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1.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.1.

Συµφωνία της συνόδου κορυφής του Βερολίνου και δηµοσιονοµική πειθαρχία
Η Σύνοδος Κορυφής του Βερολίνου (24 και 25 Μαρτίου 1999) ενέκρινε τις προτάσεις
του Προγράµµατος δράσης 2000. Επιπλέον, το 2000, εκδόθηκε ο κανονισµός για τη
δηµοσιονοµική πειθαρχία και άρχισε να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 2000.
Προς υπενθύµιση, στα συµπεράσµατά της, η Σύνοδος Κορυφής του Βερολίνου
διατήρησε την κατευθυντήρια γραµµή που πρότεινε η Επιτροπή (περιλαµβάνοντας
στην εν λόγω κατευθυντήρια γραµµή τα µέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου, τα
κτηνιατρικά µέτρα, το προενταξιακό γεωργικό µέσο SAPARD και το διαθέσιµο ποσό
για τις προσχωρήσεις όσον αφορά τη γεωργία) αλλά καθόρισε ανώτατα όρια δαπανών
χαµηλότερα της κατευθυντήριας γραµµής.
Στην πράξη πρόκειται για δύο ετήσια υπο-όρια για την περίοδο 2000-2006, ένα για
τις παραδοσιακές δαπάνες της αγοράς (υποτοµέας 1α) και ένα για τις δαπάνες για
την ανάπτυξη της υπαίθρου (υποτοµέας 1β). Τα όρια αυτά καθορίστηκαν σε επίπεδο
ισοδύναµο µε την εκτίµηση των δαπανών που προκύπτουν από την έγκριση του
Προγράµµατος δράσης 2000. Αυτό σηµαίνει ότι τα νέα ανώτατα όρια βρίσκονται στο
επίπεδο των προβλέψιµων δαπανών, χωρίς περιθώριο για απρόβλεπτες καταστάσεις
που ενδεχοµένως ανακύψουν, όπως συνέβη συχνά στο παρελθόν. Το επίπεδο αυτών
των ανώτατων ορίων αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:
∆απάνες 2000-2006 (σε εκατ. ευρώ, τιµές 1999)1
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Σύνολο

Σύνολο ΚΓΠ
Πρόγραµµα
δράσης 2000

40 920

42 800

43 900

43 770

42 760

41 930

41 660

297 740

α) αγορές2
(υπο-όριο 1α)

36 620

38 480

39 570

39 430

38 410

37 570

37 290

267 370

β) ανάπτυξη της
υπαίθρου3
(υπο-όριο 1β)

4 300

4 320

4 330

4 340

4 350

4 360

4 370

30 370

Μετά τα συµπεράσµατα της συνόδου κορυφής του Βερολίνου, το Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο:

1
2
3

Για τον υπολογισµό των ποσών µε τις τρέχουσες τιµές, χρησιµοποιείται αποπληθωριστής 2%.
Συµπεριλαµβανόµενων των κτηνιατρικών και φυτοϋγειονοµικών µέτρων και εξαιρούµενων των
συνοδευτικών µέτρων.
Συµπεριλαµβανόµενων των συνοδευτικών µέτρων.
– Στις δαπάνες αυτές προστίθενται οι ενέργειες για την ανάπτυξη της υπαίθρου εκτός των
προγραµµάτων του στόχου αριθ. 1 που χρηµατοδοτούνται σήµερα από το ΕΓΤΠΕ-τµήµα
Προσανατολισµού
- Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν κατά µέσο όρο στην πρόταση της Επιτροπής στο πλαίσιο του
Προγράµµατος ∆ράσης 2000.
- ΄Ολες οι δράσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
και τα κράτη µέλη.
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1.2.

–

ενέκριναν νέα διοργανική συµφωνία σχετικά µε τη δηµοσιονοµική
πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού, τις
δηµοσιονοµικές προοπτικές (τα ανώτατα όρια) και τη διαδικασία του
προϋπολογισµού που περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα αυτά και προβλέπει
τυπικά τη δυνατότητα για την Επιτροπή να υποβάλει το φθινόπωρο διορθωτική
επιστολή στο προσχέδιο του προϋπολογισµού (ΠΠ) για το επόµενο έτος κατά
τρόπο ώστε οι δηµοσιονοµικές προβλέψεις να λαµβάνουν υπόψη τις πλέον
πρόσφατες εξελίξεις

–

εξέδωσαν νέο κανονισµό σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία
(κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2040/2000, ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ.27) που
προβλέπει ιδίως ότι όλα τα νοµοθετικά µέτρα που αποφασίζονται στο πλαίσιο
της κοινής γεωργικής πολιτικής τηρούν τα υπο-όρια 1α και 1β που καθορίζονται
στις δηµοσιονοµικές προοπτικές και ότι οι πιστώσεις εγγράφονται εντός αυτών
των ανώτατων ορίων’ ότι, προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των ποσών
του υποτοµέα 1α (παραδοσιακές δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων), το
Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει να αναπροσαρµόσει το επίπεδο των µέτρων
στήριξης που εφαρµόζονται από την αρχή της επόµενης περιόδου εµπορίας σε
κάθε τοµέα΄ ότι η Επιτροπή υποβάλλει συγχρόνως µε το ΠΠ ανάλυση των
διαπιστωθεισών διαφορών µεταξύ των αρχικών προβλέψεων και των
πραγµατικών δαπανών κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη και ότι εξετάζει
την κατάσταση µεσοπρόθεσµα’ ότι για την κατάρτιση των δηµοσιονοµικών
εκτιµήσεων κατά την έγκριση του προϋπολογισµού, της διορθωτικής επιστολής
ή ενός διορθωτικού και συµπληρωµατικού προϋπολογισµού (∆ΣΠ), η Επιτροπή
χρησιµοποιεί, εν γένει, τη µέση συναλλαγµατική ισοτιµία ευρώ/δολαρίου η
οποία διαπιστώθηκε κατά το τελευταίο τρίµηνο’ και τέλος, το νοµισµατικό
αποθεµατικό µειώνεται σε 250 εκατ. ευρώ το 2000 και καταργείται από το
οικονοµικό έτος 2003 και εξής.

Το προσχέδιο του προϋπολογισµού
Το προσχέδιο του προϋπολογισµού (ΠΠ) του 2000 καταρτίστηκε από την Επιτροπή και
προτάθηκε στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή στο τέλος Απριλίου 1999. Το
σύνολο των προτεινόµενων πιστώσεων για το ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων ανήλθε σε
40 901 εκατ. ευρώ, ήτοι 37 314 εκατ. ευρώ για τον υποτοµέα 1α και 3 587 εκατ. ευρώ
για τον υποτοµέα 1β. Το ΠΠ έλαβε υπόψη το ανώτατο όριο για τον υποτοµέα 1α
(37 352 εκατ. ευρώ µε τρέχουσες τιµές) και το ανώτατο όριο για τον υποτοµέα 1β
(4 386 εκατ. ευρώ µε τρέχουσες τιµές) που καθορίζονταν στις δηµοσιονοµικές
προοπτικές: οι τελικές προβλέψεις αναγκών για τον υποτοµέα 1α υπερέβησαν το
ανώτατο όριο των 212 εκατ. ευρώ. Οι προτεινόµενες πιστώσεις µειώθηκαν συνεπώς
γραµµικά κατά 250 εκατ. ευρώ και παραµένουν έτσι εντός του ανώτατου ορίου. Οι
προσδιορισθείσες ανάγκες για τον υποτοµέα 1β παρέµειναν επίσης εντός του ανώτατου
ορίου. ΄Ετσι οι προτεινόµενες πιστώσεις αντιστοιχούσαν ακριβώς στις ανάγκες.

1.3.

Η διαδικασία διαβούλευσης – το σχέδιο προϋπολογισµού – η πρώτη ανάγνωση
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τον Ιούλιο του 1999 το Συµβούλιο ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισµού. Χωρίς να
µεταβάλλει τις πιστώσεις του υποτοµέα 1β, µείωσε κατά 375 εκατ. ευρώ αυτές του
υποτοµέα 1α. Οι συνολικές πιστώσεις του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων ανήλθαν έτσι
σε 40 526 εκατ. ευρώ.
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Κατά την πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέφερε τις πιστώσεις
του ΠΠ για τον υποτοµέα 1α, εξαιρουµένων των γραµµών που αφορούν τις
επιστροφές, και ενίσχυσε κατά 547 εκατ. ευρώ τις πιστώσεις για την ανάπτυξη της
υπαίθρου στον υποτοµέα 1β.
1.4.

Η διορθωτική επιστολή αριθ. 4/2000
Τον Οκτώβριο του 1999, η Επιτροπή ενέκρινε διορθωτική επιστολή στο ΠΠ,
λαµβάνοντας υπόψη, αφενός, την εξέλιξη της γεωργικής συγκυρίας και, αφετέρου,
την πρόσφατη γεωργική νοµοθεσία.
Η δυσµενής εξέλιξη της γεωργικής συγκυρίας τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο
διατήρησε τις προβλέψιµες ανάγκες για το σύνολο του υποτοµέα 1α σε επίπεδο
υψηλότερο του ανώτατου ορίου, παρά την ελαφρά µείωση κατά 67 εκατ. ευρώ των
προβλέψιµων αναγκών σε σχέση µε το ΠΠ.
Τα κεφάλαια για τα οποία οι ανάγκες µειώθηκαν αισθητά είναι:
–

εκκαθάριση των λογαριασµών (- 300 εκατ. ευρώ) λόγω σηµαντικότερων από τις
προβλεπόµενες αρνητικών διορθώσεων (ποσό προς πίστωση στον
προϋπολογισµό του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων),

–

βόειο κρέας (- 191 εκατ. ευρώ) λόγω µικρότερων αναγκών βάσει της δηµόσιας
αποθεµατοποίησης και των επιστροφών κατά την εξαγωγή,

–

αιγοπρόβειο κρέας (- 186 εκατ. ευρώ) λόγω της ανόδου της µέσης τιµής στην
κοινοτική αγορά, και τέλος,

–

ελαιόλαδο (- 159 εκατ. ευρώ) µετά τη µείωση της παραγωγής ορισµένων
κρατών µελών.

Οι οικονοµίες αυτές αντισταθµίστηκαν εντούτοις από αυξήσεις στα κεφάλαια:
–

χοίρειο κρέας (+236 εκατ. ευρώ) λόγω της παρατεινόµενης κρίσης,

–

ζάχαρη (+158 εκατ. ευρώ) λόγω υψηλότερων επιστροφών κατά την εξαγωγή
µετά την πτώση των παγκόσµιων τιµών,

–

αροτραίες καλλιέργειες (+115 εκατ. ευρώ) λόγω της χαµηλότερης από την
πρόβλεψη τιµής αγοράς των ελαιούχων σπόρων που συνεπάγεται τη µη
εφαρµογή της προβλεπόµενης µείωσης της ενίσχυσης, και τέλος

–

γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα (+102 εκατ. ευρώ), λόγω της υψηλότερης
παραγωγής βουτύρου και αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη και της
αύξησης ορισµένων ποσοστών επιστροφών κατά την εξαγωγή.

΄Οσον αφορά τον υποτοµέα 1β, οι προβλέψιµες δαπάνες αυξήθηκαν σε σχέση µε το
ΠΠ κατά 200 εκατ. ευρώ, επισπεύδοντας την παρουσίαση από τα κράτη µέλη και
την έγκριση από την Επιτροπή νέων προγραµµάτων ανάπτυξης της υπαίθρου.
Οι συµπληρωµατικές ανάγκες που προκύπτουν από την πρόσφατη γεωργική
νοµοθεσία ανήλθαν µόλις σε 38 εκατ. ευρώ (αφορούν αποκλειστικά τον υποτοµέα
1α). Μετά την παρουσίαση του ΠΠ σχεδόν καµία αλλαγή της βασικής ρύθµισης δεν
παρατηρήθηκε, εφόσον το ΠΠ είχε ήδη ενσωµατώσει τον αντίκτυπο των αποφάσεων
του Προγράµµατος δράσης 2000. Εξάλλου, η απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε το
πακέτο τιµών 1999/2000 είχε αµελητέα δηµοσιονοµική επίπτωση σε σχέση µε την
αρχική πρόταση της Επιτροπής.
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Οι τοιουτοτρόπως προσδιορισθείσες ανάγκες για το ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων κατά
την έγκριση της διορθωτικής επιστολής ανήλθαν σε 41.324 εκατ. ευρώ4.
Λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι οι ανάγκες του υποτοµέα 1α υπερέβαιναν το
ανώτατο όριο, οι προτεινόµενες στη διορθωτική επιστολή πιστώσεις µειώθηκαν
κατά 200 εκατ. ευρώ γραµµικά στις διάφορες σχετικές γραµµές του
προϋπολογισµού αφήνοντας περιθώριο σε σχέση µε το αντίστοιχο υπο-όριο των
15 εκατ. ευρώ.
1.5.

Ο προϋπολογισµός
Στις 16 ∆εκεµβρίου 1999, η τριµερής σύσκεψη για τον προϋπολογισµό του 2000
ολοκληρώθηκε και ο προϋπολογισµός εγκρίθηκε. Τα αποτελέσµατα για το ΕΓΤΠΕΤµήµα Εγγυήσεων ήσαν τα ακόλουθα:
Για τον υποτοµέα 1α, το ποσό των πιστώσεων ανήλθε σε 36 889 εκατ. ευρώ, ήτοι
κατά 463 εκατ. ευρώ κατώτερες του υπο-ορίου του Βερολίνου, λόγω
συµπληρωµατικής µείωσης που εφαρµόστηκε κυρίως γραµµικά στις διάφορες
γραµµές από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή.
Για τον υποτοµέα 1β, οι πιστώσεις ανήλθαν σε 4.084 εκατ. ευρώ για τον τίτλο Β1-4,
ήτοι κατά 297 εκατ. ευρώ ανώτερες του ποσού που ζητούσε η Επιτροπή στη
διορθωτική επιστολή της. Το Κοινοβούλιο αύξησε εποµένως τις πιστώσεις για τα
γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα και, επιπλέον, δηµιούργησε ένα νέο τίτλο Β1-50
«Μέτρα στήριξης της διαχείρισης των πόρων µε σκοπό τη στήριξη της κοινής
αλιευτικής πολιτικής», στον οποίο χορηγήθηκε ποσό ύψους 20,9 εκατ. ευρώ.
Εποµένως, οι πιστώσεις για τον υποτοµέα 1β ανήλθαν συνολικά σε 4 104,9 εκατ.
ευρώ, ήτοι κατά 281 εκατ. ευρώ κατώτερες του υπο-ορίου του Βερολίνου,
Επιπλέον, πιστώσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν στο νοµισµατικό
αποθεµατικό, που χρησιµοποιείται µόνο σε περίπτωση µεταβολής της σχέσης
ευρώ/δολαρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2040/2000 του Συµβουλίου σχετικά µε τη δηµοσιονοµική
πειθαρχία.
Επίσης περιλαµβάνεται ποσό ύψους 24,9 εκατ. ευρώ προσωρινών πιστώσεων
εγγεγραµµένων στο κεφάλαιο Β0-40 για τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα,
καθώς και για τα µέτρα στήριξης της διαχείρισης των αλιευτικών πόρων.
΄Ετσι, το σύνολο των αρχικών δηµοσιονοµικών διαθεσίµων για το οικονοµικό έτος
2000 ανήλθε σε 41 493,9 εκατ. ευρώ.
Λεπτοµερή στοιχεία της διαδικασίας του προϋπολογισµού περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα 2.

4

Οι προσδιορισθείσες στη διορθωτική επιστολή ανάγκες δεν κάλυπταν την ανάγκη των 20,9 εκατ. ευρώ
του κεφαλαίου Β1-50.
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2.

TΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

A.

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Τα δηµοσιονοµικά διαθέσιµα για το οικονοµικό έτος 2000 αποτελούνταν από τα
ακόλουθα στοιχεία:

2.1.

–

τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του 2000,

–

τις αυτοδικαίως µεταφερόµενες πιστώσεις από το οικονοµικό έτος 1999,

–

τις πιστώσεις που αφορούν τις µη αυτόµατες µεταφορές από το οικονοµικό
έτος 1999.

Οι πιστώσεις του αρχικού προϋπολογισµού του 2000
΄Οπως αναφέρεται και στο σηµείο 1, ο αρχικός προϋπολογισµός για το οικονοµικό
έτος 2000, που εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 1999, προέβλεπε αρχικές πιστώσεις
ύψους 41 493,9 εκατ. ευρώ εκ των οποίων:

2.2.

–

τις πιστώσεις του υποτοµέα «Παραδοσιακές δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-Τµήµα
Εγγυήσεων και δαπάνες για κτηνιατρικά µέτρα» (αποκαλούµενος υποτοµέας
1α που καλύπτει τους τίτλους Β1-1 έως Β1-3) που ανέρχονται σε 36 889 εκατ.
ευρώ,

–

τις πιστώσεις του υποτοµέα «Ανάπτυξη της υπαίθρου και συνοδευτικά µέτρα»
(αποκαλούµενος υποτοµέας 1β που καλύπτει τους τίτλους Β1-4 και Β1-5) που
ανέρχονται σε 4 104,9 εκατ. ευρώ,

–

τις πιστώσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν στο νοµισµατικό
αποθεµατικό και που χρησιµοποιούνται µόνο σε περίπτωση µεταβολής της
σχέσης ευρώ/δολαρίου.

Οι πιστώσεις των διορθωτικών και συµπληρωµατικών προϋπολογισµών (∆ΣΠ)
Στις 2 Αυγούστου 2000, η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε το
διορθωτικό και συµπληρωµατικό προϋπολογισµό αριθ. 1/2000. Ο συγκεκριµένος
∆ΣΠ δεν τροποποίησε τις αρχικές πιστώσεις αλλά επέφερε τεχνικές τροποποιήσεις
στο τµήµα «Εγγυήσεις» του ΕΓΤΠΕ.

