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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ SAPARD – ΕΤΟΣ 2008

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ήδη από το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενδυνάµωσε την παρεχόµενη προενταξιακή
στήριξη από πλευράς της για την αγροτική ανάπτυξη δέκα υποψηφίων χωρών της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, δηµιουργώντας το Sapard, το ειδικό προενταξιακό πρόγραµµα για
τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Για την εφαρµογή του επελέγη να εφαρµοστεί ενιαία
προσέγγιση: οι εθνικές αρχές στις υποψήφιες χώρες ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη µέσω της
απολύτως «αποκεντρωµένης διαχείρισης», καθιστώντας έτσι δυνατή την υλοποίηση του
Sapard. Ένας στόχος του είναι η εφαρµογή πολυάριθµων σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης
µικρής κλίµακας, ενώ ένας άλλος στόχος συνίσταται στη δηµιουργία υποδοµών ικανών να
εφαρµόσουν το κοινοτικό κεκτηµένο, τη στιγµή της προσχώρησης. Λεπτοµερείς πληροφορίες
σχετικά µε την εφαρµογή του Sapard παρατίθενται στις προηγούµενες ετήσιες εκθέσεις, που
είναι δηµοσιευµένες στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/agriculture/external/enlarge/publi/index_en.htm.
Στην παρούσα έκθεση εξετάζεται ειδικότερα η δηµοσιονοµική εφαρµογή του Sapard στη
Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Κροατία, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα προγράµµατα
Sapard των οκτώ νέων κρατών µελών, τα οποία προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004.
Κατά τη διάρκεια του 2004, έπαυσαν να συνάπτουν συµβάσεις έργων βάσει των αντίστοιχων
προγραµµάτων τους Sapard και άρχισαν να συνάπτουν τις σχετικές συµβάσεις βάσει των
µετενταξιακών προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Η καταβολή πληρωµών στους τελικούς
δικαιούχους βάσει των προγραµµάτων τους Sapard έληξε προς το τέλος του 2006.
Η Βουλγαρία και η Ρουµανία, οι οποίες προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2007,
έπαυσαν επίσης να συνάπτουν συµβάσεις µε τους τελικούς δικαιούχους βάσει του Sapard
στις 31 Οκτωβρίου 2007 και στις 31 Ιουλίου 2007, αντιστοίχως.
Το πρόγραµµα της Κροατίας εγκρίθηκε µε απόφαση της Επιτροπής στις 8 Φεβρουαρίου
2006. Με την απόφαση 2006/658/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεµβρίου 2006, σχετικά µε
την ανάθεση της διαχείρισης, η Κροατία κατέστη επιλέξιµη να της χορηγούνται πόροι
Sapard. Το 2008, προχωρούσαν η σύναψη συµβάσεων µε τους τελικούς δικαιούχους και η
εκτέλεση του προϋπολογισµού.
2.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στην ετήσια έκθεση Sapard για το έτος 2005 πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση της επίτευξης
των στόχων στα οκτώ νέα κράτη µέλη που είχαν ολοκληρώσει τη σύναψη συµβάσεων.
Παρεµφερής ανάλυση έχει γίνει και για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία στην ετήσια έκθεση
Sapard για το έτος 2007, µετά την ολοκλήρωση της σύναψης συµβάσεων στα εν λόγω κράτη
µέλη το 2007.
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2.1

