρηµατοδότησης του 2000
Υπογραφή της
χρηµατοδότησης

ετήσιας

συµφωνίας

2000

∆εκεµβρίου

∆εκεµβρίου

2001

18

5

2000
25

∆εκεµβρίου

Φεβρουαρίου

Ιανουαρίου

2000
30

2001
31

2001
30

Ιανουαρίου

Ιανουαρίου

2001
12

2001
5

Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου

2001

2001

1 Μαρτίου
2001

2000
25
Ιανουαρίου

∆εκεµβρίου

Ιανουαρίου

2000

2001
25

5

Φεβρουαρίου

13

2001
31

2001
13

Μαρτίου2001

2001
30

Ιανουαρίου

Φεβρουαρίου

Ιανουαρίου

Φεβρουαρίου

Ιανουαρίου

2001

2001
1 Μαρτίου
2001

2001

2001

2001

30 Μαρτίου
2001

5 Μαρτίου
2001

29 Μαρτίου
2001
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2

Ιανουαρίου

13

1 Μαρτίου
2001

2000

2000

2000

26

5

Μαρτίου2001 Μαρτίου2001

13

13

Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου

2001
27
Φεβρουαρίου

2001

2001
2001
26
5
Μαρτίου2001 Μαρτίου2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Πρόγραµµα SAPARD
Κατάσταση της διαδικασίας έγκρισης των σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης – 10.04.2001
ΣΧΕ∆ΙΟ

Βουλγαρία

Υποβολή σχεδίου
28.12.1999
Επιστολή επιβεβαίωσης και αίτηση για 27 Ιανουαρίου
περαιτέρω πληροφορίες
2000
Αρχικές διαβουλεύσεις µε τις υπηρεσίες
της Επιτροπής (2000)
Σηµείωµα διαβούλευσης 17 Ιανουαρίου
Συναντήσεις διαβούλευσης

Τσεχική
∆ηµοκρατία

Εσθονία

Ουγγαρία

Λεττονία

Λιθουανία

Πολωνία

Ρουµανία

Σλοβακία

Σλοβενία

17.2.2000
21 Μαρτίου
2000

29.12.1999
31

29.12.1999
27

20.12.1999
31

21.12.1999
27

28.12.1999
21

27.12.1999
21

21.12.1999
27

6.1.2000
27

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

17

17

17

17

17

17

17

17

31

2

31

14

31

2

14

31

21

Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου

Φεβρουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Ιανουαρίου

2

Φεβρουαρίου

–

Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Ιανουαρίου
2

Φεβρουαρίου

∆ιαβουλεύσεις µε την υποψήφια χώρα
23
1
11
4
24
7
8
21
4
10
αίτηση για πρόσθετες πληροφορίες Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου
(2000)*
23 Μαρτίου
15
Φεβρουαρίου
Υποβολή αναθεωρηµένων σχεδίων/
7 Απριλίου 28 Απριλίου 12 Μαΐου 24 Μαρτίου 5 Απριλίου 25 Απριλίου 6 Απριλίου 27 Απριλίου 17 Μαΐου 20 Απριλίου
31 Μαΐου***
6 Ιουνίου***
Έναρξη της διαδικασίας έγκρισης
(2000)

Επίσηµες διυπηρεσιακές διαβουλεύσεις 13 Απριλίου*
µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής για το
11
σχέδιο (2000)
Απριλίου**
Επίσηµες διαβουλεύσεις µε την 7 - 8 Ιουνίου
υποψήφια χώρα (2000)

5 Μαΐου* 19 Μαΐου* 30 Μαρτίου* 10 Απριλίου 3 Μαΐου* 13 Απριλίου* 11 Μαΐου* 25 Μαΐου* 5 Μαΐου*
7 Απριλίου** 2 Μαΐου**
4 Μαΐου** 17 Μαΐου**
29
11
10 Μαΐου** 22 Μαΐου** 4 Μαΐου**
Μαρτίου**
Απριλίου**
29 Ιουνίου
13-14
16 Μαΐου 11-12 Μαΐου 16 Ιουνίου
25 Μαΐου 3 – 5 Ιουλίου
11-12
8 – 9 Ιουνίου