2.3.

Οι µεταφορές πιστώσεων στο εσωτερικό του ΕΓΤΠΕ- τµήµα Εγγυήσεων
Το 2000 η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τρεις µεταφορές από
κεφάλαιο σε κεφάλαιο:
µεταφορά αριθ. 43/00 ύψους 137 εκατ. ευρώ :
–

από τα κεφάλαια Β1-15 οπωροκηπευτικά (- 87,7 εκατ. ευρώ) και Β1-20 γάλα
και γαλακτοκοµικά προϊόντα (- 50,0 εκατ. ευρώ),

–

προς τα κεφάλαια Β1-16 προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα (+ 36,6 εκατ.
ευρώ), Β1-16 λοποί τοµείς ή φυτικά προϊόντα (+ 15,0 εκατ. ευρώ) και Β1-21
βόειο κρέας (+ 50,0 εκατ. ευρώ), Β1-39 άλλα µέτρα (+ 36,0 εκατ. ευρώ),
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µεταφορά αριθ. 76/00 ύψους 100 εκατ. ευρώ :
–

από το κεφάλαιο B1-37 εκκαθάριση των προηγούµενων οικονοµικών ετών και
µειώσεις/αναστολές των προκαταβολών (- 100,0 εκατ. ευρώ),

–

προς το κεφάλαιο B1-40 ανάπτυξη της υπαίθρου (+ 100,0 εκατ. ευρώ),

µεταφορά αριθ. 79/00 ύψους 544,0 εκατ. ευρώ (περιλαµβανοµένης της
µεταφοράς στο νοµισµατικό αποθεµατικό, βλ. σηµείο 2.4):

2.4.

–

από τα κεφάλαια Β1-11 ζάχαρη (- 54,4 εκατ. ευρώ), Β1-20 γάλα και
γαλακτοκοµικά προϊόντα (- 135 εκατ. ευρώ), Β1-22 αιγοπρόβειο κρέας
(- 85 εκατ. ευρώ), και Β1-37 εκκαθάριση των προηγούµενων οικονοµικών
ετών και µειώσεις/αναστολές των προκαταβολών (- 270,0 εκατ. ευρώ),

–

προς τα κεφάλαια Β1-10 αροτραίες καλλιέργειες (+ 31,0 εκατ. ευρώ), Β1-12
ελαιόλαδο (+21,0 εκατ. ευρώ), Β1-13 αποξηραµένες ζωοτροφές και ψυχανθή
(+ 2 εκατ. ευρώ), Β1-16 προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα (+ 35,0 εκατ. ευρώ),
Β1-17 καπνός (+19,0 εκατ. ευρώ), Β1-18 λοιποί τοµείς ή φυτικά προϊόντα
(+ 24 εκατ. ευρώ), Β1-21 βόειο κρέας (+ 25,0 εκατ. ευρώ), Β1-25 άλλες
ενέργειες για τα ζωικά προϊόντα (+ 2,0 εκατ. ευρώ), Β1-30 επιστροφές για
ορισµένα εµπορεύµατα που προκύπτουν από τη µεταποίηση γεωργικών
προϊόντων (+ 22,0 εκατ. ευρώ), Β1-36 ενέργειες ελέγχου και πρόληψης στον
τοµέα του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων (+ 19,0 εκατ. ευρώ), Β1-39 άλλα µέτρα
(+ 34,0 εκατ. ευρώ), Β1-60 νοµισµατικό αποθεµατικό (+ 310,0 εκατ. ευρώ).

Μεταφορές από ή προς το νοµισµατικό αποθεµατικό
Η µέση ισοτιµία του δολαρίου που διαπιστώθηκε στη διάρκεια του οικονοµικού
έτους ήταν ανώτερη της ισοτιµίας που ελήφθη υπόψη στις υποθέσεις για τον
προϋπολογισµό του 2000 επιφέροντας δηµοσιονοµικές οικονοµίες ύψους 510 εκατ.
ευρώ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού αριθ. 2040/2000 σχετικά µε τη
δηµοσιονοµική πειθαρχία, το ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων επωφελείται από τις
οικονοµίες αυτές εν µέρει. Οι οικονοµίες που υπερβαίνουν το όριο ενεργοποίησης
των 200 εκατ. ευρώ αποτελούν αντικείµενο µεταφοράς προς το νοµισµατικό
αποθεµατικό και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση άλλων
µέτρων. ΄Ετσι, ποσό ύψους 310 εκατ. ευρώ µεταφέρθηκε προς το νοµισµατικό
αποθεµατικό.

2.5.

Οι διαθέσιµες πιστώσεις για το οικονοµικό έτος 2000
Οι διαθέσιµες τελικά πιστώσεις για το οικείο οικονοµικό έτος ανήλθαν σε
40 683,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 41 493,9 εκατ. ευρώ των αρχικών πιστώσεων,
µειωµένων κατά 500 εκατ. του νοµισµατικού αποθεµατικού και 310 εκατ. ευρώ που
µεταφέρθηκαν προς το νοµισµατικό αποθεµατικό.

2.6.

Η χρησιµοποίηση των διαθέσιµων πιστώσεων για το οικονοµικό έτος 2000

2.6.1.

Πράξεις σχετικά µε τον προϋπολογισµό
Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει τη λεπτοµερή κατάσταση των πράξεων σχετικά µε τον
προϋπολογισµό που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονοµικού
έτους 2000:
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σε ευρώ
1. ∆ιαθέσιµες πιστώσεις

40 683 900 000,00

2. Λεπτοµερείς αναλήψεις υποχρεώσεων
- για τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν τα ΚΜ
- για τις άµεσες πληρωµές
Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων

40 301 804 475,29
135 557 546,67
40 437 362 021,96

3. Καταλογισµοί
- για τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν τα ΚΜ
- για τις άµεσες πληρωµές
Σύνολο καταλογισµών

40 301 804 475,29
83 284 453,00
40 385 088 928,29

4. Πιστώσεις αυτοδικαίως µεταφερόµενες
- για τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν τα ΚΜ
- για τις άµεσες πληρωµές
Σύνολο πιστώσεων αυτοδικαίως µεταφερόµενων
5. Πιστώσεις µη αυτοµάτως µεταφερόµενες

0,00

6. Ακυρούµενες πιστώσεις
(= 1 - 2 - 5)

2.6.2.

0,00
52 273 093,67
52 273 093,67

246 537 978,04

Πιστώσεις αυτοδικαίως µεταφερόµενες
Οι αυτοδικαίως µεταφερόµενες πιστώσεις αντιπροσωπεύουν τη διαφορά µεταξύ των
αναλήψεων υποχρεώσεων και των καταλογισµών. Για το οικείο οικονοµικό έτος,
αφορούν ποσό 52,27 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στις πιστώσεις που ανέλαβε η
Επιτροπή για τις άµεσα εκκαθαριζόµενες δαπάνες των οποίων η πληρωµή δεν είχε
πραγµατοποιηθεί στο τέλος του οικονοµικού έτους.

2.6.3.

Πιστώσεις µη αυτοµάτως µεταφερόµενες
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή δεν έλαβε καµία απόφαση µη αυτόµατης
µεταφοράς πιστώσεων του 2000 προς το οικονοµικό έτος 2001.
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2.7.

Οι αυτοδικαίως µεταφερόµενες πιστώσεις από το οικονοµικό έτος 1999
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει, συνολικά, τη χρησιµοποίηση των εν λόγω
µεταφερόµενων δαπανών κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2000
σε ευρώ
1. Λεπτοµερείς αναλήψεις υποχρεώσεων
- για τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν τα ΚΜ
- για τις άµεσες πληρωµές
Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων

2.8.

75 005 324,79
30 299 211,92
105 304 536,71

2. Αποδεσµεύσεις επί των µεταφερόµενων πιστώσεων
- για τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν τα ΚΜ
- για τις άµεσες πληρωµές
Σύνολο αποδεσµεύσεων

(1 697 577,29)
(257 231,00)
(1 954 808,29)

3. Πληρωµές
- για τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν τα ΚΜ
- για τις άµεσες πληρωµές
Σύνολο καταλογισµών

73 307 747,50
18 419 166,75
91 726 914,25

4. Ακυρούµενες πιστώσεις (= 1 + 2 - 3)
- για τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν τα ΚΜ
- για τις άµεσες πληρωµές
Σύνολο ακυρωθεισών µεταφερόµενων πιστώσεων

0,00
11 622 814,17
11 622 814,15

Οι πιστώσεις που αφορούν τις µη αυτόµατες µεταφορές από το οικονοµικό έτος
1999
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τη µη αυτόµατη µεταφορά
πιστώσεων από το οικονοµικό έτος 1999 στο οικονοµικό έτος 2000 για συνολικό
ποσό ύψους 33,09 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για:
–

µη χρησιµοποιηθείσες πιστώσεις ύψους 4,09 εκατ. ευρώ για το άρθρο Β1-319.
Οι µη χρησιµοποιηθείσες πιστώσεις του 1999 θα διατεθούν για τη
χρηµατοδότηση του προγράµµατος ελέγχου, την παράταση ορισµένων
συµβάσεων εξωτερικών τεχνικών βοηθών και την ανάληψη των δαπανών
παρακολούθησης. ∆εδοµένου ότι ο προϋπολογισµός του 2000 δεν προβλέπει
καµία πίστωση για την επισιτιστική βοήθεια στη Ρωσία, κατέστη αναγκαίο να
παραταθεί η περίοδος ισχύος των πιστώσεων που δεν χρησιµοποιήθηκαν
το 1999.

–

µη χρησιµοποιηθείσες πιστώσεις ύψους 29 εκατ. ευρώ για το άρθρο Β1-390.
Μετά την αναπροσαρµογή των νοµισµατικών ισοτιµιών σε ορισµένα κράτη
µέλη, το Συµβούλιο αποφάσισε τον Απρίλιο του 1997 να συγχρηµατοδοτήσει σε
τρεις δόσεις τις γεωργονοµισµατικές ενισχύσεις. Για τις ενισχύσεις αυτές, ο
προϋπολογισµός του 1999 προέβλεπε για την Ιταλία πιστώσεις ύψους 130 εκατ.
ευρώ. Εφόσον το συγκεκριµένο κράτος µέλος δεν πραγµατοποίησε καµία
πληρωµή κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 1999 και ο προϋπολογισµός
του 2000 προβλέπει µόνο 101 εκατ. ευρώ, ζητήθηκε ως εκ τούτου µη αυτόµατη
µεταφορά ύψους 29 εκατ. ευρώ προκειµένου να καλυφθούν οι
συµπληρωµατικές ανάγκες του οικονοµικού έτους 2000. Το σύνολο των
πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν και καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του
οικονοµικού έτους 2000.

Οι µεταφερόµενες πιστώσεις χρησιµοποιήθηκαν ως εξής:
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σε ευρώ
1. Μεταφερόµενες πιστώσεις

33 094 000,00

2. Αναλήψεις υποχρεώσεων
- για τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν τα ΚΜ
- για τις άµεσες πληρωµές
Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων

29 000 000,00
327 378,00
29 327 378,00

3. Πληρωµές
- για τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν τα ΚΜ
- για τις άµεσες πληρωµές
Σύνολο καταλογισµών

29 000 000,00
53 421,60
29 053 421,60

4. Ακυρούµενες πιστώσεις (= 1 – 2)

4 040 578,40

B.

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2.9.

Οι προκαταβολές στα κράτη µέλη

2.9.1.

Το σύστηµα των µηνιαίων προκαταβολών έναντι του καταλογισµού των δαπανών
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαϊου 1999 περί
χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής5, προβλέπει στο άρθρο 7 ότι η
Επιτροπή αποφασίζει «µηνιαίες προκαταβολές έναντι του καταλογισµού των
δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν από τους εγκεκριµένους οργανισµούς πληρωµής».
Οι προκαταβολές καταβάλλονται στα κράτη µέλη στην αρχή του δεύτερου µήνα που
έπεται εκείνου κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκαν οι δαπάνες από τους οργανισµούς
πληρωµής.
∆εν πρόκειται για προκαταβολές µε την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά µάλλον για
επιστροφή δαπανών που έχουν ήδη πραγµατοποιήσει τα κράτη µέλη. Η έκφραση
«προκαταβολή» υπογραµµίζει τον προσωρινό χαρακτήρα αυτών των καταβολών: οι
προκαταβολές εγκρίνονται βάσει µηνιαίων δηλώσεων δαπανών που διαβιβάζουν τα
κράτη µέλη’ οι δαπάνες αυτές λαµβάνονται οριστικά υπόψη µετά τη διενέργεια
επιτόπιων ελέγχων κατά τη διάρκεια των επόµενων οικονοµικών ετών (πρβλ.
εκκαθάριση των λογαριασµών).
Οι πληρωµές που πραγµατοποίησαν τα κράτη µέλη την περίοδο από 16.10.1999 έως
15.10.2000 υπόκεινται στο καθεστώς των προκαταβολών. Πρόκειται για το 99% των
δαπανών που ανέλαβε το ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. ΄Οσον αφορά τις υπόλοιπες, η
Επιτροπή ελέγχει, για περιορισµένο αριθµό µέτρων, τις πληρωµές που
πραγµατοποίησε απευθείας η ίδια.

2.9.2.

Οι αποφάσεις προκαταβολών που ελήφθησαν για το οικονοµικό έτος 2000
Για το οικονοµικό έτος 2000, η Επιτροπή ενέκρινε 12 αποφάσεις µηνιαίων
προκαταβολών (παράρτηµα 4).
Το ∆εκέµβριο του 2000, εγκρίθηκε συµπληρωµατική προκαταβολή, µε σκοπό την
προσαρµογή των προκαταβολών που χορηγήθηκαν για το σύνολο των δαπανών που
καταλογίζονται στο οικείο οικονοµικό έτος.

5
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2.9.3.

Μείωση και αναστολή των προκαταβολών
a. Μείωση των προκαταβολών λόγω µη τήρησης των ανώτατων ορίων και των
προθεσµιών πληρωµής
Κατ΄εφαρµογή του άρθρου 13 της απόφασης 94/729/ΕΚ του Συµβουλίου της 31ης
Οκτωβρίου 1994 σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία6, οι υπηρεσίες του ΕΓΤΠΕ
διαπίστωσαν ότι ορισµένα κράτη µέλη δεν τηρούν πάντα τις προθεσµίες πληρωµής
που τάσσει η κοινοτική ρύθµιση για την καταβολή των ενισχύσεων στους
δικαιούχους.
Οι προθεσµίες πληρωµής καθορίζονται, αφενός, για να εξασφαλίζεται η ίση
µεταχείριση µεταξύ των δικαιούχων σε όλα τα κράτη µέλη και, αφετέρου, να
αποφεύγεται η αναστροφή, λόγω καθυστερηµένης πληρωµής, της αναµενόµενης
οικονοµικής επίπτωσης των ενισχύσεων. Επιπλέον, η ελευθερία πληρωµής ανάλογα
µε τους διοικητικούς µηχανισµούς των οργανισµών πληρωµής δεν επιτρέπει την ορθή
εφαρµογή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας
Λόγω υπερβάσεων των προθεσµιών, η Επιτροπή αποφάσισε τρεις φορές, να µειώσει
τις µηνιαίες προκαταβολές κατά συνολικό ποσό 15,69 εκατ. ευρώ.
β. Μειώσεις λόγω αδυναµιών που διαπιστώθηκαν στα συστήµατα ελέγχου
Λόγω αδυναµιών που διαπιστώθηκαν στο σύστηµα ελέγχου της Ελλάδας, η Επιτροπή
προέβη σε µείωση των δαπανών κατά 75,22 εκατ. ευρώ.
γ. Μείωση των προκαταβολών λόγω µη είσπραξης της συµπληρωµατικής εισφοράς
γάλακτος για τις περιόδους εµπορίας 1998/99 και 1999/2000
Κατά την εξέταση των δαπανών που δηλώθηκαν για το οικονοµικό έτος 2000,
διαπιστώθηκε ότι τέσσερα κράτη µέλη δεν επέβαλαν το συνολικό ποσό της
συµπληρωµατικής εισφοράς για την περίοδο εµπορίας 1990/00 σύµφωνα µε το
άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 536/93.
Η Επιτροπή αποφάσισε να µειώσει τις προκαταβολές των εν λόγω κρατών µελών
κατά 280,19 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, µετά την ενηµέρωση του ερωτηµατολογίου σχετικά µε τις παραχθείσες
ποσότητες γάλακτος, διαπιστώθηκε ότι, για την περίοδο εµπορίας 1998/99, για ένα
κράτος µέλος, οι ποσότητες που υπερέβαιναν την εθνική ποσόστωση ήσαν
σηµαντικότερες από αυτές που είχαν προηγουµένως κοινοποιηθεί. ∆εδοµένου ότι δεν
υπήρξε συµπληρωµατική καταβολή εκ µέρους του οικείου κράτους µέλους, οι
προκαταβολές µειώθηκαν κατά 134,70 εκατ. ευρώ.
δ. Επιστροφή εισπράξεων συµπληρωµατικής εισφοράς γάλακτος για τις περιόδους
εµπορίας 1994/95, 1995/96 και 1996/97
Κατά την εξέταση των δαπανών που δηλώθηκαν για τα οικονοµικά έτη 1995, 1996
και 1997, διαπιστώθηκε ότι τέσσερα κράτη µέλη δεν επέβαλαν το συνολικό ποσό της
συµπληρωµατικής εισφοράς για τις περιόδους εµπορίας 1994/96 και 1996/97
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 536/93.