Συνολικά αποτελέσµατα της εφαρµογής1

Καθώς το 2007 έπαυσε η σύναψη συµβάσεων µε τους τελικούς δικαιούχους βάσει του Sapard
στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, το 2008 η εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών
επικεντρώθηκε κυρίως σε θέµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού και ελέγχου. Κατά το
2008, µόνον η Κροατία ήταν ακόµη σε θέση να συνάπτει συµβάσεις µε τους τελικούς
δικαιούχους για κοινοτική χρηµατοδότηση.
Στο τέλος του 2008, τα κονδύλια από το Sapard για τις δικαιούχους χώρες, για τα έτη 2000
έως 2006, είχαν ανέλθει συνολικά σε 2 936 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1 334,1 εκατ. ευρώ
διατέθηκαν στα οκτώ κράτη µέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 20042 και 1 601,9 εκατ.
ευρώ στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Κροατία.
Κατά την περίοδο αυτή, καταβλήθηκε πράγµατι από την Επιτροπή συνολικό ποσό ύψους
2 446,4 εκατ. ευρώ3, το οποίο αντιστοιχεί στο 99,6% των συνολικών κονδυλίων που
διατέθηκαν στα οκτώ νέα κράτη µέλη και στο 69,8% για τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την
Κροατία.
Το 2008, έκλεισαν τα προγράµµατα της Λιθουανίας, της Λεττονίας και της Πολωνίας, µε την
καταβολή του τελικού υπολοίπου στη Λιθουανία και την Πολωνία. Όσον αφορά τη
Λιθουανία, όπου το ποσό των επιλέξιµων δαπανών της ΕΕ που δηλώθηκε τελικά σε ευρώ
ανήλθε µόνον στο 88% των διαθέσιµων κονδυλίων για το πρόγραµµα, εκδόθηκε εντολή
ανάκτησης για την επιστροφή του αρνητικού τελικού υπολοίπου στην Επιτροπή. Ο αριθµός
των έργων για τα οποία συνήφθησαν συµβάσεις στα οκτώ νέα κράτη µέλη υπερέβη τις 34 000
και αντιστοιχούσε σε ποσό 1 448 εκατ. ευρώ κοινοτικής συνεισφοράς. Σύµφωνα µε τους
κανόνες µετάβασης από το Sapard στην αγροτική ανάπτυξη, τα νέα κράτη µέλη µπορούσαν
να συµπεριλάβουν πληρωµές για εκκρεµείς πολυετείς αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει του
Sapard στα µεταβατικά τους προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2004-2006.
Η πρόοδος που επετεύχθη κατά τη διάρκεια του 2008, µετρούµενη ως πληρωµές που
καταβλήθηκαν από την Επιτροπή στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Κροατία4,
επιβραδύνθηκε λόγω, αφενός, ζητηµάτων ελέγχου στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία και,
αφετέρου, χαµηλής απορρόφησης από τους δικαιούχους στην Κροατία. Η συνολική εκτέλεση
των πληρωµών από την αρχή των προγραµµάτων, µετρούµενη ως ποσοστό των διαθέσιµων
κονδυλίων γι’ αυτές τις τρεις χώρες, έφθανε σε 69,8% στο τέλος του 2008, σε σύγκριση µε
46% και 62% στο τέλος του 2006 και του 2007, αντιστοίχως.
Στις 31 Ιουλίου 2007, ηµεροµηνία κατά την οποία η Ρουµανία έπαυσε να συνάπτει συµβάσεις
µε τους τελικούς δικαιούχους, το ποσό για το οποίο είχαν συναφθεί συµβάσεις ανερχόταν σε
1 132 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2008, το ποσό για το οποίο είχαν συναφθεί συµβάσεις είχε
µειωθεί σε περίπου 1 066 εκατ. ευρώ κοινοτικών κονδυλίων για περισσότερα από 4 500 έργα,
εκ των οποίων σχεδόν 4 000 είχαν ολοκληρωθεί. Αυτή η µείωση κατά 6% οφείλεται σε έργα
που µαταιώθηκαν.
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Τα παραρτήµατα A και B περιλαµβάνουν οριζόντια επισκόπηση.
Τσεχική ∆ηµοκρατία (CZ), Εσθονία (EE), Ουγγαρία (HU), Λεττονία (LV), Λιθουανία (LT), Πολωνία
(PL), Σλοβακία (SK), Σλοβενία (SI).
Πληρωµές για προχρηµατοδοτήσεις και επιστροφές σε όλες τις χώρες.
Το παράρτηµα C περιέχει πληροφορίες ανά χώρα.
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Τα τρία κυριότερα µέτρα, «επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις», «µεταποίηση και
εµπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων» και «επενδύσεις σε αγροτικές υποδοµές», τα
οποία αντιπροσωπεύουν το 87% των συνολικών κονδυλίων που διατέθηκαν για το
πρόγραµµα, περιλάµβαναν σχεδόν 3 300 εγκεκριµένα έργα, εκ των οποίων σχεδόν 3 000
είχαν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008. Κατά το τέλος του 2008, οι πληρωµές,
συµπεριλαµβανοµένων των προκαταβολών, που είχαν καταβληθεί στη Ρουµανία, από την
αρχή του προγράµµατος, έφθασαν τα 843,5 εκατ. ευρώ, ήτοι 72,7% του ποσού που διατέθηκε
για το πρόγραµµα Sapard.
Στις 31 Οκτωβρίου 2007, ηµεροµηνία κατά την οποία η Βουλγαρία έπαυσε να συνάπτει
συµβάσεις µε τους τελικούς δικαιούχους, το ποσό για το οποίο είχαν συναφθεί συµβάσεις
ανερχόταν σε 458 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2008, το ποσό για το οποίο είχαν συναφθεί
συµβάσεις είχε µειωθεί σε περίπου 376 εκατ. ευρώ κοινοτικών κονδυλίων για περισσότερα
από 2 700 έργα, εκ των οποίων περισσότερα από 2 100 είχαν ολοκληρωθεί. Αυτή η µείωση
κατά 18% οφείλεται σε έργα που µαταιώθηκαν.