Ιουλίου

Ιουλίου

Υποβολή του δεύτερου αναθεωρηµένου 3 Ιουλίου
16
18
4
11
20
σχεδίου (2000)
Αυγούστου Σεπτεµβρίου 22 Ιουνίου 19 Ιουνίου Σεπτεµβρίου 5 Ιουλίου Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου 26 Ιουνίου
Συµφωνία µε την υποψήφια χώρα για το
8
25
12
11
23
12
21
23
14
12
σχέδιο (υποβολή τελικής έκδοσης) Σεπτεµβρίου
Σεπτεµβρίου
Οκτωβρίου
Σεπτεµβρίου
Σεπτεµβρίου
Οκτωβρίου
Σεπτεµβρίου
Νοεµβρίου
Οκτωβρίου
Σεπτεµβρίου
(2000)
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∆ιυπηρεσιακή διαβούλευση µε τις
14
16
14
16
25
16
υπηρεσίες της Επιτροπής για το σχέδιο 16 Αυγούστου Αυγούστου
5 Οκτωβρίου
5 Οκτωβρίου
5 Οκτωβρίου
Αυγούστου
Αυγούστου
Αυγούστου
Οκτωβρίου
Αυγούστου
απόφασης (2000)
Προθεσµία για τις διυπηρεσιακές 1 Σεπτεµβρίου
1
18
1
1
18
1
18
18
1
διαβουλεύσεις (2000)
Σεπτεµβρίου Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου
Υποβολή στην επιτροπή STAR (2000)
13
13
24
13
13
24
13
22
24
13
Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου
Γνωµοδότηση της επιτροπής STAR Θετική
Θετική
Θετική
Θετική
Θετική
Θετική
Θετική
Θετική
Θετική
Θετική

(2000)

Ηµεροµηνία
έγκρισης
του 20 Οκτωβρίου
26
17
18
25
27
18
12
17
27
προγράµµατος SAPARD [C(2000)….] 3058 τελικό Οκτωβρίου Νοεµβρίου Οκτωβρίου Οκτωβρίου Νοεµβρίου Οκτωβρίου ∆εκεµβρίου Νοεµβρίου Οκτωβρίου
3105 τελικό 3321 τελικό 2738 τελικό 3097 τελικό 3329 τελικό 3040 τελικό 3742 τελικό 3327 τελικό 3138 τελικό
*
Έναρξη των διαβουλεύσεων και των πρόσθετων διαβουλεύσεων.
∆ιυπηρεσιακές διαβουλεύσεις µε τη Γ∆ Γεωργίας.
**
Υποβολή της εκ των προτέρων έγκρισης.
***
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Προγράµµατα SAPARD (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Κοινοβουλίου) Μέγιστη χορήγηση της ΕΕ (2000-2006) (ευρώ σε τιµές 2000)
ΤΣΕΧΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Μέτρα

ευρώ

1 – Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις
2 – Μεταποίηση & εµπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων

%

ευρώ

*

ΕΣΘΟΝΙΑ
ευρώ

%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ευρώ

%

ΛΕΤΤΟΝΙΑ
ευρώ

%

*

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Ευρώ

%

*

%

113 000 000

31

24 852 531

16

36 307 508

43

75 607 000

28

35 294 216

23

97 408 318

47

86 137 523

24

39 241 696 (1)

25

15 612 332

18

54 542 000

21

39 650 825

26

43 680 924

21

9 000 000

2

4 583 835

3

1 210 012

1

11 330 000

4

5

2 124 171

1

23 000 000

6

24 780 004

16

15 249 329

18

41 077 000

15

35 945 379

24

17 056 407

8

3 500 000

1

19 530 000

7

28 500 000

8

24 070 000

9
2 831 608

2

3 – ∆ιαρθρώσεις για ποιοτικούς , κτηνιατρικούς ελέγχους, τρόφιµα
και καταναλωτές.
4 – Φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές
5 – ∆ιαφοροποίηση
εναλλακτικά εισοδήµατα

δραστηριοτήτων

που

εξασφαλίζουν

7- Σύσταση οµάδων παραγωγών
8 - Ανακαίνιση χωριών, προστασία της αγροτικής κληρονοµιάς
9 – Έγγειες βελτιώσεις και αναδασµός της γης