6
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Η Επιτροπή, κατά τη λογιστική καταχώρηση των δαπανών για τα συγκεκριµένα
οικονοµικά έτη, αποφάσισε να µειώσει συνεπώς τις προκαταβολές των εν λόγω
κρατών µελών.
Στη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2000, τα εν λόγω κράτη µέλη προέβησαν τελικά
σε εισπράξεις βάσει των εισφορών για τις συγκεκριµένες περιόδους εµπορίας.
∆εδοµένου ότι τα ποσά αυτά είχαν ήδη εισπραχθεί από το ΕΓΤΠΕ µέσω των
µειώσεων των προκαταβολών των προηγούµενων οικονοµικών ετών που
περιγράφονται ανωτέρω, οι εισφορές που δηλώθηκαν το 2000 για τις εν λόγω
περιόδους εµπορίας, επιστράφηκαν στα οικεία κράτη µέλη έναντι ποσού 5,22 εκατ.
ευρώ.
ε. ∆ιορθώσεις όσον αφορά τη δηµόσια αποθεµατοποίηση
Στις δηλώσεις των κρατών µελών επήλθαν διορθώσεις + 19,21 εκατ. ευρώ εκ των
οποίων διόρθωση ύψους 19 εκατ. ευρώ αφορούσε την Ιταλία. Η τελευταία διόρθωση
επήλθε κατόπιν ασυµφωνίας µεταξύ της µηνιαίας δήλωσης των δαπανών και της
δήλωσης στους πίνακες της δηµόσιας αποθεµατοποίησης.
στ. ∆ιορθώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου
∆ιόρθωση –8,51 εκατ. ευρώ εφαρµόστηκε στις δηλώσεις των κρατών µελών.
Πρόκειται για διόρθωση –1,4 εκατ. ευρώ όσον αφορά την υπέρβαση του ανώτατου
ορίου και για διόρθωση –7,1 εκατ. ευρώ όσον αφορά τη λογιστική καταχώρηση των
δαπανών πριν από την τυπική ηµεροµηνία έγκρισης του προγράµµατος ανάπτυξης.
ζ. ΄Αλλες παρεµβάσεις
Πραγµατοποιήθηκαν κι άλλες διορθώσεις +2,38 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για
διορθώσεις όσον αφορά τις ενισχύσεις στους απόρους – 3,4 εκατ. ευρώ, την
επισιτιστική βοήθεια στη Ρωσία – 0,5 εκατ. ευρώ και διάφορες λογιστικές
παραδροµές συνολικού ποσού 1,4 εκατ. ευρώ.
2.10.

Οι άµεσες πληρωµές
Σε ορισµένες περιπτώσεις, η Επιτροπή πραγµατοποιεί άµεσες πληρωµές στους
οικονοµικούς παράγοντες. Πρόκειται για πληρωµές για ορισµένα µέτρα που δεν έχουν
το χαρακτήρα παραδοσιακών µέτρων της αγοράς, αλλά που αποσκοπούν στη
διεύρυνση των δυνατοτήτων διάθεσης των προϊόντων, ιδίως στον τοµέα του
ελαιολάδου και του κλωστικού λίνου, στη χρηµατοδότηση ενεργειών για την
καταπολέµηση της απάτης, µέτρων για την προώθηση της ποιότητας και µέτρων
έρευνας για τον καπνό.
Στο παράρτηµα 5 περιλαµβάνονται λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τις άµεσες
πληρωµές.
Ας σηµειωθεί ότι η χρηµατοδότηση ορισµένων από αυτά τα µέτρα πραγµατοποιείται
µε ποσά που καταλογίστηκαν επί των ενισχύσεων που καταβάλλονται σους
παραγωγούς, Το παράρτηµα 6 παρέχει µία συνολική εικόνα της κατάστασης των
δαπανών που καταλογίστηκαν σε σχέση µε τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες.
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3.

ANAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A.

ΓENΙΚΑ

3.1.

Η εκτέλεση του προϋπολογισµού
Η εκτέλεση των πιστώσεων του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων για το οικονοµικό έτος
2000 (δαπάνες των κρατών µελών από τις 16 Οκτωβρίου 1999 έως τις 15 Οκτωβρίου
2000) ανήλθε σε 40 466,7 εκατ. ευρώ, περιλαµβανοµένων των δαπανών βάσει
µεταφερόµενων ποσών ύψους 29,3 εκατ. ευρώ, ήτοι 98,7% των εγγεγραµµένων
πιστώσεων στον τίτλο Β1 του προϋπολογισµού.

3.2.

–

Το σύνολο των δαπανών του υποτοµέα 1α (παραδοσιακές δαπάνες του
ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων και δαπάνες για κτηνιατρικά µέτρα, που καλύπτουν
τους τίτλους Β1-1 έως Β1-3) ανέρχεται σε 36 261 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά
1 091 εκατ. ευρώ κατώτερο του υπο-ορίου που καθόρισε η διοργανική
συµφωνία της 6ης Μαϊου 1998, και κατά 628 εκατ. ευρώ κατώτερο των
διαθέσιµων πιστώσεων.

–

Το σύνολο των δαπανών του υποτοµέα 1β (ανάπτυξη της υπαίθρου και
συνοδευτικά µέτρα, που καλύπτει τους τίτλους Β1-4 και Β1-5) ανέρχεται σε
4 176,4 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 209, 6 εκατ. ευρώ κατώτερο του υπο-ορίου, και
κατά 71,5 εκατ. ευρώ ανώτερο των διαθέσιµων πιστώσεων.

Ο αντίκτυπος της εξέλιξης της ισοτιµίας ευρώ/δολαρίου
Το επίπεδο των δαπανών εξαρτάται, µεταξύ άλλων παραγόντων, από την εξέλιξη
του δολαρίου. Πράγµατι, για σηµαντικό µέρος των επιστροφών κατά την εισαγωγή
γεωργικών προϊόντων, ιδίως για τα σιτηρά και τη ζάχαρη, καθώς και στην
περίπτωση ορισµένων εσωτερικών ενισχύσεων όπως η ενίσχυση για το βαµβάκι, το
επίπεδο των δαπανών επηρεάζεται από την ισοτιµία του δολαρίου. ΄Ετσι, οι
παρατηρούµενες πραγµατικές ισοτιµίες του ευρώ είναι σαφώς χαµηλότερες από τη
δηµοσιονοµική ισοτιµία. Οι µέσες καθορισθείσες τιµές του δολαρίου που
παρατηρήθηκαν την περίοδο από 1.8.1999 έως 31.7.2000 (περίοδος αναφοράς για
τον καθορισµό του αντίκτυπου του δολαρίου), αποκλίνουν από τη δηµοσιονοµική
ισοτιµία (1 ευρώ=0,99 δολ), και το επίπεδο των δαπανών που πραγµατοποίησαν τα
κράτη µέλη είναι χαµηλότερο λόγω της εξέλιξης της ισοτιµίας του δολαρίου. Οι
οικονοµίες ανέρχονται σε 510 εκατ. ευρώ. Το ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων
επωφελείται ωστόσο εν µέρει από αυτές τις οικονοµίες. Οι οικονοµίες που
υπερβαίνουν το όριο ενεργοποίησης των 200 εκατ. ευρώ που καθορίζουν οι κανόνες
της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας αποτέλεσαν αντικείµενο, στο τέλος του οικονοµικού
έτους, µεταφοράς προς το νοµισµατικό αποθεµατικό και δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση άλλων µέτρων.

3.3.

Οι διπλές τιµές µετατροπής
Από τον αντίκτυπο των διπλών τιµών µετατροπής προκύπτουν δαπάνες σαφώς
λιγότερο σηµαντικές από τα προηγούµενα έτη. Η κατάργηση των πράσινων τιµών
οδήγησε στην εξάλειψη της επίπτωσης της διπλής τιµής στις χώρες που συµµετέχουν
στο ευρώ και συνεπώς σε σηµαντικές οικονοµίες. Ωστόσο, το κατ΄εκτίµηση κόστος
της διπλής τιµής για το ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων κατά την έγκριση της
διορθωτικής επιστολής των 119 εκατ. ευρώ υπερέβη τα 106 εκατ. ευρώ και τελικά
ανήλθε σε 225 εκατ. ευρώ.
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3.4.

Η απόφαση για τις τιµές
Κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιουλίου 2000, το Συµβούλιο Γεωργίας έλαβε
απόφαση σχετικά µε τις γεωργικές τιµές για το 2000/01. Η απόφαση αφορούσε
επίσης ορισµένα άλλα µέτρα συναφή µε τη γεωργία. Άλλες αποφάσεις αφορούσαν
κυρίως τα ακόλουθα σηµεία:

3.5.

–

∆ιατήρηση στο επίπεδο που είχε καθοριστεί για το 1999/00 των θεσµικών
τιµών για τη ζάχαρη, το πρόβειο και χοίρειο κρέας, την ενίσχυση για τους
µεταξοσκώληκες, τις µηνιαίες αυξήσεις για το ρύζι και το ποσό των µηνιαίων
επιστροφών για την αποθεµατοποίηση της ζάχαρης. Οι συγκεκριµένες τιµές
και ποσά θα ισχύουν όχι µόνο για το 2000/01, αλλά και για τις επόµενες
περιόδους εµπορίας.

–

Μείωση των µηνιαίων αυξήσεων για τα σιτηρά κατά 7,5% από το 2001/02
(ετήσια οικονοµία της τάξης των 8 εκατ. ευρώ από το 2002)’ διατήρηση των
ειδικών ενισχύσεων στους πορτογάλους παραγωγούς σιτηρών για το 2001/02
στα επίπεδα που είχαν καθοριστεί για το 2000/01 (κόστος 3 εκατ. ευρώ
το 2002).

–

∆ιατήρηση των πληρωµών στους παραγωγούς καρπών µε κέλυφος το 2001 για
τα προγράµµατα που λήγουν το 2000 (κόστος 24 εκατ. ευρώ το 2001).

–

Μείωση του ποσοστού της ενίσχυσης για το γάλα µαθητικού συσιτίου από
95% σε 75% της ενδεικτικής τιµής, από την 1η Ιανουαρίου 2001 (οικονοµίες
ύψους 11 εκατ. ευρώ το 2001 και 22 εκατ. ευρώ το 2002 και εξής).

–

Μεταρρύθµιση του καθεστώτος ενισχύσεων για τον κλωστικό λίνο και την
κάνναβη από το 2001/02. ∆ιατήρηση του καθεστώτος ενισχύσεων που ισχύει
το 2001/02 αλλά µε µέγιστο προϋπολογισµό 88 εκατ. ευρώ για το 2001.

Οι γεωργονοµισµατικές αποφάσεις
Το 2000 είναι το πρώτο έτος εφαρµογής των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου για το γεωργονοµισµατικό καθεστώς του ευρώ. Οι εν
λόγω διατάξεις εφαρµόζονται κυρίως στα τέσσερα κράτη µέλη που δεν έχουν
υιοθετήσει το ευρώ: Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο.
΄Οσον αφορά τις αντισταθµίσεις σε περίπτωση µείωσης των ισοτιµιών που ισχύουν
για τις διάφορες τιµές και ποσά της κοινής γεωργικής πολιτικής, το
γεωργονοµισµατικό καθεστώς είναι σε µεγάλο βαθµό συγκρίσιµο µε αυτό που ίσχυε
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1998.
Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν αντισταθµίσεις σε περίπτωση σηµαντικής
ανατίµησης που υπερβαίνει το 2,6% και που ορίζεται ως «η κατάσταση στην οποία η
µέση ετήσια ισοτιµία είναι κατώτερη του ορίου που συνίσταται στη χαµηλότερη
αξία των ετήσιων µέσων τιµών µετατροπής που ίσχυαν κατά τα τρία προηγούµενα
έτη και της ισοτιµίας την 1η Ιανουαρίου 1999». Αυτοί οι όροι πληρούνταν το 2000
για τη λίρα στερλίνα και τη σουηδική κορόνα. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 654/2001
καθορίζει το µέγιστο ποσό της πρώτης δόσης της εξισωτικής ενίσχυσης. Ανέρχεται
αντίστοιχα σε 224,12 και 11,12 εκατ. ευρώ. Το 50% της πραγµατικά καταβληθείσας
αντιστάθµισης χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. Η δεύτερη και η τρίτη
δόση είναι µειωµένες τουλάχιστον κατά το 1/3 του ποσού που χορηγήθηκε βάσει της
πρώτης δόσης.
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Στην περίπτωση που η ισοτιµία που ισχύει για τις «άµεσες ενισχύσεις» είναι
κατώτερη αυτής που ίσχυε προηγουµένως, το οικείο κράτος µέλος µπορεί να
χορηγήσει εξισωτική ενίσχυση στους γεωργούς σε τρεις διαδοχικές δόσεις.
Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει τις αντισταθµίσεις που καθορίστηκαν για τις
διάφορες «άµεσες ενισχύσεις».
Mέγιστα ποσά της πρώτης δόσης της εξισωτικής ενίσχυσης (σε εκατ. ευρώ)
Mέτρα
Tύπος
Πριµοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες
Πρόσθετη πριµοδότηση για τις θηλάζουσες
αγελάδες
Πριµοδότηση για τα αρσενικά βοοειδή
Πριµοδότηση για σφαγή εκτός εποχής
Ενίσχυση εκτατικοποίησης
Εγκατάσταση νέων γεωργών+µειονεκτικές
περιοχές
Πρόωρη συνταξιοδότηση
Περιβάλλον
∆ασοκοµία
Πριµοδότηση για το αιγοπρόβειο κρέας
Κατ΄αποκοπή πριµοδότηση για το πρόβειο κρέας

Κανονισµός

∆ανία

Ηνωµένο
Βασίλειο

Σουηδία

Κ. (EΚ) αριθ. 1254/1999 αρθρ. 6
παρ.1
Κ. (EΚ) αριθ. 1254/1999 αρθρ. 6
παρ.5
Κ. (EΚ) αριθ. 1254/1999 αρθρ. 4
K. (EK) αριθ. 1254/1999 αρθρ. 5
Κ. (EΚ) αριθ 1254/1999 αρθρ. 13
Κ. (EΚ) αριθ. 1257/1999 αρθρ. 8 και
13
Κ. (EΚ) αριθ. 1257/1999 αρθρ. 10
Κ. (EΚ) αριθ. 1257/1999 αρθρ. 22
Κ. (EΚ) αριθ. 1257/1999 αρθρ. 29

0,021546

1,687232

30,756576

0,000000

0,000000

1,158592

0,025935
0,000000
0,003724
0,000000

2,788084
0,041152
1,707808
1,878667

32,507936
0,538880
21,730336
3,288000

0,002138
0,015162
0,004655

0,000000
13,158352
0,000000

0,000000
9,012768
3,354528

Κ. (EΟΚ) αριθ. 872/84
Κ. (ΕΟΚ) αριθ. 1323/90

0,002358
0,000000

0,401154
0,072002

61,760205
11,856660

Ενίσχυση για τον αραβόσιτο «βασική έκταση»
(µικρ. παραγ.)
Ενίσχυση για σιτηρά άλλα πλην αραβόσιτου
«βασική έκταση» (µικρ. παραγ.)
Ενίσχυση για κουκιά σόγιας, σπέρµατα
αγριογογγύλης, σπέρµατα ηλιοτροπίου (µικρ.
παραγ.)
Ενίσχυση για µπιζέλια, κουκιά και λαθούρια
(µικρ. παραγ.)
Ενίσχυση για λινόσπορους (µικρ. παραγ.)
Ενίσχυση για τον αραβόσιτο «βασική έκταση»
(επαγγ. Παραγ.)
Ενίσχυση για σιτηρά άλλα πλην αραβόσιτου
«βασική έκταση» (επαγγ. παραγ.)
Ενίσχυση για κουκιά σόγιας, σπέρµατα
αγριογογγύλης, σπέρµατα ηλιοτροπίου (επαγγ.
παραγ.)
Ενίσχυση για µπιζέλια, κουκιά και λαθούρια
(επαγγ. Παραγ.)
Ενίσχυση για λινόσπορους (µικρ. παραγ.)
Συµπληρωµατική ενίσχυση για το σκληρό σίτο
(εµπορ, παραγ.)
Αγρανάπαυση που συνδέεται µε ενισχύσεις για
τις εκτάσεις
Ενίσχυση για τις εκτάσεις καλλιέργειας ξηρών
λαχανικών
Ενίσχυση για τις εκτάσεις καλλιέργειας
λυκίσκου

Κ. (EΚ) αριθ. 1251/1999

0,000000

0,071253

Κ. (EΚ) αριθ. 1251/1999

2,853340

1,984905

Κ. (EΚ) αριθ. 1251/1999

0,018690

0,000000

Κ. (EΚ) αριθ. 1251/1999

0,018690

0,000000

Κ. (EΚ) αριθ. 1251/1999
Κ. (ΕΚ) αριθ. 1251/1999

0,006230
0,000000

0,000000
0,183222

Κ. (ΕΚ) αριθ. 1251/1999

13,444340

31,083273

Κ. (EΚ) αριθ. 1251/1999

1,495200

6,511167

Κ. (EΚ) αριθ 1251/1999

0,623000

3,175848

Κ. (EΚ) αριθ. 1251/1999
Κ. (EΚ) αριθ. 1251/1999

0,953190
0,000000

4,682340
0,020358

Κ. (EΚ) αριθ. 1251/1999

4,759720

6,670638

Κ. (EΚ) αριθ. 1577/96

0,000000

0,000000

Κ. (EΟΚ) αριθ. 1696/71

0,000000

0,033930

Ενισχύσεις για τις εκτάσεις καλλιέργειας
κλωστικού λίνου
Ενισχύσεις στην παραγωγή κάναβης

Κ. (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70

0,003992

0,748098

Κ. (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70

0

0,010764
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B.

ANAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

3.6.

Πρόγραµµα δράσης 2000

3.6.1.