Τα τρία κυριότερα µέτρα, «επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις», «µεταποίηση και
εµπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων», συµπεριλαµβανοµένου του επιµέρους µέτρου
«αγορές χονδρικής πώλησης», και «ανάπτυξη και διαφοροποίηση οικονοµικών
δραστηριοτήτων», αντιστοιχούσαν στο 80% των συνολικών κονδυλίων που διατέθηκαν για το
πρόγραµµα, µε σχεδόν 2 300 εγκεκριµένα έργα, εκ των οποίων περισσότερα από 1 900 είχαν
ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008. Η χαµηλή απορρόφηση των κονδυλίων, η οποία µετρήθηκε
στο τέλος του 2007 και κατά τη διάρκεια του 2008, οδήγησε στην αποδέσµευση κοινοτικών
κονδυλίων ύψους 27,6 εκατ. ευρώ το 2008, αναµένεται δε να οδηγήσει σε αποδέσµευση 45,7
εκατ. ευρώ το 2009, και εποµένως σε µείωση κατά 16% του συνολικού ποσού που διατέθηκε
αρχικά για το πρόγραµµα, από 444,7 εκατ. ευρώ σε 371,4 εκατ. ευρώ.
Κατά το τέλος του 2008, οι πληρωµές, συµπεριλαµβανοµένων των προκαταβολών, που είχαν
καταβληθεί στη Βουλγαρία, από την αρχή του προγράµµατος, έφθασαν τα 265,2 εκατ. ευρώ,
ήτοι 63,6% του ποσού που διατέθηκε για το πρόγραµµα Sapard.
Το πρόγραµµα Sapard της Κροατίας, το οποίο εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2006, µε
ανάθεση της διαχείρισης τον Σεπτέµβριο του 2006, έλαβε προβλεπόµενες πιστώσεις ύψους
25 εκατ. ευρώ, µε βάση µία ενιαία ετήσια συµφωνία χρηµατοδότησης (ΕΣΧ) για το έτος
2006. Το ποσό αυτό έχει διατεθεί για τα µέτρα «επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις» και
«µεταποίηση και εµπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων».
Η σύναψη συµβάσεων για κοινοτικά κονδύλια συνεχιζόταν ακόµη στο τέλος του 2008, το δε
ποσό για το οποίο είχαν συναφθεί συµβάσεις ανερχόταν εκείνη τη στιγµή σε περίπου 10,5
εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει το 42% των κονδυλίων που διατέθηκαν για το
πρόγραµµα. Από τα 33 εγκεκριµένα έργα, 16 είχαν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008. Κατά
το τέλος του 2008, οι πληρωµές που είχαν καταβληθεί στην Κροατία, από την αρχή του
προγράµµατος, έφθασαν τα 9,5 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης µιας προκαταβολής 7,2
εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 37,9% των κονδυλίων που διατέθηκαν για το
πρόγραµµα Sapard.
Το συνολικό ποσό δηµοσίων πόρων που καταβλήθηκαν στους τελικούς δικαιούχους και
δηλώθηκαν στο πλαίσιο όλων των προγραµµάτων Sapard στο τέλος του έτους 2008
ανέρχεται σε 3 415 εκατ. ευρώ (3 113 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2007), εκ των οποίων 2 562
εκατ. ευρώ (2 333 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2007) αντιστοιχούν στην κοινοτική συνεισφορά.
Καθώς ένα µεγάλο µέρος των επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
προγράµµατος Sapard αποτελούν προσοδοφόρες επενδύσεις, υποστηριζόµενες από κρατικούς
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πόρους που φτάνουν µέχρι και ποσοστό 50%, ο συνολικός άµεσος αντίκτυπος της
παρεχόµενης κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο του µέσου Sapard, συµπεριλαµβανοµένης άρα
και της ιδιωτικής χρηµατοδότησης, ανέρχεται, εποµένως, στο συνολικό ποσό των 6 123 εκατ.
ευρώ (5 683 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2007) για επενδύσεις και παρασχεθείσες υπηρεσίες.
Συνεπώς, κάθε ευρώ που χορηγήθηκε από την Κοινότητα στο πλαίσιο του Sapard οδήγησε σε
επένδυση 2,39 ευρώ. Η αξία αυτού του συντελεστή µόχλευσης, κατά την τελευταία τριετία,
ήταν σταθερή.
3.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Η αξιολόγηση του συνολικού αντικτύπου του µέσου Sapard ως προς τους στόχους του στις
δέκα αρχικές δικαιούχους χώρες του Sapard έχει καλυφθεί λεπτοµερώς στις ετήσιες εκθέσεις
Sapard για το 2005 και το 2007. Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι τα διάφορα µέτρα
που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του Sapard συµβάλλουν στη αειφόρο οικονοµική
ανάπτυξη, στη βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης, καθώς και στη
δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Οι επενδύσεις που
πραγµατοποιήθηκαν στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και στη βιοµηχανία τροφίµων συνέβαλαν
ιδιαίτερα στην επίτευξη των προτύπων της ΕΕ.
Στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης των οκτώ προγραµµάτων που έχουν ήδη
κλείσει, η οποία συνεχιζόταν το 2008, θα πραγµατοποιηθεί οριζόντια αξιολόγηση. Μετά τη
λήξη και τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις των προγραµµάτων στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία
και την Κροατία, θα γίνει παρεµφερής αξιολόγηση.
4.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1