16 410 264

11

31 007 091

20

11 - Επαγγελµατική κατάρτιση

16 000 000

4

3 310 547

2

12 - Αγροτικές υποδοµές

20 690 000

6

8 205 131

5

13 - ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων

20 000 000

5

14 - ∆ασοκοµία, δάσωση, επενδύσεις , µεταποίηση/εµπορία

30 000 000

8

15 – Τεχνική βοήθεια

14 000 000

4

Σύνολο µέτρων
Ενίσχυση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999

ΣΥΝΟΛΟ
(1)
(2)

3 025 030

4

10 529 171

12

1 089 011

1
2

6 970 116 (2)

4 748 000

2

5 882 748

4

3 726 429

2

31 829 000

12

18 299 986

12

32 275 215

16

4 574 994

3

7 687 763

4

3 049 996

2

4 248 335

2
100

1 609 493

1

1 694 332

2 885 381

1

363 827 523

100 154 000 592

100

84 716 725

100 265 618 381

100 152 499 868

100 208 207 562

7 355 499

3 113 428

1 712 716

5 370 008

3 083 090

4 209 328

371 183 022

157 114 020

86 429 441

270 988 389

155 582 958

212 416 890

10%

4%

2%

7%

4%

6%

Αντιστοιχεί στα ακόλουθα δύο µέτρα του προγράµµατος της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας: «Μεταποίηση & Εµπορία» (25 466 765 ευρώ)+ « Βελτίωση των διαρθρώσεων για
ποιοτικούς ελέγχους, για την ποιότητα των τροφίµων και για την προστασία των καταναλωτών» (13 774 931 ευρώ) τα οποία θα εφαρµοστούν στις µονάδες µεταποίησης.
Αντιστοιχεί στα ακόλουθα τρία µέτρα του προγράµµατος της Λεττονίας: «Βιολογική καλλιέργεια» (2 788 047 ευρώ) + «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και του αγροτικού
τοπίου» (2 439 541 ευρώ) + «Μείωση γεωργικών απορροών» (1 742 528 ευρώ).
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ΠΟΛΩΝΙΑ

Μέτρα

ευρώ

*

ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ευρώ

%

ευρώ

%

*

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ
ΧΩΡΕΣ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ευρώ

%

ευρώ

%

%

1 – Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις

208 084 148

18

155 617 000

15

35 402 284

28

15 498 700

35

797 071 705

22

2 – Μεταποίηση & εµπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων

448 320 000

38

175 544 000

17

33 623 611

26

17 712 800

40

954 065 711

26

28 049 000

3

28 049 000

1

83 039 134

2

416 361 150

11

3 – ∆ιαρθρώσεις για ποιοτικούς , κτηνιατρικούς ελέγχους, τρόφιµα
και καταναλωτές.
4 – Φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές
∆ιαφοροποίηση
εναλλακτικά εισοδήµατα

5

–

δραστηριοτήτων

που

εξασφαλίζουν

16 750 000

1

26 571 000

3

4 500 000

4

136 040 000

12

102 600 000

10

14 413 327

11

17 712 000

2

5 850 000

5

7- Σύσταση οµάδων παραγωγών

6 199 704

14

8 - Ανακαίνιση χωριών, προστασία της αγροτικής κληρονοµιάς
9 – Έγγειες βελτιώσεις και αναδασµός της γης
11 - Επαγγελµατική κατάρτιση
12 - Αγροτικές υποδοµές

1
2

12 617 500

10

46 456 199

1

117 312 724

3

758 507 978

21

49 525 000

1

167 532 691

5

25 610 000

2

55 535 000

5

2 500 000

2

327 780 000

28

299 391 000

28

5 080 275

4

29 525 000

3

13 - ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων

46 592 000
72 005 294

4 428 200

10

14 - ∆ασοκοµία, δάσωση, επενδύσεις , µεταποίηση/εµπορία

6 170 000

1

108 340 000

10

9 670 923

8

15 – Τεχνική βοήθεια

8 659 686

1

52 561 078

5

4 000 000

3

393 098

1

93 101 399

3

100

44 232 502

100

3 629 619 985

100

Σύνολο µέτρων
Ενίσχυση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999

ΣΥΝΟΛΟ

1 177 413 834

100 1 051 445 078

100 127 657 920

23 803 764

21 257 056

2 580 860

894 251

73 380 000

1 201 217 598

1 072 702 134

130 238 780

45 126 753

3 702 999 985

32%

29%

4%

1%

100%
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