Φυτικά προϊόντα
Οι δαπάνες σχετικά µε τις µεγάλες καλλιέργειες καλύπτουν σηµαντικό µερίδιο των
συνολικών δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. Το µερίδιο αυτό ανήλθε σε
40,8% στον προϋπολογισµό του 2000. Μετά τη µεταρρύθµιση του 1992, οι άµεσες
ενισχύσεις στους παραγωγούς κυριάρχησαν στις δαπάνες του τοµέα. ∆ιαπιστώνεται
ότι µετά από µία αρχική περίοδο όπου οι δαπάνες του προϋπολογισµού αυξήθηκαν
µετά το 1994 µε την προοδευτική εισαγωγή της µεταρρύθµισης, επιτεύχθηκε µία
κατάσταση σχετικής σταθερότητας την περίοδο 1997-1999.
΄Εκτοτε, οι αροτραίες καλλιέργειες αποτέλεσαν αντικείµενο ενός νέου σταδίου της
διαδικασίας µεταρρύθµισης µε την έγκριση της γεωργικής πτυχής του
προγράµµατος δράσης 2000. Η εν λόγω πτυχή θα αρχίσει να ισχύει πλήρως από το
οικονοµικό έτος 2001. Ωστόσο, η µη χορήγηση προκαταβολής βάσει της άµεσης
ενίσχυσης για τους µεγάλους παραγωγούς ελαιούχων σπόρων ελάφρυνε το
οικονοµικό έτος 2000 κατά ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ.
Με τη µεταρρύθµιση του τοµέα το 1992 και τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο
πλαίσιο του προγράµµατος 2000, η τιµή παρέµβασης των σιτηρών µειώθηκε
σηµαντικά προκειµένου να προσεγγίσει τις παγκόσµιες τιµές. Η επακόλουθη
απώλεια εσόδων αντισταθµίζεται µε τη χορήγηση ενίσχυσης για τις εκτάσεις. Οι
ελαιούχοι σπόροι, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και οι σπόροι µη κλωστικού λίνου
και, από το 2001, ο κλωστικός λίνος και η κάνναβη αποτελούν επίσης µέρος του εν
λόγω συστήµατος άµεσων ενισχύσεων µε διαφοροποιηµένο, στη διάρκεια
µεταβατικής περιόδου, συντελεστή ενίσχυσης ανάλογα µε τον τύπο του προϊόντος.
Η ενίσχυση λαµβάνει τέσσερις µορφές:
–

ενίσχυση στους µικρούς παραγωγούς, που καταβάλλεται χωρίς υποχρέωση
παύσης καλλιέργειας των γαιών,

–

ενίσχυση στους επαγγελµατίες παραγωγούς, που υπόκεινται στην υποχρέωση
παύσης καλλιέργειας των γαιών,

–

συµπληρωµατική ενίσχυση στους παραγωγούς σκληρού σίτου,

–

αγρανάπαυση (υποχρεωτική ή εθελοντική παύση καλλιέργειας των γαιών).

Για την περίοδο 2001/01, το ποσοστό της υποχρεωτικής παύσης καλλιέργειας
ορίστηκε σε 10%, οδηγώντας σε προβλεπόµενη συγκοµιδή της τάξης των 205 εκατ.
τόνων.
Η µεταρρύθµιση του προγράµµατος δράσης 2000 για τον τοµέα των µεγάλων
καλλιεργειών χαρακτηρίζεται, συνοπτικά, από τα ακόλουθα στοιχεία:
–

για τα σιτηρά, η τιµή παρέµβασης µειώνεται προοδευτικά (110,25 ευρώ/τόνο
για την περίοδο εµπορίας 2000/01), παράλληλα µε την προοδευτική αύξηση
των άµεσων ενισχύσεων για τις εκτάσεις,
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–

για τους ελαιούχους σπόρους, το βασικό ποσό για την καταβολή της άµεσης
ενίσχυσης ανά εκτάριο θα επανέλθει προοδευτικά στο επίπεδο του αντίστοιχου
για τα σιτηρά και την παύση καλλιέργειας γαιών,

–

για το σκληρό σίτο, η κατ΄αποκοπή πρόσθετη ενίσχυση για τις εκτάσεις θα
παραµείνει αµετάβλητη,

–

για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, η πληρωµή για τον τόνο απόδοσης θα
µειωθεί,

–

για τον ελαιούχο λίνο, η καταβολή εξισωτικού ποσού για τον τόνο απόδοσης
θα µειωθεί επίσης,

–

στις περιοχές όπου δεν καλλιεργείται αραβόσιτος, οι εκτάσεις για χόρτο
ενσίρωσης µπορούν επίσης να επωφελούνται ενίσχυσης για τις εκτάσεις,

–

η ελάχιστη τιµή για τον τόνο θα µειωθεί για το άµυλο των γεωµήλων,

–

για τη Φινλανδία και ορισµένες ζώνες της Σουηδίας, συµπληρωµατική
κατ΄αποκοπή πριµοδότηση θα καταβληθεί για τους ελαιούχους σπόρους και τα
σιτηρά,

–

οι πληρωµές για τις εκτάσεις καλλιέργειας λίνου και κάνναβης θα
ευθυγραµµιστούν µε τις αντίστοιχες για τον ελαιούχο λίνο.

Ζωικά προϊόντα
Ο τοµέας του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων είναι ο τρίτος
σηµαντικότερος από την άποψη των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. Το
µερίδιό του στις γεωργικές δαπάνες µειώθηκε ωστόσο έντονα την περιόδο
1980(42%)-2000(6,3%). Ο τοµέας του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων είναι ένας από τους τοµείς για τους οποίους το Συµβούλιο του Βερολίνου
(Μάρτιος 1999) αποφάσισε κάποια µεταρρύθµιση. Πρόκειται κυρίως για µείωση των
τιµών κατά 15% σε τρεις περιόδους εµπορίας που αρχίζουν το 2005, η οποία θα
συνοδεύεται από εξισωτική ενίσχυση καταβλητέα άµεσα στους παραγωγούς. Ο
αντίκτυπος αυτής της µεταρρύθµισης δεν είναι ακόµα σηµαντικός για το οικονοµικό
έτος 2000.
Το 2000, οι δαπάνες για τον τοµέα του βόειου κρέατος αντιπροσώπευαν το
11,35 των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. Η µεταρρύθµιση του
προγράµµατος δράσης 2000 αύξησε και επέβαλε ορισµένες άµεσες ενισχύσεις στο
συγκεκριµένο τοµέα, ως αντιστάθµιση της µείωσης των θεσµικών τιµών. Ωστόσο, η
µεταρρύθµιση αυτή έχει ελάχιστες επιπτώσεις για το οικονοµικό έτος 2000.

3.7.

Κατανοµή των δαπανών κατά κεφάλαιο

3.7.1.

Φυτικά προϊόντα
Οι δαπάνες για τα φυτικά προϊόντα ανήλθαν σε 25 812 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά
55 εκατ. ευρώ κατώτερες των πιστώσεων του προϋπολογισµού που ανέρχονταν σε
25 876 εκατ. ευρώ.
Οι αροτραίες καλλιέργειες, στο πλαίσιο των οποίων οι άµεσες ενισχύσεις για τις
εκτάσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των δαπανών, επιβαρύνουν κατά
16 663 εκατ. ευρώ τον κοινοτικό προϋπολογισµό, ήτοι υπερβαίνουν κατά 22 εκατ.
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ευρώ τις πιστώσεις του προϋπολογισµού. Ας σηµειωθεί ότι διαπιστώθηκε σε µεγάλο
βαθµό ελλιπής εκτέλεση όσον αφορά τις δαπάνες παρέµβασης υπό µορφή
αποθεµατοποίησης, λόγω του ότι υπήρξε συνδυασµός µικρότερων αγορών σε
παρέµβαση και σηµαντικότερων πωλήσεων µετά από ένα σηµαντικό όγκο
εξαγωγών. Αυτή η αξιοσηµείωτη ελλιπής εκτέλεση αντισταθµίστηκε από
σηµαντικότερες πληρωµές για άµεσες ενισχύσεις για τις εκτάσεις µεγάλων
παραγωγών.
Οι δαπάνες βάσει του κεφαλαίου ζάχαρη ανήλθαν σε 1 910 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά
86 εκατ. ευρώ χαµηλότερες από τις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό. Αυτή η
ελλιπής εκτέλεση οφείλεται κυρίως σε µικρότερες δαπάνες για τις επιστροφές κατά
την εξαγωγή.
Στον τοµέα του ελαιολάδου, λόγω διαπιστωθείσας υπέρβασης ύψους 20 εκατ. ευρώ
που οφείλετο κυρίως σε υψηλότερες δαπάνες για ενισχύσεις στην παραγωγή και την
κατανάλωση, οι δαπάνες ανήλθαν σε 2 210 εκατ. ευρώ.
Για τις αποξηραµένες ζωοτροφές και τα ψυχανθή, οι δαπάνες ανήλθαν σε
381 εκατ. ευρώ, ήτοι ανεπαίσθητη διαφορά µόλις κατά 1 εκατ. υψηλότερες από τις
εγγεγραµµένες πιστώσεις.
Στον τοµέα των κλωστικών φυτών και των µεταξοσκώληκων, οι δαπάνες ήσαν
χαµηλότερες κατά 33 εκατ. ευρώ, ανερχόµενες σε 991 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως των
χαµηλότερων δαπανών για ενισχύσεις για τις εκτάσεις καλλιέργειας λίνου και
κάνναβης.
Οι δαπάνες ύψους 1 551 εκατ. ευρώ που διαπιστώθηκαν στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών ήσαν χαµηλότερες κατά 103 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τις
εγγεγραµµένες πιστώσεις. Η διαφορά αυτή εξηγείται κυρίως από τις σηµαντικά
χαµηλότερες δαπάνες για το επιχειρησιακό ταµείο των οργανώσεων παραγωγών, την
µπανάνα, καθώς και την αντιστάθµιση για τη µεταποίηση των εσπεριδοειδών.
Στον τοµέα των προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα, οι δαπάνες ανήλθαν σε
765 εκατ. ευρώ ήτοι υπέρβαση κατά 70 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τις εγγεγραµµένες
πιστώσεις, που οφείλεται σε σηµαντικότερες δαπάνες για την απόσταξη και την
ενίσχυση για το µούστο.
΄Οσον αφορά τον καπνό, λόγω υπέρβασης ύψους 14 εκατ. ευρώ, οι δαπάνες
ανήλθαν σε 989 εκατ. ευρώ, όπου το σύνολο σχεδόν των δαπανών
πραγµατοποιήθηκαν για πριµοδοτήσεις.
΄Οσον αφορά τους λοιπούς τοµείς ή φυτικά προϊόντα, οι δαπάνες ανήλθαν σε
350 εκατ. ευρώ, ήτοι υπέρβαση ύψους 38 εκατ. ευρώ κυρίως για τους σπόρους για
σπορά και το ρύζι.
3.7.2.

Ζωικά προϊόντα
Οι δαπάνες για τα ζωικά προϊόντα ανήλθαν σε 9 276 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά
245 εκατ. ευρώ κατώτερες των πιστώσεων του προϋπολογισµού ύψους 9 521 εκατ.
ευρώ.
Στον τοµέα των γαλακτοκοµικών προϊόντων, διαπιστώθηκε κατανάλωση µειωµένη
κατά 191 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες ανήλθαν σε 2 544 εκατ. ευρώ. Πράγµατι,
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διαπιστώθηκε οικονοµία ύψους 328 εκατ. ευρώ για την παρέµβαση στο
αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη, που απορροφήθηκε εν µέρει µεταξύ άλλων από τα
λιγότερα έσοδα βάσει της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς των γαλακτοπαραγωγών.
Οι δαπάνες στον τοµέα του βόειου κρέατος ανήλθαν σε 4 540 εκατ. ευρώ, δηλαδή
κατά 75 εκατ. υψηλότερες από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις, ενώ η σηµαντική
άνοδος των δαπανών παρέµβασης εκτός της αποθεµατοποίησης αντισταθµίστηκε εν
µέρει από σηµαντική µείωση των δαπανών για τις επιστροφές.
΄Οσον αφορά το αιγοπρόβειο κρέας, πραγµατοποιήθηκε οικονοµία ύψους 96 εκατ.
ευρώ βάσει κυρίως των πριµοδοτήσεων για τα αιγοειδή, ενώ οι δαπάνες ανήλθαν σε
1 736 εκατ. ευρώ.
΄Οσον αφορά το χοίρειο κρέας, τα αυγά και τα πουλερικά, διαπιστώθηκε
οικονοµία ύψους 30 εκατ. ευρώ, κυρίως στον τοµέα του χοίρειου κρέατος, ενώ οι
συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 435 εκατ. ευρώ.
΄Οσον αφορά τις άλλες ενέργειες για τα ζωικά προϊόντα, οι δαπάνες ανήλθαν σε
11,7 εκατ. ευρώ, ήτοι υπέρβαση ύψους 1,7 εκατ. ευρώ βάσει της ειδικής ενίσχυσης
για τη µελισσοκοµία.
Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν βάσει του Ευρωπαϊκού Ταµείου Εγγυήσεων για την
αλιεία ανήλθαν σε 9,5 εκατ. ευρώ, ήτοι οικονοµία ύψους 4,5 εκατ. ευρώ.
3.7.3.

Συναφή µέτρα
Οι εγγεγραµµένες στον τίτλο 3 πιστώσεις ανήλθαν σε 2 094,5 εκατ. ευρώ και οι
δαπάνες ανήλθαν τελικά σε 2 135,4 εκατ. ευρώ, ήτοι υπέρβαση κατά 41 εκατ. ευρώ.
΄Οσον αφορά τις επιστροφές για τα προϊόντα εκτός του παραρτήµατος Ι, οι
δαπάνες ανήλθαν σε 572 εκατ. ευρώ, ήτοι υπέρβαση κατά 21 εκατ. ευρώ, παρά την
ευνοϊκή ισοτιµία ευρώ/δολαρίου.
΄Οσον αφορά την επισιτιστική βοήθεια, διαπιστώθηκε κατανάλωση µειωµένη κατά
26 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως µικρότερης δαπάνης για την ενίσχυση στους απόρους,
ενώ οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 309 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες βάσει των προγραµµάτων υπέρ των ιδιαίτερα αποµακρυσµένων
περιφερειών και των νήσων του Αιγαίου Πελάγους ανήλθαν σε 227 εκατ. ευρώ,
σηµειώνοντας κατανάλωση µειωµένη κατά 16 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες για τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα ανήλθαν σε
102,5 εκατ. ευρώ, ήτοι ακριβώς στο επίπεδο των εγγεγραµµένων πιστώσεων εάν δεν
ληφθεί υπόψη ποσό 4 εκατ. ευρώ που µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό βάσει του
κεφαλαίου Β0-40.
Αντίθετα, οι δαπάνες για τις ενέργειες ελέγχου και πρόληψης στον τοµέα του
ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων, υπερέβησαν κατά 18 εκατ. ευρώ τις εγγεγραµµένες
πιστώσεις, ανερχόµενες σε 77 εκατ. ευρώ.
΄Οσον αφορά την εκκαθάριση των προηγούµενων οικονοµικών ετών και τις
µειώσεις/αναστολές των προκαταβολών, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 1 078 εκατ.
ευρώ, ήτοι κατά 378 εκατ. ευρώ υψηλότερες των προβλεπόµενων λόγω
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σηµαντικότερων από τις αρχικά προβλεπόµενες µειώσεων/αναστολών, ιδίως
εξαιτίας της µη είσπραξης της συµπληρωµατικής εισφοράς γάλακτος.
Οι δαπάνες για τις ενέργειες προώθησης και πληροφόρησης ανήλθαν σε 59 εκατ.
ευρώ, ήτοι κατά 12 εκατ. ευρώ χαµηλότερες από τις προβλεπόµενες.
΄Οσον αφορά τα άλλα µέτρα, οι δαπάνες ανήλθαν σε 933 εκατ. ευρώ, ήτοι
υπέρβαση ύψους 98 εκατ. ευρώ, καταλογιστέα κατά µεγάλο µέρος στις
γεωργονοµισµατικές ενισχύσεις.
3.8.

Κατανοµή των δαπανών µε βάση τον οικονοµικό χαρακτήρα τους
Οι δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων κατανέµονται σε δύο µεγάλες
κατηγορίες: τις δαπάνες που συνδέονται µε τις επιστροφές, έναντι συνολικού ποσού
5 646,2 εκατ. ευρώ, και τις λεγόµενες δαπάνες «παρεµβάσεων», έναντι συνολικού
ποσού 30 537, 1 εκατ. ευρώ, στις οποίες περιλαµβάνονται κυρίως οι άµεσες
ενισχύσεις, η αποθεµατοποίηση, οι αποσύρσεις και οι εξοµοιούµενες µε αυτές
ενέργειες, και οι λοιπές δαπάνες παρέµβασης.
Πρέπει ακόµα να προσθέσουµε τις δαπάνες για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά
µέτρα, ενέργειες πληροφόρησης και ανάπτυξης της υπαίθρου που δεν
περιλαµβάνονται ούτε στις επιστροφές ούτε στις παρεµβάσεις, και που ανήλθαν σε
4 281,7 εκατ. ευρώ. Τα παραρτήµατα 13 έως 15 παρουσιάζουν λεπτοµερώς τις
διάφορες δαπάνες µε βάση τον οικονοµικό χαρακτήρα τους.

3.8.1.

Επιστροφές
Οι δαπάνες για τις επιστροφές ανήλθαν σε 5 646,2 εκατ. ευρώ, ήτοι, για το
οικονοµικό έτος 2000, 14% των συνολικών δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα
Εγγυήσεων, διατηρούµενες έτσι στο επίπεδο που διαπιστώθηκε για το προηγούµενο
οικονοµικό έτος.

3.8.2.

΄Αµεσες ενισχύσεις
Οι δαπάνες που κατατάσσονται στις «άµεσες ενισχύσεις» ανήλθαν σε
25 529,2 εκατ. ευρώ, ήτοι 83,6% των συνολικών δαπανών παρέµβασης, που
ανήλθαν σε 30 537,2 εκατ. ευρώ. Αντιπροσώπευαν το 63,1% των συνολικών
δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. Οι δαπάνες µε την ονοµασία «άµεσες
ενισχύσεις» είναι οι αναφερόµενες στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1259/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαϊου 1999 (ΕΕ L 160, σ. 113).
Πρόκειται κυρίως (µερικός κατάλογος) για ενισχύσεις για τις εκτάσεις και την
αγρανάπαυση για τις µεγάλες καλλιέργειες, ενισχύσεις στην παραγωγή ελαιολάδου,
ενισχύσεις για τις εκτάσεις που καλλιεργούνται µε λίνο, κάνναβη, ξηρά λαχανικά,
ρύζι, σταφίδα, πριµοδοτήσεις για τον καπνό, τις θηλάζουσες αγελάδες, τα αρσενικά
βοοειδή, τα αιγοπρόβατα, καθώς και γεωργονοµισµατικές ενισχύσεις.