Παρακολούθηση της εφαρµογής του προγράµµατος

Κατά τη διάρκεια του 2008, η ΕΕ συνέχισε να συνεργάζεται στενά µε τις δικαιούχους χώρες
– Βουλγαρία, Ρουµανία και Κροατία – όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.
Εκτός από το έργο της συνεχιζόµενης παρακολούθησης, οι επιτροπές παρακολούθησης
συνήλθαν έξι φορές κατά τη διάρκεια του 2008.
Το 2008, εκδόθηκαν δύο αποφάσεις της Επιτροπής για την τροποποίηση του προγράµµατος
της Βουλγαρίας και µία για την τροποποίηση του προγράµµατος της Κροατίας5. Ο κύριος
στόχος της τροποποίησης που εγκρίθηκε για την Κροατία ήταν η προσαρµογή του
χρηµατοδοτικού πίνακα, ώστε να συγκεντρωθούν τα κονδύλια στα δύο µόνον εγκεκριµένα
µέτρα, η καλύτερη εστίαση του προγράµµατος στις ανάγκες της προετοιµασίας για την
προσχώρηση και η βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης.
Η πρώτη απόφαση της Επιτροπής, το 2008, για την τροποποίηση του προγράµµατος της
Βουλγαρίας αφορούσε την προσαρµογή των χρηµατοδοτικών πινάκων, προκειµένου να
ληφθεί υπόψη το παρόν στάδιο σύναψης συµβάσεων και εφαρµογής. Η δεύτερη
τροποποιητική απόφαση της Επιτροπής που εκδόθηκε το 2008 αφορούσε την αλλαγή των
χρηµατοδοτικών πινάκων, µε σκοπό να ληφθεί υπόψη η αποδέσµευση 27,6 εκατ. ευρώ από
την ετήσια συµφωνία χρηµατοδότησης (ΕΣΧ) για το 2004. Πρόκειται για το µέρος των
προβλεπόµενων πιστώσεων για το οποίο δεν έχει πληρωθεί προκαταβολή και για το οποίο η
5
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Παράρτηµα D.
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Επιτροπή δεν είχε λάβει αποδεκτή αίτηση πληρωµής µέχρι το τέλος του 2007 σύµφωνα µε το
άρθρο 4 της ΕΣΧ για το 2006.
4.2