3.8.3.

Αποθεµατοποίηση
Οι δαπάνες αποθεµατοποίησης ανήλθαν σε 951,2 εκατ. ευρώ, ήτοι 3,1% των
δαπανών παρέµβασης και 2,3% των συνολικών δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα
Εγγυήσεων. Την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 1999 έως 30 Σεπτεµβρίου 2000,
ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών της δηµόσιας αποθεµατοποίησης, οι
ποσότητες και η λογιστική αξία των προϊόντων µε απόθεµα δηµόσιας παρέµβασης
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ακολούθησαν πτωτική τάση. Η λογιστική αξία των αποθεµάτων µειώθηκε από
1 630,65 εκατ. ευρώ στο τέλος του οικονοµικού έτους 1999 σε 884,94 εκατ. ευρώ
στο τέλος του οικονοµικού έτους 2000.
‘Ετσι, τα αποθέµατα σιτηρών µειώθηκαν από 14 944 589 τόνους σε
8 517 214 τόνους, ελαιολάδου από 47 997 σε 25 360 τόνους, αποκορυφωµένου
γάλακτος σε σκόνη από 228 725 σε 1 007 τόνους, βόειου κρέατος από 160 924 σε
832 τόνους, και αλκοόλης από 2 108 150 σε 1 602 258 εκατόλιτρα.
Μόνο τα αποθέµατα βουτύρου, ανερχόµενα από 46 120 σε 71 625 τόνους, και
ρυζιού, από 502 741 σε 703 145 τόνους, αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του
οικονοµικού έτους 2000.
΄Οσον αφορά την κατανοµή της λογιστικής αξίας των αποθεµάτων, το µερίδιο των
σιτηρών και του ρυζιού συνέχισε την ανοδική πορεία του, εφόσον αµφότερα τα
προϊόντα αντιπροσωπεύουν καθαυτά το 85% της συνολικής αξίας των
αποθεµατοποιηµένων προϊόντων. Το υπόλοιπο 15% κατανέµεται µεταξύ του
ελαιολάδου (4%), των γαλακτοκοµικών προϊόντων (10%) και του βόειου κρέατος
και της αλκοόλης (1%).
΄Οπως κάθε χρόνο από το 1988, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προέβησαν σε µείωση
της αξίας των προϊόντων που αγοράζονται σε δηµόσια παρέµβαση. Η εν λόγω
µείωση πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: µετά την αγορά τους, η τιµή των
προϊόντων µειώνεται κατά ποσό που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70% της
συνολικής προβλέψιµης απώλειας της αξίας. Στο τέλος του οικονοµικού έτους,
πραγµατοποιείται αξιολόγηση του αποθέµατος και, όπου καθίσταται αναγκαίο,
επέρχεται συµπληρωµατική µείωση της τιµής προκειµένου η λογιστική αξία των
προϊόντων να επανέλθει στο επίπεδο της προβλέψιµης τιµής πώλησης. Για το
οικονοµικό έτος 2000, η µείωση κατά το χρόνο της αγοράς ανήλθε σε 478,7 εκατ.
ευρώ, και η συµπληρωµατική µείωση στο τέλος του οικονοµικού έτους
(περιλαµβανοµένης της προκαταβολής βάσει του κόστους της διάθεσης ορισµένων
προϊόντων απόσταξης) σε 44,8 εκατ. ευρώ.
3.8.4.

Αποσύρσεις και εξοµοιούµενες προς αυτές ενέργειες
Οι δαπάνες για αποσύρσεις και εξοµοιούµενες προς αυτές ενέργειες ανήλθαν σε
517 εκατ. ευρώ, ήτοι 1,7% του συνολικού ποσού των παρεµβάσεων, και 1,3% των
συνολικών δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων.

3.8.5.

Άλλες παρεµβάσεις
Οι άλλες δαπάνες παρέµβασης ανήλθαν σε 3 539,8 εκατ. ευρώ, ήτοι 11,6% του
συνόλου των παρεµβάσεων, και 8,7% των συνολικών δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα
Εγγυήσεων. Με την ονοµασία αυτή αναφέρονται κυρίως οι δαπάνες που δεν
ανήκουν στις προηγούµενες κατηγορίες, ήτοι κυρίως οι παρεµβάσεις εκτός από τα
έξοδα αποθεµατοποίησης για τη ζάχαρη, οι ενισχύσεις στην παραγωγή
αποξηραµένων ζωοτροφών, η ενίσχυση για το βαµβάκι, τα επιχειρησιακά ταµεία των
οργανώσεων παραγωγών, οι ενισχύσεις στην παραγωγή και οι χρηµατικές
αντισταθµίσεις υπέρ της µεταποίησης εσπεριδοειδών για τα οπωροκηπευτικά, οι
ενισχύσεις για τη χρησιµοποίηση µούστου για τα προϊόντα του αµπελοοινικού
τοµέα, οι ενισχύσεις για τη χρησιµοποίηση αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη και
τα συναφή µε τις λιπαρές ύλες βουτύρου µέτρα, τα έκτακτα µέτρα στήριξης του
βόειου κρέατος, οι δαπάνες βάσει επισιτιστικών προγραµµάτων και POSEI, οι
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διορθώσεις της εκκαθάρισης των λογαριασµών, οι µειώσεις/αναστολές των
προκαταβολών και οι επιστροφές.
Γ.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Εκτός από τις χρηµατοδοτήσεις της στήριξης των αγορών που περιγράφονται
ανωτέρω, το ΕΓΤΠΕ αναλαµβάνει, στο τµήµα Εγγυήσεων, τις ειδικές
χρηµατοδοτήσεις ενεργειών χορήγησης τροφίµων στους απόρους της Κοινότητας,
τις ενέργειες επισιτιστικής ασφάλειας, τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα,
τις ενέργειες για την αλιεία και τις ενηµερωτικές ενέργειες.

3.9.

Χορήγηση τροφίµων προερχόµενα από τα αποθέµατα παρέµβασης στους
απόρους της Κοινότητας
Το χειµώνα 1986-1987, που ήταν ιδιαίτερα δριµύς, η Κοινότητα οργάνωσε ένα
πρόγραµµα έκτακτης ανάγκης που προβλέπει τη δωρεάν χορήγηση και για
περιορισµένη χρονική περίοδο, τροφίµων στους απόρους της Κοινότητας.
Μετά τη λήξη του εν λόγω προγράµµατος έκτακτης ανάγκης, η Κοινότητα έγινε
αποδέκτης πολλών εκκλήσεων σχετικά µε την εφαρµογή αυτού του τύπου µέτρων σε
διαρκή βάση. Η Επιτροπή υπέβαλε εν προκειµένω πρόταση στο Συµβούλιο, το οποίο
την ενέκρινε µε τη µορφή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87 που καθορίζει τους
γενικούς κανόνες για την παροχή τροφίµων από τα αποθέµατα παρέµβασης σε
ορισµένους οργανισµούς µε σκοπό τη διανοµή τους στα πιο άπορα άτοµα της
Κοινότητας7. Η Επιτροπή εξέδωσε κανονισµό εφαρµογής (κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 3149/928), που τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 267/969.
΄Εκτοτε, η Επιτροπή εγκρίνει κάθε χρόνο ένα πρόγραµµα διανοµής που καθορίζει τα
δηµοσιονοµικά µέσα και τις ποσότητες των προϊόντων που διανέµονται στα διάφορα
κράτη που συµµετέχουν σε αυτή τη δράση.
∆έκα κράτη µέλη εξέφρασαν την επιθυµία να συµµετάσχουν σε αυτή τη δράση
το 2000. Οι πιστώσεις διανεµήθηκαν µεταξύ τους µέσω µιας κλίµακας κατανοµής
που αντικατοπτρίζει τον αριθµό των απόρων σε κάθε κράτος. Ελήφθη επίσης υπόψη,
κατά περίπτωση, η σε µεγάλο βαθµό µειωµένη κατανάλωση που διαπιστώθηκε κατά
την προηγούµενη τριετία.
Το ετήσιο πρόγραµµα εκπονείται κατόπιν διαβούλευσης µε τις φιλανθρωπικές
οργανώσεις που αναπτύσσουν επιτόπια δραστηριότητα. Τη διαχείρισή του
αναλαµβάνουν, σε εθνικό επίπεδο, οι διοικήσεις των συµµετεχόντων κρατών. Κάθε
κράτος ορίζει έτσι τους οργανισµούς που θα εξασφαλίζουν, στο έδαφός του, τη
διανοµή των προϊόντων στους απόρους.
Αυτή η δράση επιτρέπει επίσης σε κάθε συµµετέχον κράτος να εφοδιάζεται µε
προϊόντα αποθεµατοποιηµένα σε άλλο κράτος µέλος όταν δεν διαθέτει αποθέµατα

7
8
9

ΕΕ L 352 της 15.12.1987, σ. 1
ΕΕ L 313 της 30.10.1992, σ.50
ΕΕ L 36 της 14.2.1996, σ 2
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παρέµβασης για κάποιο από τα προϊόντα που έχει αναλάβει στο πλαίσιο αυτής της
δράσης.
΄Οσον αφορά το πρόγραµµα 2000 (απόφαση 2000/32/ΕΚ10) ποσό ύψους 196 εκατ.
ευρώ κατανεµήθηκε µεταξύ των κρατών µελών που συµµετέχουν στη δράση όπως
περιγράφεται στους ακόλουθους πίνακες :

Κράτος µέλος
B
DK
EL
E
F
IRL
I
L
P
FIN
∆ιατιθέµενο σύνολο
Μεταφορές
Σύνολο προγράµµατος 2000

Ανώτατο
όριο σε ευρώ

Ισοτιµία την
1.10.1999

Ανώτατο όριο σε
εθνικό νόµισµα

1 879 000
464 000
15 150 000
54 031 000
39 785 000
3 162 000
52 730 000
44 000
22 892 000
1 863 000
192 000 000
4 000 000
196 000 000

40,3399
7,43320
328,700
166,386
6,55957
0,787564
1936,27
40,3399
200,482
5,945730

75 798 672,30
3 449 004,80
4 979 805 000,00
8 990 001 966,00
260 972 492,45
2 490 277,37
102 099 517 100,00
1 774 955,20
4 589 433 944,00
11 076 894,99

Πρόγραµµα 2000
Προϊόντα προερχόµενα από αποθέµατα παρέµβασης (σε τόνους)
Κράτος µέλος
Bέλγιο
∆ανία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Iρλανδία
Iταλία
Πορτογαλία
Φινλανδία
Σύνολο

10

Σιτηρά

Ρύζι

Ελαιόλαδο

3 500

200

20 000
60 000
18 200

10 000
34 000
2 325

ΑΓΣ

Βούτυρο

Βόειο κρέας

400
127
4 000
7 000

1 000
1 150
9 350

6 000
60

60 000
15 000
9 715

60 000
10 000

5 000
3 000

5 000
2 376
300

2 100

186 415

116 525

19 000

14 176

13 560

ΕΕ L 11 της 15.1.2000, σ.51
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4 550
810

5 487

3.10.

Κράτη που συµµετέχουν
στο πρόγραµµα 2000

Ποσοστό χρησιµοποίησης των
διατιθέµενων πιστώσεων
(κατάσταση στις 5.6.2001)

Bέλγιο
∆ανία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Iρλανδία
Iταλία
Λουξεµβούργο
Πορτογαλία
Φινλανδία

96%
44%
96%
100%
99%
41%
76%
66%
98%
98%

Σύνολο συµµετεχόντων κρατών

80%

Επισιτιστική βοήθεια
Στο τέλος του 1999, η Επιτροπή αποφάσισε ότι το πρόγραµµα επισιτιστικής
βοήθειας προς τη Ρωσία µπορεί να θεωρηθεί περατωθέν και ότι, συνεπώς, δεν θα
αποσταλούν οι µη αναληφθείσες υπολειµµατικές ποσότητες για κάθε προϊόν. Οι
µόνες νοµικές δεσµεύσεις που παρέµεναν ανοικτές το 2000 σχετικά µε το
πρόγραµµα επισιτιστικής βοήθειας προς τη Ρωσία, αφορούν την εξωτερική τεχνική
βοήθεια σχετικά µε την παρακολούθηση, το λογιστικό και το γενικότερο έλεγχο, και
την αξιολόγηση της ορθής εκτέλεσης της δράσης. ∆εδοµένου ότι στον
προϋπολογισµό του 2000 δεν προβλεπόταν καµία πίστωση για την επισιτιστική
βοήθεια προς τη Ρωσία, κατέστη αναγκαίο να παραταθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2000 η περίοδος ισχύος των πιστώσεων του 1999 που δεν χρησιµοποιήθηκαν από
την Κοινή Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων (SCR). H αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή υπέβαλε αίτηση µη αυτόµατης µεταφοράς πιστώσεων ύψους
4 094 000 ευρώ προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι δαπάνες ελέγχου που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση της δράσης.

3.11.

Ανάπτυξη της υπαίθρου
Το ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων συγχρηµατοδοτεί (κανονισµός 1257/1999), από
πιστώσεις του υποτοµέα 1Β, προγράµµατα ανάπτυξης της υπαίθρου που, όσον
αφορά τέσσερα µέτρα (πρόωρη συνταξιοδότηση, εξισωτικές αποζηµιώσεις,
δασοκοµία και γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα), καλύπτουν το σύνολο της ΄Ενωσης,
ενώ άλλα έξι µέτρα (επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, εγκατάσταση νέων
γεωργών, κατάρτιση, δασοκοµία, µεταποίηση και εµπορία, προσαρµογή και
διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών) εφαρµόζονται εκτός των περιοχών του
στόχου αριθ. 1 (χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-τµήµα Προσανατολισµού).
Ο υποτοµέας 1β διέθετε, για την περίοδο 2000-2006, κονδύλιο ύψους 32 907 εκατ.
ευρώ. Το κονδύλιο αυτό κατανεµήθηκε µεταξύ των κρατών µελών που έπρεπε να
εκπονήσουν προγράµµατα εφαρµογής της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου.
Παρά το γεγονός ότι το ανώτατο όριο για το 2000 που προέβλεψε το Συµβούλιο του
Βερολίνου ήταν της τάξης των 4 386 εκατ, ευρώ (µε τρέχουσες τιµές του 2000), το
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κονδύλιο που εγγράφηκε στον προϋπολογισµό από την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή ήταν 4 084 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 302 εκατ. ευρώ χαµηλότερο
από το ανώτατο όριο των δηµοσιονοµικών προοπτικών, µε βάση την υπόθεση ότι,
εφόσον το 2000 ήταν το πρώτο έτος του προγραµµατισµού, το σύνολο της δόσης για
το 2000 δεν θα εκτελεστεί.
Υποβλήθηκαν 89 προγράµµατα, αλλά µόνο 52 προγράµµατα εγκρίθηκαν το 2000
(τα άλλα θα εγκριθούν το 2001)
Η εκτέλεση το 2000 ανήλθε σε 4 176,4 εκατ. ευρώ, ποσό που περιλαµβάνει όλες
τις δηλωθείσες δαπάνες των 52 εγκεκριµένων προγραµµάτων και την προκαταβολή
12,5% µιας µέσης αυτοτέλειας των χρήσεων, καθώς και τις πληρωµές για τα παλαιά
συνοδευτικά µέτρα. Η συνολική δαπάνη υπερέβη το κονδύλιο του προϋπολογισµού
κατά 92,4 εκατ. ευρώ, αλλά όντας κατώτερη του ανώτατου ορίου, ενισχύθηκε µε
µεταφορά από τον υποτοµέα 1α.
3.12.

Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα
Οι δαπάνες για τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα ανήλθαν σε 102,5 εκατ.
ευρώ, ήτοι, αν εξαιρέσουµε το ποσό των 4 εκατ. ευρώ ως αποθεµατικό του
κεφαλαίου Β0-40, στο επίπεδο των πιστώσεων του προϋπολογισµού. Τη διαχείριση
των δαπανών αυτών έχει αναλάβει απευθείας η Γενική ∆ιεύθυνση Υγεία και
Καταναλωτές, σύµφωνα µε την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
Στη διάρκεια του έτους πραγµατοποιήθηκαν πολλές εσωτερικές µεταφορές εντός του
κεφαλαίου Β1-33 µε σκοπό την ενίσχυση της γραµµής Β1-332 (κτηνιατρικό ταµείο
για επείγοντα περιστατικά) προκειµένου να αντιµετωπιστεί η επιδηµία της γρίπης
των πτηνών στην Ιταλία και να εξοφληθούν τα υπόλοιπα από την επιδηµία της
κλασικής πανώλης των χοίρων που έπληξε ορισµένα κράτη µέλη το 1997 και 1998.
Η κοινοτική παρέµβαση πραγµατοποιείται µε συγχρηµατοδότηση κατά 50%
ορισµένων µέτρων (αποζηµίωση των κτηνοτρόφων για τη σφαγή των ζώων τους,
κόστος καθαρισµού και απολύµανσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, κλπ).
Συνολικά, το 2000, χρησιµοποιήθηκε ποσό ύψους 64,76 εκατ. ευρώ για το
συγκεκριµένο παρεµβάσεων.
Το υπόλοιπο των πιστώσεων του κεφαλαίου χρησιµοποιήθηκε για την κάλυψη των
δαπανών ορισµένων προγραµµάτων εξάλειψης ασθενειών (συγχρηµατοδότηση
50%), τη χρηµατοδότηση κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς (επιδοτήσεις 100%)
και αγορές εµβολίων µε σκοπό κυρίως τη διάθεση στρατηγικών αποθεµάτων
εµβολίων κατά του αφθώδους πυρετού.

3.13.

Αλιεία
Το κονδύλιο του προϋπολογισµού για την αλιεία ανήλθε σε 14 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων δαπανήθηκαν 9,3 εκατ. ευρώ, ήτοι απόκλιση ύψους 4,7 εκατ. ευρώ.
Η διαπιστωθείσα µειωµένη χρησιµοποίηση του κονδυλίου αφορά σχεδόν
αποκλειστικά το µηχανισµό της εξισωτικής αποζηµίωσης για τον τόνο. Μία διαφορά
µεταξύ δύο ισπανικών οργανώσεων παραγωγών σχετικά µε την κατανοµή της
αποζηµίωσης επιβράδυνε, αφενός, την έκδοση διορθωτικού κανονισµού για το 3ο
και 4ο τρίµηνο του 1999 και, αφετέρου, την καταβολή της αποζηµίωσης για τα
επόµενα τρίµηνα (- 3 εκατ. ευρώ).
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Παρατηρείται επίσης χαµηλό επίπεδο παρέµβασης για τις αποσύρσεις και αυτόνοµες
µεταφορές (- 1,5 εκατ. ευρώ) λόγω του ικανοποιητικού επιπέδου των τιµών αγοράς.
3.14.

Ενηµερωτικές ενέργειες
Η γραµµή Β1-382 προορίζεται για τη χρηµατοδότηση ενηµερωτικών ενεργειών
σχετικά µε την ΚΓΠ και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αντικαθιστώντας τη γραµµή
Β2-5122, διαθέτει τη νοµική βάση που παρέχει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 814/2000
του Συµβουλίου και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1390/2000 της Επιτροπής.
Οι αιτήσεις επιχορήγησης υποβάλλονται, ιδίως από τις γεωργικές οργανώσεις, µε τη
µορφή προγραµµάτων δράσης ή ακόµα και µεµονωµένων ενεργειών. Οι ενέργειες
αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών που ορίζονται στην
πρόσκληση υποβολής προτάσεων που δηµοσιεύεται σε ετήσια βάση.
Το ποσοστό χρηµατοδότησης των προγραµµάτων δράσης ή µεµονωµένων
ενεργειών ανέρχεται σε 50%. Εντούτοις, σε ορισµένες περιπτώσεις, ιδίως για
ενέργειες που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όσον αφορά τα κριτήρια
επιλογής, και υπό ορισµένες προϋποθέσεις, το ποσοστό µπορεί να φθάσει σε 75%.
Η ρύθµιση επιτρέπει, επιπλέον, τη χρηµατοδότηση ενηµερωτικών ενεργειών που
υλοποιούνται µε πρωτοβουλία της Επιτροπής. Τέλος, από το 2001, οι δαπάνες οι
συναφείς µε την παροχή υπηρεσιών και µέσων για «δραστηριότητες πληροφόρησης
και επικοινωνίας και σχετικά µε την ΚΓΠ», θα αναλαµβάνονται από τη
συγκεκριµένη γραµµή του προϋπολογισµού.
Ο προϋπολογισµός που διατέθηκε για ενηµερωτικές δραστηριότητες στη διάρκεια
του 2000 ήταν 4 500 000 ευρώ. Τα ενδεικτικά ποσά που προβλέπονταν για τους
διάφορους τύπους δραστηριοτήτων ήσαν τα ακόλουθα :
Προγράµµατα δράσης των γεωργικών οργανώσεων και άλλων ΜΚΟ
Μεµονωµένες ενέργειες
Ενηµερωτικές ενέργειες κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής

3 000 000 ευρώ
500 000 ευρώ
1 000 000 ευρώ

Το οικονοµικό έτος 2000 – µεταβατικό έτος λόγω της τρέχουσας ετήσιας
δηµοσίευσης της σχετικής ρύθµισης -, χρηµατοδοτήθηκαν οι ακόλουθες
ενηµερωτικές δραστηριότητες:
1) 7 προγράµµατα δράσης

Εναντι ποσού 1 074 928 ευρώ,

2) 12 µεµονωµένες ενέργειες

Εναντι ποσού 325 431 ευρώ και

3) 10 ενέργειες που ανέλαβε η Επιτροπή

Εναντι ποσού 1 374 779 ευρώ.
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4.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

4.1.

Το ενοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου (ΕΣ∆Ε)
Παράλληλα µε τη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ το 1992 και την εξέλιξη προς ένα
καθεστώς άµεσων πληρωµών στους γεωργούς, θεσπίστηκε το ενοποιηµένο σύστηµα
διαχείρισης και ελέγχου (ΕΣ∆Ε) προκειµένου να διατίθενται αποτελεσµατικά µέσα
για την αντιµετώπιση των αυξηµένων κινδύνων παρατυπιών και απάτης που
συνδέονται µε τον συνεχώς αυξανόµενο αριθµό άµεσων πληρωµών.
Το ΕΣ∆Ε συνίσταται κατά βάση σε αλφαριθµητικά συστήµατα αναγνώρισης των
ζώων και των αροτραίων γαιών, τα οποία επιτρέπουν την πραγµατοποίηση µε µέσα
πληροφορικής διασταυρωµένων ελέγχων και την αποφυγή, για παράδειγµα, να
αποτελέσει το ίδιο αγροτεµάχιο ή/και το ίδιο ζώο το αντικείµενο περισσότερων
αιτήσεων.
Το ΕΣ∆Ε προβλέπει επίσης ένα ελάχιστο ποσοστό επιτόπιων ελέγχων των αιτήσεων
ενισχύσεων, που πρέπει να επιλέγονται ανάλογα µε τις αναλύσεις των κινδύνων,
καθώς και ένα σύστηµα κυρώσεων, οι οποίες µπορούν να φθάσουν µέχρι και σε
πλήρη απόρριψη µιας αίτησης.
Μεταξύ των τοµέων που καλύπτει το ΕΣ∆Ε είναι οι αροτραίες καλλιέργειες και οι
γαίες που έχουν τεθεί σε αγρανάπαυση, οι εκτάσεις καλλιέργειας χορτονοµής, το
ρύζι, τα ψυχανθή, οι πριµοδοτήσεις για ζώα και ορισµένες άλλες άµεσες πληρωµές.
∆ιάφοροι άλλοι τοµεακοί κανονισµοί αναφέρονται επίσης στο ΕΣ∆Ε (για
παράδειγµα τα µέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου).
Η µονάδα εκκαθάρισης των λογαριασµών Α.1.2 της Γ∆ AGRI έχει αναλάβει την
επίβλεψη του ΕΣ∆Ε και πραγµατοποιεί αποστολές ελέγχου τόσο πριν όσο και µετά
τις πληρωµές σε όλα τα κράτη µέλη.

4.2.

Υπηρεσίες ελέγχου για το ελαιόλαδο
Κατ΄εφαρµογή των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2262/84 του Συµβουλίου11 και αριθ.
27/85 της Επιτροπής12, συστάθηκαν υπηρεσίες ελέγχου για το ελαιόλαδο στα βασικά
κράτη µέλη παραγωγής: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία (βλ. σ. 53-54 της
18ης δηµοσιονοµικής έκθεσης για το ΕΓΤΠΕ).
Οι τέσσερις υπηρεσίες άσκησαν τα σχετικά µε τον έλεγχο καθήκοντά τους κατά την
περίοδο εµπορίας 1999/2000 σύµφωνα µε τις προβλέψεις που περιέχονται στα
προγράµµατα δραστηριότητας και στους προσωρινούς απολογισµούς που έχουν
εγκριθεί από τις αρχές των κρατών µελών και την Επιτροπή
Στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια της περιόδου εµπορίας 1999/00, η υπηρεσία έλεγξε
2 537 ελαιοτριβεία, 132 παραγωγούς, 16 ενώσεις παραγωγών και µία ένωση.
Πραγµατοποίησε 2 696 ελέγχους σε 919 εκµεταλλεύσεις και ελαιοτριβεία στο
πλαίσιο των περιφερειακών αποδόσεων (ελαιοτριβεία+παραγωγοί). Η υπηρεσία
διενήργησε επίσης 2 986 διασταυρωµένους ελέγχους, κυρίως τεκµηρίωσης, σε

11
12

ΕΕ L 208 της 3.8.1984, σ.11
ΕΕ L 4, 5.1.1985, σ.5
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ελαιοτριβεία και παραγωγούς. Προτάθηκε η επιβολή προστίµων για
980 ελαιοτριβεία και η ανάκληση έγκρισης για 493 ελαιοτριβεία. Για τους
συνεργαζόµενους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις συσκευασίας, υπάρχουν
αντίστοιχα 32 και 20 προτάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Συνολικά, οι
διοικητικές κυρώσεις έχουν δηµοσιονοµικό αντίκτυπο + 1,2 εκατ. ευρώ. Οι
περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις κοινοποιήθηκαν στη δικαστική αρχή ή/και
στις άλλες αρχές ελέγχου.
Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου εµπορίας 1999/2000, η υπηρεσία
έλεγξε 1 133 ελαιοτριβεία (εκ των οποίων 218 συνοπτικοί έλεγχοι), 21 ενώσεις,
2 754 παραγωγούς και πραγµατοποίησε 2 141 ελέγχους σε γεωργικές
εκµεταλλεύσεις και ελαιοτριβεία στο πλαίσιο των περιφερειακών αποδόσεων
(ελαιοτριβεία+παραγωγοί). Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν 2 339 διασταυρωµένοι
έλεγχοι ελαιοτριβείων-παραγωγών, 115 έλεγχοι ελαιοτριβείων-αγοραστών και
28 έλεγχοι πυρηνελαιουργείων. Η υπηρεσία πρότεινε την ανάκληση της έγκρισης για
131 ελαιοτριβεία, 5 επιστροφές επιδοτήσεων από ενώσεις, 452 διορθώσεις
δηλώσεων καλλιέργειας και 2 275 αρνήσεις επιδοτήσεων σε παραγωγούς λόγω
κυρίως ορισµένων κενών στην αιτιολόγηση του προορισµού των παραγόµενων
ελαίων. Ο συνολικός αντίκτυπος των προτεινόµενων επιστροφών ανέρχεται σε
10,8 εκατ. ευρώ.
Στην Πορτογαλία, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου εµπορίας, η υπηρεσία
έλεγξε 1 962 παραγωγούς, 799 ελαιοτριβεία και 18 ενώσεις. Πραγµατοποίησε
9 178 διασταυρωµένους ελέγχους και 28 ελέγχους σε επιχειρήσεις µεταποίησης
επιτραπέζιων ελιών. Μετά από αυτούς τους ελέγχους η υπηρεσία πρότεινε
226 ανακλήσεις έγκρισης για ελαιοτριβεία, 1 ανάκληση της έγκρισης για ένωση,
102 αρνήσεις επιδοτήσεων και 170 διορθώσεις ποσών για παραγωγούς. Οι
προτάσεις αυτές αποτέλεσαν αντικείµενο πλήρους παρακολούθησης από το
συγκεκριµένο κράτος µέλος που, εν γένει, εφαρµόζει τις προτεινόµενες κυρώσεις.
Από το 1996 διαπιστώνεται εξάλλου µία κίνηση ανάκτησης όσον αφορά την
εφαρµογή των κυρώσεων στους παραγωγούς.
Στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια της περιόδου εµπορίας 1999/2000, η υπηρεσία
έλεγξε 1 164 ελαιοτριβεία, 2 ενώσεις, 25 οργανώσεις παραγωγών, 633 παραγωγούς,
64 επιχειρήσεις µεταποίησης επιτραπέζιων ελιών και πραγµατοποίησε
1 328 διασταυρωµένους ελέγχους ελαιοτριβείων πριν και µετά την κατεργασία.
Πρότεινε την ανάκληση της έγκρισης για 31 ελαιοτριβεία, την κατάργηση της
ενίσχυσης για 107 παραγωγούς και διόρθωση των καταβληθέντων ποσών για
77 ελαιοκαλλιεργητές.
Συνολικά, και µε την επιφύλαξη αντίθετης ένδειξης, τα κράτη µέλη δεν
παρακολούθησαν εντούτοις επαρκώς τις προτάσεις κυρώσεων που τους
κοινοποίησαν οι υπηρεσίες.
4.3.

Συγχρηµατοδότηση για την ενίσχυση των ελέγχων
Στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 723/97 του Συµβουλίου της 22ας Απριλίου
1997, η Κοινότητα συµµετέχει στις δαπάνες των κρατών µελών για την υλοποίηση
νέων προγραµµάτων δράσης που προκύπτουν από νέες κοινοτικές υποχρεώσεις που
ισχύουν µετά τις 15 Οκτωβρίου 1996. Τα εν λόγω προγράµµατα δράσης, που
ενέκρινε η Επιτροπή, πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της διάρθρωσης ή της
αποτελεσµατικότητας των ελέγχων των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων.
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Στο πλαίσιο του ίδιου κανονισµού (άρθρο 4 παρ. 3), η Επιτροπή µπορεί να αναλάβει
εργασίες για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των συστηµάτων ελέγχου και της
άµεσης, µε τη βοήθεια µέσων πληροφορικής, επικοινωνίας µεταξύ των κρατών
µελών και της ίδιας.
Κατόπιν διαβούλευσης µε την επιτροπή του Ταµείου, η Επιτροπή ορίζει σε εθνικό
νόµισµα, για κάθε ετήσια δόση, λαµβάνοντας υπόψη τις διαθέσιµες πιστώσεις και
βάσει των προγραµµάτων που υπέβαλαν τα κράτη µέλη, το µέγιστο ποσό της
κοινοτικής χρηµατοδοτικής συµµετοχής. Το ποσοστό της κοινοτικής
χρηµατοδοτικής συµµετοχής ανέρχεται σε 50% των πληρωµών που
πραγµατοποίησαν τα κράτη µέλη για το οικονοµικό έτος και σχετικά µε τις
επιλέξιµες δαπάνες. Ωστόσο, εάν το ποσό των πληρωµών σχετικά µε τις επιλέξιµες
δαπάνες υπερβαίνει τους διαθέσιµους δηµοσιονοµικούς πόρους, το ποσοστό της
κοινοτικής χρηµατοδοτικής συµµετοχής µειώνεται αναλογικά.
Το παρόν τέταρτο έτος εφαρµογής επιβεβαιώνει τη σηµασία που αποδίδουν τα
κράτη µέλη στην εφαρµογή νέων συστηµάτων ελέγχου. Τα περισσότερα
προγράµµατα αναφέρονται ακόµα στη βάση δεδοµένων για την αναγνώριση και την
καταγραφή βοοειδών που απαιτεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 820/97. Πρόκειται για τα
ακόλουθα κράτη µέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία,
Λουξεµβούργο και Πορτογαλία.
Το γερµανικό πρόγραµµα αποσκοπούσε στη θέσπιση οµοιόµορφων τεχνικών
κανόνων για τον εξορθολογισµό της εφαρµογής και της διαχείρισης των µέτρων
ενίσχυσης από τους οργανισµούς πληρωµής στον τοµέα του ΕΓΤΠΕ-τµήµα
Εγγυήσεων. Για την Ελλάδα, το πρόγραµµα συνίστατο στην πρόσληψη υπαλλήλων
αρµόδιων για τους ελέγχους που προβλέπει η νέα κοινή οργάνωση της αγοράς
σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 2200/96, 2201/96 και 2202/96. Το
πρόγραµµα της Σουηδίας αποσκοπούσε στην κατάρτιση µητρώου χοίρων σύµφωνα
µε την οδηγία 97/12/ΕΚ του Συµβουλίου (σχετικά µε προβλήµατα υγειονοµικού
ελέγχου όσον αφορά ενδοκοινοτικές συναλλαγές βοοειδών και χοιροειδών). Τέλος,
το πρόγραµµα του Ηνωµένου Βασιλείου αποσκοπούσε στην πραγµατοποίηση
τροποποιήσεων του µηχανογραφηµένου συστήµατος προκειµένου να τηρούνται οι
νέες υποχρεώσεις που εισάγει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1678/98.
Η ∆ανία και η Ιταλία δεν υπέβαλαν προγράµµατα, ενώ τα δύο προγράµµατα που
υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες δεν ήσαν επιλέξιµα.
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει, σε ευρώ, την κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά
για το οικονοµικό έτος 2000 (σύµφωνα µε την απόφαση C(2000) 493 τελικό της
Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 2000 που ορίζει τα ποσά σε εθνικό νόµισµα). Το
σύνολο ανέρχεται σε 16 778 415 ευρώ.
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Κανονισµός (EΚ) αριθ. 723/97 – οικονοµικό έτος 2000
Κράτος µέλος

Κοινοτική συνεισφορά (σε ευρώ)

Bέλγιο

724 345

Γερµανία

255 646

∆ανία

0

Ελλάδα

1 776 376

Ισπανία

5 120 623

Γαλλία

4 421 021

Iρλανδία

1 701 449

Iταλία

0

Λουξεµβούργο

123 203

Κάτω Χώρες

0

Aυστρία

222 561

Πορτογαλία

1 929 337

Φινλανδία

369 593

Σουηδία

55 586

Ηνωµένο Βασίλειο

78 674
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5.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

5.1.