Νοµικό πλαίσιο

Τον ∆εκέµβριο του 2008, η Επιτροπή παρέτεινε την προθεσµία αποδέσµευσης για τις ΕΣΧ
του 2006, που υπεγράφησαν µε τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Κροατία, από το τέλος
του 2008 στο τέλος του 2009, ώστε να δώσει στις εν λόγω χώρες την ευκαιρία να αυξήσουν
την απορρόφηση, εκτελώντας πληρωµές µέχρι το τέλος του 2009 για έργα που καλύπτονται
από συµβάσεις στο πλαίσιο του Sapard.
Λαµβανοµένου υπόψη ότι το 2008 είναι το προτελευταίο έτος εφαρµογής των προγραµµάτων
Sapard που αποµένουν για τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Κροατία, οι σχετικοί
κανονισµοί έχουν παραµείνει αµετάβλητοι το 2008.
Η τελευταία νοµοθετική πράξη που αφορά το Sapard είναι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 248/2007
της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2007, ο οποίος ρυθµίζει ειδικά τη µετάβαση της Βουλγαρίας
και της Ρουµανίας από το Sapard στον προγραµµατισµό αγροτικής ανάπτυξης ως κρατών
µελών και τη συνέχιση της εφαρµογής των ΕΣΧ και των Πολυετών Συµφωνιών
Χρηµατοδότησης (ΠΣΧ) του Sapard.
5.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.1

Εξελίξεις όσον αφορά την ανάθεση της διαχείρισης των ενισχύσεων και τις
αποστολές παρακολούθησης6

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ

ΤΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,

ΤΟΥΣ

Η ανάθεση της διαχείρισης των ενισχύσεων Sapard στις υποψήφιες χώρες πραγµατοποιείται
από την Επιτροπή. Το 2008, δεν εκδόθηκε καµία απόφαση της Επιτροπής για ανάθεση της
διαχείρισης, ούτε διενεργήθηκε καµία σχετική αποστολή ελέγχου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 της Επιτροπής,
της 7ης Ιουνίου 2000, η Επιτροπή παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη συµµόρφωση προς τους
όρους και τις διατάξεις του εν λόγω κανονισµού και του παραρτήµατός του. Επί αυτής της
βάσεως, πραγµατοποιήθηκαν δύο αποστολές παρακολούθησης στη Βουλγαρία και στη
Ρουµανία, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2008, αντιστοίχως.
5.1.1