Γενικά
Στη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2000, η Επιτροπή εξέδωσε έξι αποφάσεις
εκκαθάρισης των λογαριασµών, ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. Πρόκειται κατ΄αρχήν
για τις αποφάσεις 2000/197/ΕΚ και 2000/448/ΕΚ που εκδόθηκαν αντίστοιχα την 1η
Μαρτίου 2000 και 5 Ιουλίου 2000, για την εκκαθάριση των λογαριασµών του
οικονοµικού έτους 1995. Οι δύο αποφάσεις αφορούσαν δηµοσιονοµική διόρθωση
ύψους 39,7 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της λογιστικής εκκαθάρισης των οικονοµικών ετών ΕΓΤΠΕ-τµήµα
Εγγυήσεων 1998 και 1999, εκδόθηκαν οι αποφάσεις 2000/179/ΕΚ και 2000/314/ΕΚ
µε ηµεροµηνίες αντίστοιχα 14 Φεβρουαρίου 2000 και 28 Απριλίου 2000, που
αφορούσαν δηµοσιονοµική διόρθωση ύψους 10,3 εκατ. ευρώ.
Εξάλλου, δύο άλλες αποφάσεις εκκαθάρισης των λογαριασµών εκδόθηκαν στο
πλαίσιο της νέας εκκαθάρισης των λογαριασµών, δηλαδή οι αποφάσεις 2000/216/ΕΚ
και 2000/446/ΕΚ, µε ηµεροµηνίες αντίστοιχα 1η Μαρτίου 2000 και 5 Ιουλίου 2000,
µε συνολική δηµοσιονοµική διόρθωση ύψους 587,8 εκατ. ευρώ.
Οι άλλες εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια του 2000 αφορούσαν κατά
κύριο λόγο τους ακόλουθους τοµείς :
–

τη συνέχιση της διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασµών των οικονοµικών
ετών 1997, 1998 και 1999, συµπεριλαµβανοµένης της εκπόνησης συνοπτικής
έκθεσης (έγγραφο VI/17758/00),

–

τη διοργάνωση συζητήσεων µε όλα τα κράτη µέλη σχετικά µε τα πορίσµατα
των αποστολών ελέγχου των σχετικών µε τα οικονοµικά έτη που εµπίπτουν
στο άρθρο 5, παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 729/70,

–

τη συµµετοχή στις εργασίες της COCOBU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
πλαίσιο της απαλλαγής για τον προϋπολογισµό 1998,

–

τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε την απόφαση περί
«εκκαθάρισης των λογαριασµών» των οικονοµικών ετών 1995 (εκκαθάριση
συµµόρφωσης), 1996, 1997 και 1998 (λογιστική εκκαθάριση),

–

τη δήλωση βεβαίωσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις δαπάνες του
ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων του οικονοµικού έτους 1999,

–

την προετοιµασία και την πραγµατοποίηση των αποστολών ελέγχου για την
εκκαθάριση των λογαριασµών των οικονοµικών ετών 1999 και 2000,

–

την τροποποίηση του κανονισµού ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 για την εγκαθίδρυση
ενός ενοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου σε ορισµένα
καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων,

–

την παρακολούθηση της θέσης σε λειτουργία, στα κράτη µέλη, του
συστήµατος γεωγραφικής πληροφόρησης (GIS) στον ελαιουργικό και τον
αµπελοοινικό τοµέα,

–

την πραγµατοποίηση αποστολών στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, στο
πλαίσιο του προγράµµατος SAPARD και της προενταξιακής παρακολούθησης,
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5.2.

–

την ενεργό συµµετοχή στις επερωτήσεις που διατύπωσε το ΄Οργανο
Συνδιαλλαγής σε σχέση µε τις υποβληθείσες από τα κράτη µέλη αιτήσεις στο
πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασµών των οικονοµικών ετών 1995, 1996
και 1998,

–

τη συµµετοχή στις εργασίες του Οργάνου Συνδιαλλαγής.

Εκκαθάριση των λογαριασµών του οικονοµικού έτους 1995
Η 29η δηµοσιονοµική έκθεση –ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων- για το οικονοµικό
έτος 1999 αναπτύσσει στον τίτλο IV τους λόγους που αποτελούν τη βάση των
δηµοσιονοµικών διορθώσεων, µετά από τις αποστολές ελέγχου που
πραγµατοποιήθηκαν σε όλα τα κράτη µέλη.
Οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις που προκύπτουν από τις δύο αποφάσεις της 1ης
Μαρτίου 2000 και 5ης Ιουλίου 2000 ανέρχονταν σε 39,7 εκατ. ευρώ.
Οι γεωργικοί τοµείς που αφορούν οι δύο αποφάσεις είναι οι ακόλουθοι:
Γαλακτοκοµικά προϊόντα
∆ηµόσια αποθεµατοποίηση σιτηρών

5.3.

1,2 εκατ. ευρώ
38,5 εκατ. ευρώ

Εκκαθάριση των λογαριασµών στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας εκκαθάρισης
των λογαριασµών
Οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις που προκύπτουν από τις δύο ad hoc αποφάσεις που
εκδόθηκαν στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασµών είναι οι
ακόλουθες:
σε εκατ. ευρώ

Ad hoc 4
1.3.2000

Ad hoc 5
5.7.2000

Αροτραίες καλλιέργειες
Οπωροκηπευτικά
Επιστροφές
Καθυστερηµένες πληρωµές
Συνοδευτικά µέτρα
Πριµοδότηση για ζώα
Λίνος και κάνναβη
Οίνος
Προώθηση των γεωργικών
προϊόντων
Λιπαρές ύλες
∆ηµόσια αποθεµατοποίηση
Γάλα

18,2
8,1
16,7
14,9
4,6
26,1
0,2
4,0
0,2

174,4
17,9
49,8
8,7
24,9
55,6
14,4
-

-

0,5
2,1
2,5

ΣΥΝOΛΟ

237,0

350,8

Κατά τοµέα
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5.4.

Λογιστική εκκαθάριση του οικονοµικού έτους 1999
Εισαγωγή
Η µεταρρύθµιση της εκκαθάρισης των λογαριασµών το 1996 χώρισε τη διαδικασία
εκκαθάρισης των λογαριασµών σε δύο µέρη: η πρώτη απόφαση για την εκκαθάριση
των λογαριασµών αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των
ετήσιων λογαριασµών που έχουν υποβληθεί (άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 τους Συµβουλίου)΄η δεύτερη απόφαση έχει ως
στόχο να αποκλείονται δαπάνες από την κοινοτική χρηµατοδότηση οι οποίες δεν
πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες (άρθρο 5 παράγραφος 2
στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλίου).
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τους ετήσιους λογαριασµούς, τα
πιστοποιητικά ελέγχου και τις εκθέσεις λογιστικού ελέγχου που διαβιβάστηκαν στις
10 Φεβρουαρίου 2000 και, για ορισµένους οργανισµούς πληρωµής,
πραγµατοποίησαν επιτόπιες επισκέψεις. Το αντικείµενο των επισκέψεων ήταν η
αξιολόγηση των εργασιών των οργανισµών πιστοποίησης, της σηµασίας των
επισηµανθέντων προβληµάτων και των ενεργειών που ανέλαβε ο οργανισµός
πληρωµής προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα εντοπισθέντα προβλήµατα. Τα εν
λόγω προβλήµατα δεν περιορίζονται στην ακρίβεια των λογαριασµών, αλλά
άπτονται και των επιχειρησιακών συστηµάτων των οργανισµών πληρωµής. Οι
οργανισµοί πιστοποίησης υποχρεούνται να ελέγχουν κατά πόσον τα συστήµατα αυτά
είναι επαρκώς στέρεα ώστε να εξασφαλίζουν σε εύλογο βαθµό τη συµµόρφωση των
δαπανών µε τους κοινοτικούς κανόνες.
Απόφαση 2000/314/EΚ της 28ης Απριλίου 2000
Αποφασίστηκε η εκκαθάριση των λογαριασµών των οργανισµών πληρωµής για τους
οποίους η πληρότητα, η ακρίβεια και η ειλικρίνεια επιβεβαιώνονται µε βάση τις
πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί.Οι λογαριασµοί των άλλων οργανισµών
πληρωµής έχουν διαχωριστεί από τη συγκεκριµένη απόφαση και αποτελούν
αντικείµενο µεταγενέστερης απόφασης. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης
συνοψίζονται ως εξής:
–

οι λογαριασµοί των οργανισµών πληρωµής της Καταλονίας, των Καναρίων
Νήσων και FEGA (Iσπανία), της Βρέµης (Γερµανία), και ΜΜΜ (Φινλανδία)
διαχωρίζονται από την απόφαση,

–

οι εκθέσεις ελέγχου των οργανισµών πιστοποίησης και οι επιτόπιες επισκέψεις
των υπηρεσιών της Επιτροπής δείχνουν ότι, τέσσερα έτη µετά την εισαγωγή
της µεταρρύθµισης, ορισµένοι οργανισµοί πληρωµής δεν πραγµατοποιούν σε
όλες τις περιπτώσεις επαρκή έλεγχο ή επίβλεψη των καθηκόντων που
εκτελούν άλλοι οργανισµοί εκτός του οργανισµού πληρωµής. Το στοιχείο αυτό
είναι βασικό προκειµένου να εξασφαλίζεται σε εύλογο βαθµό ότι όλες οι
δαπάνες που καταλογίζονται στον κοινοτικό προϋπολογισµό είναι σύµφωνες
µε την κοινοτική ρύθµιση. Εάν τα συστήµατα των οργανισµών πληρωµής δεν
παρέχουν αυτή την εξασφάλιση, τότε τα κράτη µέλη καλούνται να
αποκαταστήσουν το συντοµότερο τις ανεπάρκειες. Σε αντίθετη περίπτωση,
εφαρµόζονται τα µέτρα που προβλέπουν οι διατάξεις για τη δηµοσιονοµική
πειθαρχία. Επιπλέον, οι εκθέσεις των οργανισµών πιστοποίησης χρησιµεύουν
για τον προσανατολισµό της εργασίας των ελεγκτών της συµµόρφωσης προς
τους τοµείς µε τους ασθενέστερους ελέγχους.
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∆ιορθώσεις στους λογαριασµούς

5.5.

–

∆ιορθώσεις στα δηλωθένα ποσά
Μετά τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν οι οργανισµοί πιστοποίησης ή τις
έρευνες που διενήργησαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής εγκρίθηκαν ορισµένες
διορθώσεις. Το συνολικό ποσό των διορθώσεων ανέρχεται σε – 0,2 εκατ. ευρώ
(Γερµανία), 1,3 εκατ. ευρώ (Ισπανία), 1,3 εκατ. ευρώ (Ελλάδα), 1,5 εκατ. ευρώ
(Ιρλανδία), 2,2 εκατ. ευρώ (Ηνωµένο Βασίλειο), 0,2 εκατ. ευρώ (Κάτω
Χώρες), 0,5 εκατ. ευρώ (Πορτογαλία).

–

΄Αλλες διορθώσεις
Ορισµένες διορθώσεις που επήλθαν στο επίπεδο της µείωσης των µηνιαίων
προκαταβολών επιβεβαιώθηκαν µεταξύ άλλων για τη µη εφαρµογή του ΕΣ∆Ε
στην Ελλάδα και την Πορτογαλία και για τη µη εφαρµογή της
συµπληρωµατικής εισφοράς γάλακτος στην Ιταλία και την Ισπανία. Οι
διορθώσεις αυτές ανήλθαν συνολικά σε 40,7 εκατ. ευρώ.

Προσφυγές ενώπιον του ∆ικαστηρίου κατά των αποφάσεων εκκαθάρισης των
λογαριασµών
Aποφάσεις του ∆ικαστηρίου
Μετά τη σύνταξη της συνοπτικής έκθεσης AGRI/17822/2000 της 22.6.2000 για την
απόφαση αριθ.5, το ∆ικαστήριο εξέδωσε τρεις αποφάσεις στο πλαίσιο προσφυγών
που υπέβαλαν τα κράτη µέλη κατά της απόφασης εκκαθάρισης των λογαριασµών.
Το ∆ικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές στις ακόλουθες υποθέσεις:
–

απόφαση της 6ης Ιουλίου 2000 (υπόθεση C-45/97) για 11 από τις 13 ισπανικές
επιχειρήσεις που έτυχαν ενίσχυσης για την κατανάλωση ελαιολάδου. Για τις
δύο άλλες επιχειρήσεις, το ∆ικαστήριο ακύρωσε την απόφαση 96/701/EΚ της
Επιτροπής,

–

απόφαση της 13ης Ιουλίου 2000 (υπόθεση C-46/97) σχετικά µε την ενίσχυση
στην παραγωγή ελαιολάδου, τις πριµοδοτήσεις για την οριστική παύση
καλλιέργειας αµπελοοινικών εκτάσεων, την ενίσχυση στην παραγωγή
βαµβακιού, τις πριµοδοτήσεις για τα φύλλα καπνού στην Ελλάδα,

–

απόφαση της 13ης Ιουλίου 2000 (υπόθεση C-243/97) σχετικά µε την ενίσχυση
στην παραγωγή ελαιολάδου, την υπέρβαση των προθεσµιών πληρωµής στους
δικαιούχων των ενισχύσεων στην παραγωγή ελαιολάδου, την εξαγωγή
ελαιολάδου από την Ελλάδα προς τις τρίτες χώρες, τις πριµοδοτήσεις για τον
καπνό σε φύλλα, τις πριµοδοτήσεις γα την οριστική παύση καλλιέργειας των
αµπελοοινικών εκτάσεων, τη δηµόσια αποθεµατοποίηση σιτηρών και τις
ποσότητες σκληρού σίτου που λείπουν.

Εκκρεµείς προσφυγές
Η κατάσταση στις 16 Οκτωβρίου 2000 των εκκρεµών προσφυγών και των σχετικών
ποσών παρουσιάζεται στα παραρτήµατα αριθ. 18 έως 23.
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6.

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

6.1.

Σχέσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα από τα σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό
αρχής από κοινού µε το Συµβούλιο, είναι από τους προνοµιούχους συνοµιλητές της
Επιτροπής και, συνεπώς, των υπηρεσιών του ΕΓΤΠΕ. Αυτή η διοργανική σχέση
βρίσκει το φυσικό της πλαίσιο στις κοινοβουλευτικές συνόδους όπου εξετάζονται
όλα τα κοινοτικά δηµοσιονοµικά ζητήµατα.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αριθµεί τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές – την
επιτροπή γεωργίας, την επιτροπή προϋπολογισµού και την επιτροπή δηµοσιονοµικού
ελέγχου – που ασχολούνται, σε διαφορετικό βαθµό, µε γεωργικά δηµοσιονοµικά
ζητήµατα.
Το 2000 οι υπηρεσίες του ΕΓΤΠΕ συµµετείχαν στο διάλογο που θέσπισε η Επιτροπή
µε το Κοινοβούλιο, ιδίως όσον αφορά τις συζητήσεις για το σχέδιο του κοινοτικού
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2001 στο πλαίσιο της επιτροπής
προϋπολογισµών και της επιτροπής γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου. Οι
κοινοβουλευτικές συζητήσεις κατέληξαν στην έγκριση, από τον Πρόεδρο του
Κοινοβουλίου, του προϋπολογισµού του 2001.

6.2.

Σχέσεις µε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

6.2.1.

Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ως θεµελιώδη αποστολή να εξασφαλίζει τον έλεγχο των
λογαριασµών στο εσωτερικό της Κοινότητας. Επιπλέον, σε αυτό το κοινοτικό
όργανο η συνθήκη του Μάαστριχτ έχει αναθέσει ένα ιδιαίτερα σηµαντικό
ενισχυµένο ρόλο, εφόσον προβαίνει σε δήλωση βεβαιούσα την ακρίβεια των
λογαριασµών και τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων.
Η συγκεκριµένη δήλωση είναι η πιστοποίηση ότι οι λογαριασµοί αποτελούν πιστή
εικόνα του εν λόγω οικονοµικού έτους. Είναι επίσης καθοριστική για τη διαδικασία
απαλλαγής της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής η οποία την χρησιµοποιεί
κατά τη συζήτηση για τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής.
Το Συνέδριο διενεργεί πολλαπλούς ελέγχους στο εσωτερικό της Επιτροπής
προκειµένου να ασκεί τα σχετικά µε τον έλεγχο καθήκοντά του. Οι υπάλληλοι του
Συνεδρίου επισκέπτονται συχνά τις υπηρεσίες του ΕΓΤΠΕ προκειµένου να
συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που του επιτρέπουν να
διατυπώνει γνώµες, επιστολές για συγκεκριµένους τοµείς ή ειδικές εκθέσεις. Το
Συνέδριο, µετά από έρευνες, υποδεικνύει συχνά στην Επιτροπή τροποποιήσεις µε
σκοπό τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης προκειµένου να ενισχυθεί η
αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών µέτρων έλέγχου.

6.2.2.

Ετήσια έκθεση 1999
Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκπονεί ετήσια έκθεση γενικού χαρακτήρα σχετικά µε την
οικονοµική χρήση του παρελθόντος έτους όπου αναλύει, σε πολλά κεφάλαια, τη
διαχείριση του κοινοτικού προϋπολογισµού. ΄Ενα κεφάλαιο έχει ως αντικείµενο τις
δραστηριότητες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων.
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Πριν από την έκδοση της έκθεσης πραγµατοποιούνται συνεδριάσεις µεταξύ του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής, που επιτρέπουν σε κάθε όργανο να
εξετάζει επισταµένως τα επιχειρήµατα και συµπεράσµατα του Συνεδρίου, καθώς και
τις απαντήσεις και αποσαφηνίσεις της Επιτροπής. Η έκθεση είναι το αποτέλεσµα
των ελέγχων του Συνεδρίου στο εσωτερικό των κοινοτικών οργάνων, καθώς και των
αποστολών ελέγχου που πραγµατοποιεί στα διάφορα κράτη µέλη.
Η ετήσια έκθεση για το οικονοµικό έτος 1999, που συνοδευόταν από τις απαντήσεις
της Επιτροπής, περιλάµβανε ένα κεφάλαιο (κεφάλαιο 2) σχετικά µε το τµήµα
«εγγυήσεων» του ΕΓΤΠΕ. Οι βασικές παρατηρήσεις του Συνεδρίου και οι
απαντήσεις της Επιτροπής αφορούσαν τα ακόλουθα σηµεία:

6.2.3.