Βουλγαρία

Βάσει των αποτελεσµάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής
του Μαΐου 2008, διαπιστώθηκε ότι ορισµένα κριτήρια διαπίστευσης όσον αφορά τον
Βουλγαρικό Οργανισµό Sapard δεν εφαρµόζονταν επαρκώς, και συγκεκριµένα οι εκ των
υστέρων έλεγχοι (που περιορίζονταν στη φυσική ύπαρξη των επενδύσεων), το επίπεδο των
ανθρώπινων πόρων (πολύ υψηλή εναλλαγή προσωπικού) και οι λειτουργίες ελέγχου
(ειδικότερα, το τµήµα εσωτερικού ελέγχου και το τµήµα καταπολέµησης της απάτης και
πάταξης της διαφθοράς). Οι πτυχές της εν λόγω αποστολής όσον αφορά τη συµµόρφωση
περιγράφονται στο σηµείο 5.3.1 της παρούσας έκθεσης.
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Κατόπιν της αποστολής, ζητήθηκε από τις βουλγαρικές αρχές, µε επιστολή που απεστάλη τον
Ιούνιο του 2008, να καταρτίσουν σχέδιο για την αποκατάσταση των ελλείψεων και να
ενηµερώσουν την Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή του εν λόγω σχεδίου. Οι βουλγαρικές
αρχές ενηµερώθηκαν επίσης ότι θα διακοπεί η καταβολή επιστροφών από την Επιτροπή για
τρία σηµαντικά µέτρα, µέχρις ότου εφαρµοστεί ορθά το σχέδιο δράσης. Η έκθεση της
ανεξάρτητης αρχής ελέγχου (Ernst and Young), που υπεβλήθη από τις βουλγαρικές αρχές
στην Επιτροπή, τον Νοέµβριο του 2008, επιβεβαίωσε ότι είχαν τεθεί σε εφαρµογή όλες οι
δράσεις που προβλέπονταν στο σχέδιο δράσης όσον αφορά τις αδυναµίες της διαπίστευσης.
Τον ∆εκέµβριο, ο εθνικός διατάκτης δήλωσε µε επιστολή ότι είχε τεθεί σε εφαρµογή το
σχέδιο δράσης, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητη αρχή ελέγχου. Έπειτα από
ενδελεχή εξέταση της ληφθείσας έκθεσης ελέγχου, οι υπηρεσίες της Γ∆ Γεωργίας κατέληξαν
στο συµπέρασµα ότι είχε επιτελεστεί αξιοσηµείωτη πρόοδος, πλην όµως, όπως
επιβεβαιώθηκε από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, δύο σηµαντικές δράσεις είχαν τεθεί σε
εφαρµογή µόνον εν µέρει. Αυτό αναφέρθηκε στις βουλγαρικές αρχές, µε επιστολή του
Ιανουαρίου 2009, στην οποία δηλώνεται ότι, µόλις αντιµετωπιστούν δεόντως τα εν λόγω
εκκρεµούντα ζητήµατα και εφόσον η Βουλγαρία εξακολουθήσει τις προσπάθειές της για την
εφαρµογή των νέων διαδικασιών ελέγχου σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης, η Επιτροπή θα
εξετάσει την επανάληψη της επιστροφής των δαπανών που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του
Sapard.
∆εδοµένου ότι στο τέλος του 2008 το σχέδιο δράσης δεν είχε τεθεί πλήρως σε εφαρµογή, η
Επιτροπή διατηρούσε σε ισχύ, κατά την ηµεροµηνία αυτή, τη διακοπή της επιστροφής των
δαπανών, ύψους 11,4 εκατ. ευρώ, που δηλώθηκαν για τα σχετικά µέτρα. Οι επιστροφές
δαπανών στη Βουλγαρία επαναλήφθηκαν από τον Σεπτέµβριο του 2009.
5.1.2

Ρουµανία

Άλλη αποστολή παρακολούθησης πραγµατοποιήθηκε στη Ρουµανία, τον Ιούνιο του 2008.
Σκοπός της αποστολής ήταν να υπάρξει εύλογη επιβεβαίωση ότι ο εθνικός διατάκτης, το
εθνικό ταµείο και ο οργανισµός Sapard εξακολουθούσαν να συµµορφώνονται µε τους όρους
και τις διατάξεις της ΠΣΧ και διασφάλιση ότι λειτουργούν ικανοποιητικά οι διαδικασίες και
οι δοµές που είχαν διαπιστευθεί και ανατεθεί.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διάφορα κριτήρια
διαπίστευσης παρουσίαζαν σοβαρές ελλείψεις και ήγειραν σοβαρές αµφιβολίες ως προς την
αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας ελέγχου όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων για
επενδύσεις.
Κατόπιν των διαπιστώσεων αυτών, ζητήθηκε από τις ρουµανικές αρχές, µε επιστολή που
απεστάλη στις αρχές Ιουλίου του 2008, να καταρτίσουν σχέδιο δράσης για την
αποκατάσταση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν και να ενηµερώσουν την Επιτροπή µόλις
τεθεί σε εφαρµογή. Στην επιστολή τονιζόταν η ευθύνη του εθνικού διατάκτη να εγγυηθεί τη
δέουσα εφαρµογή των επανορθωτικών δράσεων, η οποία έπρεπε επίσης να επιβεβαιωθεί από
ανεξάρτητη αρχή ελέγχου. ∆εδοµένης της σοβαρότητας των διαπιστώσεων, ζητήθηκε επίσης
από τον εθνικό διατάκτη να µην υποβάλει στην Επιτροπή αιτήσεις επιστροφής δαπανών και
να παύσει κάθε καταβολή πληρωµών στους τελικούς δικαιούχους, µέχρις ότου εφαρµοστούν
επανορθωτικά µέτρα. Επιπλέον, η Γ∆ Γεωργίας διέκοψε την επιστροφή στη Ρουµανία των
δαπανών που δηλώθηκαν για όλα τα µέτρα του προγράµµατος.
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Η Γ∆ Γεωργίας πληροφόρησε επίσης τη Ρουµανία ότι θα εξέταζε την επανάληψη της
επιστροφής των δαπανών, µόλις λάµβανε επιβεβαίωση ότι το σχέδιο δράσης είχε εφαρµοστεί
δεόντως και το γεγονός αυτό είχε επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη αρχή ελέγχου.
Η Ρουµανία υπέβαλε το σχέδιο δράσης στο τέλος Ιουλίου 2008. Με επιστολή που απεστάλη
τον Οκτώβριο του 2008, οι ρουµανικές αρχές πληροφόρησαν τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι
η καταβολή πληρωµών στους τελικούς δικαιούχους επανελήφθη από την 1η Οκτωβρίου
2008. Με επιστολή που απεστάλη τον Νοέµβριο του 2008, οι ρουµανικές αρχές
πληροφόρησαν τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι θεωρούσαν πως το σχέδιο δράσης είχε τεθεί
σε εφαρµογή. Η εκτίµηση αυτή βασιζόταν στην έκθεση του ρουµανικού Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Μολονότι εν γένει η έκθεση κατέληγε σε θετικό συµπέρασµα σχετικά µε την
επάρκεια των επανορθωτικών δράσεων που είχαν αναληφθεί, παρ’ όλα ταύτα επεσήµαινε
ορισµένες ελλείψεις ως προς τη διαπίστευση, οι οποίες δεν είχαν ακόµη αποκατασταθεί
δεόντως. Εξ άλλου, η έκθεση ελέγχου δεν περιλάµβανε συστηµατική περιγραφή και
τεκµηρίωση των συγκριµένων ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι ρουµανικές αρχές, ούτε
των αποτελεσµάτων που επετεύχθησαν µε την εφαρµογή του σχεδίου δράσης, ιδίως όσον
αφορά τα ζητήµατα συµµόρφωσης.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέλυσαν επίσης την έκθεση προκειµένου να κρίνουν κατά
πόσον, επί αυτής της βάσεως, θα µπορούσαν να επαναληφθούν οι πληρωµές προς τη
Ρουµανία στο πλαίσιο του Sapard. Το αποτέλεσµα της ανάλυσης ήταν ότι, όσον αφορά
ορισµένα ζητήµατα, χρειάζονταν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εµβέλεια των
ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι ρουµανικές αρχές. Εν προκειµένω, το ζήτηµα ήταν
µήπως τα έργα υπήρξαν αντικείµενο µη εγκεκριµένων διαδικασιών και, εποµένως,
συνιστούσαν οικονοµικό κίνδυνο. Συν τοις άλλοις, ζητήθηκαν περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τους επιπρόσθετους ελέγχους που διενεργήθηκαν ως προς τα επενδυτικά σχέδια,
όπως και πληροφορίες σχετικά µε την κάλυψη και το περιεχόµενο των διενεργηθέντων
ελέγχων, τόσο σε επίπεδο οργανισµού πληρωµών, όσο και αρχής ελέγχου.
Με επιστολή που απεστάλη τον ∆εκέµβριο του 2008, η Ρουµανία υπέβαλε συµπληρωµατική
δήλωση δαπανών και αίτηση πληρωµής, που κάλυπταν την περίοδο έως τις 30 Νοεµβρίου
2008. Καθώς οι ρουµανικές αρχές δεν ήταν ακόµη σε θέση να αξιολογήσουν τον υποκείµενο
οικονοµικό κίνδυνο, η Επιτροπή, στην ανάλυσή της, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι για
ορισµένα ζητήµατα απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες. Η απόφαση να επαναληφθούν οι
πληρωµές θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική συνέχεια που θα δοθεί στα συµπληρωµατικά
αιτήµατα που απηύθυνε η Επιτροπή στις ρουµανικές αρχές. ∆εδοµένου ότι στο τέλος του
2008 το σχέδιο δράσης δεν είχε τεθεί πλήρως σε εφαρµογή, η Επιτροπή διατηρούσε σε ισχύ,
κατά την ηµεροµηνία αυτή, τη διακοπή της επιστροφής των δαπανών που δηλώθηκαν, ύψους
141,5 εκατ. ευρώ. Οι επιστροφές δαπανών στη Ρουµανία επαναλήφθηκαν από τον Ιούλιο του
2009.
5.2