–

∆ιαχείριση του προϋπολογισµού

–

DAS (δήλωση βεβαίωσης)

–

Εκκαθάριση των λογαριασµών

–

Παρακολούθηση των προγενέστερων εκθέσεων του Συνεδρίου:
*

οίνος

*

γαλακτοκοµικές ποσοστώσεις

*

αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που χρησιµοποιείται σε ζωοτροφές

*

προτιµησιακές εισαγωγές βουτύρου Νέας Ζηλανδίας και ελβετικού
τυριού.

Ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το 2000, το Συνέδριο εξέδωσε οκτώ ειδικές εκθέσεις, καθώς και την επιστολή του
Προέδρου του για την υπόθεση «Fléchard». Οι εκθέσεις είναι οι εξής:
–

Ειδική ΄Εκθεση αριθ.1/00 σχετικά µε την κλασική πανώλη των χοίρων,

–

Ειδική ΄Εκθεση αριθ. 3/00 σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης
των νέων (ΕΓΤΠΕ- τµήµα Προσανατολισµού),

–

Ειδική ΄Εκθεση αριθ. 8/00 σχετικά µε τα κοινοτικά µέτρα για τη διάθεση
λιπαρών υλών βουτύρου,

–

Επιστολή του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε την εξαγωγή
βουτύρου παρέµβασης στην πρώην Σοβιετική ΄Ενωση (Υπόθεση Fléchard),

–

Ειδική έκθεση αριθ. 11/00 σχετικά µε το καθεστώς ενισχύσεων στον τοµέα του
ελαιολάδου,

–

Ειδική έκθεση αριθ. 14/00 σχετικά µε την ΚΓΠ και το περιβάλλον (“Greening
the CAP”),

–

Ειδική έκθεση αριθ. 18/00 σχετικά µε το πρόγραµµα εφοδιασµού της Ρωσικής
Οµοσπονδίας µε γεωργικά προϊόντα,

–

Ειδική έκθεση αριθ. 20/00 του Συνεδρίου σχετικά µε τη διαχείριση της κοινής
οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ) στον τοµέα της ζάχαρης,

40

–

Ειδική έκθεση αριθ. 22/00 σχετικά µε την αξιολόγηση της διαδικασίας
εκκαθάρισης των λογαριασµών µετά τη µεταρρύθµισή της.

Μπορείτε να συµβουλευτείτε τα λεπτοµερή κείµενα της ετήσιας έκθεσης και
των ειδικών εκθέσεων µε τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις
απαντήσεις
της
Επιτροπής
στην
ιστοσελίδα
του
Συνεδρίου
(http://www.eca.eu.int).
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7.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΕΓΤΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000

7.1.

Γενικά/Σύστηµα προκαταβολών
–

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλίου (21 Απριλίου) περί
χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 94, σ. 13).

–

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78του Συµβουλίου της 2ας Αυγούστου 1978
περί των γενικών κανόνων χρηµατοδοτήσεως των παρεµβάσεων από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα
«Εγγυήσεων» (ΕΕ L 216, σ. 1).
΄Οπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1259/96 του Συµβουλίου
της 25ης Ιουνίου 1996 (EE L163, σ.10).

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 296/96 της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1996,
για τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη µέλη και για τη µηνιαία
ανάληψη των δαπανών που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του τµήµατος
Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2776/88 (ΕΕ L 39, σ. 5).
Όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2761/1999 της Επιτροπής
της 23ης ∆εκεµβρίου 1999, (ΕΕ L 331, σ.57).

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2040/2000 του Συµβουλίου της 26ης Σεπτεµβρίου
2000 σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία (ΕΕ L 244, σ.27).

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαϊου 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 L 160, 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 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
(ΕΕ L 214, σ.31).
Όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2075/2000 της Επιτροπής
της 29ης Σεπτεµβρίου 2000, (ΕΕ L 246, σ.46).

7.2.

΄Ελεγχοι
–

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89 του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989
περί των ελέγχων, εκ µέρους των κρατών µελών, των πράξεων που αποτελούν
µέρος του συστήµατος χρηµατοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων, και για την κατάργηση
της οδηγίας 77/435/ΕΟΚ (ΕΕ L 388, σ. 18).
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–

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1992
για τη θέσπιση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου
σχετικά µε ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων (ΕΕ L 355, σ. 1).
Όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1593/2000 του Συµβουλίου
της 17ης Ιουλίου 2000, (ΕΕ L 127, σ. 4).
Ο κανονισµός αποσκοπεί, αφενός, να ενσωµατώσει στο ΕΣ∆Ε τη νέα
νοµοθεσία που θεσπίσηκε στο πλαίσιο των τροποποιήσεων του προγράµµατος
δράσης 2000, αφετέρου, να βελτιώσει περαιτέρω ορισµένα στοιχεία του ΕΣ∆Ε,
ιδίως την υποχρεωτική χρησιµοποίηση τεχνικών πληροφορικής στα
συστήµατα γεωγραφικής πληροφόρησης (SIG) για τη δηµιουργία ειδικών
γεωγραφικών
συστηµάτων
αναγνώρισης
(κατά
γαιοτεµάχια),
περιλαµβανοµένης και της χρησιµοποίησης της ορθοφωτογραφίας.

–

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 του Συµβουλίου της 31ης ∆εκεµβρίου 1992,
για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης
και ελέγχου σχετικά µε ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων (ΕΕ
L 391, σ. 36)
Όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2721/2000 της Επιτροπής
της 13ης ∆εκεµβρίου 2000, (ΕΕ L 340, σ.8).
Ο βασικός στόχος των διάφορων τροποποιήσεων που επήλθαν στον εν λόγω
κανονισµό ήταν να καθοριστούν ορισµένες υποχρεώσεις ελέγχου όσον αφορά
ζώα και περιοχές, να εγκριθούν λεπτοµερείς κανόνες που αποσκοπούν στη
µεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, να καταστεί δυνατή η έγκριση
εθνικών κανόνων που επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
ενίσχυσης στο πλαίσιο του ενοποιηµένου συστήµατος και να καθοριστούν
κανόνες για τη µεταφορά µιας εκµετάλλευσης.

–

7.3.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συµβουλίου της 21 Απριλίου 1997 για τη
θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την
επισήµανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας
(ΕΕ L 117, σ. 1).

Εκκαθάριση των λογαριασµών
–

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, σ. 6).
Όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2245/1999 της Επιτροπής
της 22ας Οκτωβρίου 1999, (ΕΕ L 273, σ. 5)

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2390/1999 της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 1999,
για τη θέσπιση των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1663/95 όσον αφορά τη µορφή και το περιεχόµενο των λογιστικών
στοιχείων τα οποία τα κράτη µέλη πρέπει να θέτουν στη διάθεση της
Επιτροπής στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασµών του ΕΓΤΠΕ,
Τµήµα Εγγυήσεων (ΕΕ L 295, σ. 1).
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Όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2644/2000 της Επιτροπής
της 20ης Νοεµβρίου 2000, (ΕΕ L 307, σ. 1)
Η Επιτροπή εξέδωσε παράλληλα σειρά αποφάσεων για θέµατα εκκαθάρισης των
λογαριασµών των κρατών µελών :

7.4.

–

για το οικονοµικό έτος 1995, τις αποφάσεις 2000/197/ΕΚ (1η Μαρτίου) και
2000/448/ΕΚ (5 Ιουλίου),

–

για το οικονοµικό έτος 1999, τις αποφάσεις 2000/179/ΕΚ (14 Φεβρουαρίου)
και 200/314/ΕΚ (28 Απριλίου),

–

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 729/70, την απόφαση 2000/216/ΕΚ (1η Μαρτίου),

–

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 729/70, την απόφαση 2000/249/ΕΚ (5 Ιουλίου).

∆ηµόσια αποθεµατοποίηση
α)

Βασικός κανονισµός

–

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 411/88 της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 1988
σχετικά µε τη µέθοδο και το επιτόκιο που πρέπει να εφαρµοσθούν για τον
υπολογισµό των εξόδων χρηµατοδότησης των παρεµβάσεων που συνίστανται
σε αγορές, αποθεµατοποίηση και διάθεση (ΕΕ L 40, σ. 25). ΄Οπως
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2623/1999 της 10ης ∆εκεµβρίου
1999 (ΕΕ L 318, σ.14).

–

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1643/89 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1989 περί
καθορισµού των κατ΄αποκοπή ποσών που χρησιµοποιούνται στη
χρηµατοδότηση των υλικών εργασιών που προκύπτουν από τη δηµόσια
αποθεµατοποίηση των γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 162, σ. 12).

–

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90 του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1990
για τον καθορισµό των στοιχείων που λαµβάνονται υπόψη στους ετήσιους
λογαριασµούς για τη χρηµατοδότηση των µέτρων παρεµβάσεως µε τη µορφή
δηµόσιας αποθεµατοποίησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων (ΕΕ L 337, σ. 3).

–

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3597/90 της Επιτροπής της 12ης ∆εκεµβρίου 1990
σχετικά µε τους κανόνες λογιστικής καταχώρησης για τα µέτρα παρέµβασης
που συνεπάγεται η αγορά, η αποθεµατοποίηση και η πώληση γεωργικών
προϊόντων από τους οργανισµούς παρέµβασης (ΕΕ L 350, σ. 43).

–

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 147/91 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 1991 για
τον ορισµό και τον καθορισµό των ορίων ανοχής των ποσοτικών απωλειών
των γεωργικών προϊόντων που αποθηκεύονται σε δηµόσια παρέµβαση (ΕΕ
L 17, σ. 9).

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3149/92 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί
λεπτοµερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίµων προερχόµενων από τα
αποθέµατα παρέµβασης στους απόρους της Κοινότητας (ΕΕ L 313, σ. 50).
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–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2148/96 της Επιτροπής της 8ης Νοεµβρίου 1996 για
τον καθορισµό των κανόνων αξιολόγησης και ελέγχου των ποσοτήτων
γεωργικών προϊόντων που περιλαµβάνονται στα αποθέµατα δηµόσιας
παρέµβασης (ΕΕ L 288, σ. 6). Όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 808/1999 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 1999 (ΕΕ L 102, σ.70).

β)

Μείωση τιµής αγοράς κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2000

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1518/1999 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 1999 για
τον καθορισµό του ποσού της προκαταβολής επί του κόστους διάθεσης
ορισµένων προϊόντων απόσταξης για το 2000 (ΕΕ L 177, σ. 7).
Με τον κανονισµό αυτό καθορίζεται, για τη λογιστική χρήση 2000, το ποσό
προκαταβολής επί του κόστους διάθεσης οινοπνευµάτων προερχόµενων από
αποστάξεις οίνων που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87 λαµβάνοντας υπόψη την παρόµοια µείωση τιµής που υφίστανται
όσα οινοπνεύµατα προέρχονται από την απόσταξη που αναφέρεται στο άρθρο 39
του εν λόγω κανονισµού.

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1519/1999 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 1999 - που
καθορίζει τους συντελεστές µείωσης που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την
αγορά γεωργικών προϊόντων στην παρέµβαση κατά το οικονοµικό έτος 2000
(ΕΕ L 177, σ. 8)
Με τον κανονισµό αυτό καθορίζονται, για τη λογιστική χρήση 2000, οι
συντελεστές συστηµατικής µείωσης τιµής προς εφαρµογή κατά τη στιγµή αγοράς
κάθε γεωργικού προϊόντος σε δηµόσια παρέµβαση, καθώς και οι συντελεστές
προς εφαρµογή από τους οργανισµούς παρέµβασης στις µηνιαίες τιµές αγοράς
προϊόντων, ώστε οι τελευταίοι να δύνανται να διαπιστώνουν τα ποσά µείωσης
της τιµής.

γ)

Συµπληρωµατική µείωση τιµής στο τέλος του οικονοµικού έτους 2000

–

Απόφαση C(2000) 2954 τελικό της 9ης Οκτωβρίου 2000 (δεν δηµοσιεύεται)
σχετικά µε τον καθορισµό των ποσών και των λεπτοµερειών εφαρµογής της
µείωσης της τιµής των αποθεµάτων ορισµένων γεωργικών προϊόντων που
αγοράστηκαν σε δηµόσια παρέµβαση στη διάρκεια του οικονοµικού έτους
2000.

–

Απόφαση C(2000) 2980 τελικό της 11ης Οκτωβρίου 2000 (δεν δηµοσιεύεται)
σχετικά µε τον καθορισµό των συνολικών προκαταβολών για το οικονοµικό
έτος 2000 επί του κόστους διάθεσης ορισµένων προϊόντων απόσταξης που
βρίσκονται στην κατοχή των οργανισµών παρέµβασης στο τέλος του
οικονοµικού έτους.
Αµφότερες οι αποφάσεις καθορίζουν τα ποσά της συµπληρωµατικής µείωσης
τιµής στο τέλος του οικονοµικού έτους 2000.

δ)

Καθορισµός του ενιαίου επιτοκίου

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 52/2000 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2000, για
τον καθορισµό των επιτοκίων που θα εφαρµοσθούν για τον υπολογισµό των
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δαπανών χρηµατοδοτήσεως των παρεµβάσεων που συνίστανται σε αγορά,
αποθεµατοποίηση και διάθεση (ΕΕ L 6, σ. 19).
Με τον κανονισµό αυτό καθορίζονται, για τη λογιστική χρήση 2000, τα επιτόκια
που προβλέπονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 411/88 της Επιτροπής.
7.5.

Γεωργονοµισµατικά µέτρα
Στο τέλος του 1998, το Συµβούλιο εξέδωσε δύο κανονισµούς µε τους οποίους
θεσπίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 1999, ένα νέο γεωργονοµισµατικό σύστηµα
συµβατό µε την εισαγωγή του ευρώ.
–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2799/98 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 1998 για
τη θέσπιση του γεωργονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ (ΕΕ L 349, σ. 1).

–

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2800/98 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 1998
σχετικά µε τα µεταβατικά µέτρα για την εισαγωγή του ευρώ στην κοινή
γεωργική πολιτική (ΕΕ L 349 σ. 8)
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
∆ιατίθεται στη γαλλική γλώσσα σε χαρτi από την Γ∆ AGRI
και στην ιστοσελίδα της Γ∆AGRI
Γενικά
1.

Ισοτιµία για το οικονοµικό έτος 2000

∆ιαδικασία του προϋπολογισµού
2.

Λεπτοµερή στοιχεία της διαδικασίας του προϋπολογισµού

Tαµειακή κατάσταση και διαχείριση των πιστώσεων
3.

Σύνοψη της εκτέλεσης για το οικονοµικό έτος 2000

4.

Προκαταβολές στα κράτη µέλη για το συγκεκριµένο οικονοµικό έτος

5.

΄Αµεσες πληρωµές

6.

Κατάσταση των παρακρατούµενων ποσών επί των ενισχύσεων στην παραγωγή
ή την κατανάλωση ελαιολάδου, καθώς η χρησιµοποίησή τους

6συν. Κατάσταση των παρακρατούµενων ποσών επί των ενισχύσεων στην παραγωγή
ή την κατανάλωση κλωστικού λίνου, χυµού σταφυλιών και καπνού, καθώς και
η χρησιµοποίησή τους.
Aνάλυση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
7.

∆απάνες που ελήφθησαν υπόψη βάσει του προϋπολογισµού του 2000

8.

∆απάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων κατά κεφάλαιο και ανά κράτος µέλος
βάσει του προϋπολογισµού του 2000

9.

Eξέλιξη των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων κατά κεφάλαιο

10.

Eξέλιξη των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων ανά κράτος µέλος

11.

Eξέλιξη των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων κατά τοµέα

12.

Eξέλιξη των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων κατά τοµέα και σε
ποσοστιαία βάση (1996-2000)

13.

Eξέλιξη των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων κατά τοµέα µε βάση τον
οικονοµικό χαρακτήρα των µέτρων (1996-2000)

14.

Κατανοµή των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων κατά τοµέα µε βάση
τον οικονοµικό χαρακτήρα των µέτρων – οικονοµικό έτος 2000

15.

Κατανοµή των δαπανών παρέµβασης κατά κεφάλαιο µε βάση τον οικονοµικό
χαρακτήρα των µέτρων – οικονοµικό έτος 2000
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16.

Κατανοµή των δαπανών παρέµβασης υπό µορφή αποθεµατοποίησης –
οικονοµικό έτος 2000

17.

Ποσότητες και αξίες προϊόντων που βρίσκονται σε δηµόσια αποθεµατοποίηση
στους οργανισµούς παρέµβασης.

Εκκαθάριση των λογαριασµών
18.

Κατάσταση στις 16.10.2000 των εκκρεµών προσφυγών κατά της απόφασης
εκκαθάρισης των λογαριασµών του1993

19.

Κατάσταση στις 16.10.2000 των εκκρεµών προσφυγών κατά της απόφασης
εκκαθάρισης των λογαριασµών του1994

20.

Κατάσταση στις 16.10.2000 των εκκρεµών προσφυγών κατά της απόφασης
εκκαθάρισης των λογαριασµών του 1995

21.

Κατάσταση στις 16.10.2000 των εκκρεµών προσφυγών κατά της απόφασης
εκκαθάρισης των λογαριασµών 1999/603/EΚ (3η απόφαση)

22.

Κατάσταση στις 16.10.2000 των εκκρεµών προσφυγών κατά της απόφασης
εκκαθάρισης των λογαριασµών 2000/216/EΚ (4η απόφαση)

23.

Κατάσταση στις 16.10.2000 των εκκρεµών προσφυγών κατά της απόφασης
εκκαθάρισης των λογαριασµών 2000/449/EΚ (5η απόφαση).

Το ΕΓΤΠΕ και οι χρηµατοδοτικοί πόροι του – έσοδα στον τοµέα της ζάχαρης
24.

Εξίσωση των εξόδων αποθεµατοποίησης στον κοινοτικό τοµέα ζάχαρης

25.

΄Εσοδα στον τοµέα της ζάχαρης – οικονοµικό έτος 2000

26.

Σύστηµα αυτοχρηµατοδότησης στον τοµέα της ζάχαρης – περίοδοι εµπορίας
1995/96 έως 1999/2000.
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