Αποφάσεις εκκαθάρισης των λογαριασµών

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2222/2000, η Επιτροπή πρέπει να
προβεί στην εκκαθάριση των λογαριασµών των οργανισµών Sapard, οι οποίοι έχουν συσταθεί
στις υποψήφιες χώρες.
Επί αυτής της βάσεως, στις 30 Σεπτεµβρίου 2008, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση
εκκαθάρισης των λογαριασµών της Βουλγαρίας και της Κροατίας για το 2007. Εφόσον
εκκρεµούσε η εξέταση των συµπληρωµατικών πληροφοριών, οι οποίες είχαν ζητηθεί από τη
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Ρουµανία, δεν µπορούσε να εκδοθεί, σ’ εκείνο το στάδιο, απόφαση εκκαθάρισης των
λογαριασµών για την εν λόγω χώρα.
5.3

Εκκαθάριση ως προς τη συµµόρφωση

Το 2008, διενεργήθηκαν, από τη διοικητική µονάδα της Γ∆ Γεωργίας που είναι αρµόδια για
τον έλεγχο των δαπανών Sapard, δύο αποστολές ελέγχου της συµµόρφωσης, µία στη
Βουλγαρία και µία στη Ρουµανία.
5.3.1

Βουλγαρία

∆εδοµένων των περιπτώσεων εικαζόµενης απάτης που εντοπίστηκαν από την OLAF,
πραγµατοποιήθηκε αποστολή ελέγχου στη Βουλγαρία, τον Μάιο του 2008, προκειµένου να
εκτιµηθεί κατά πόσον οι περιπτώσεις εικαζόµενης απάτης συνδέονται µε συστηµικές
ελλείψεις ελέγχου. Ο διενεργηθείς έλεγχος της συµµόρφωσης επικεντρώθηκε στα µέτρα
«επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις», «µεταποίηση και εµπορία γεωργικών και
αλιευτικών προϊόντων», «διαφοροποίηση οικονοµικών δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν
εναλλακτικά εισοδήµατα» και «ανάπτυξη και βελτίωση αγροτικής υποδοµής».
Ειδικότερα, οι έλεγχοι διενεργήθηκαν µε σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι το σύστηµα ελέγχου
εφαρµοζόταν σύµφωνα µε τις διαπιστευµένες διαδικασίες και ότι οι έλεγχοι διεξάγονταν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα. Οι έλεγχοι έφεραν στην επιφάνεια σοβαρές αδυναµίες και,
κατόπιν τούτου, µε επιστολή που απεστάλη τον Ιούνιο του 2008, η Γ∆ Γεωργίας διέκοψε τις
πληρωµές της προς τη Βουλγαρία για τα µέτρα «επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις»,
«µεταποίηση και εµπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων», συµπεριλαµβανοµένου του
επιµέρους µέτρου «αγορές χονδρικής πώλησης», και «ανάπτυξη και διαφοροποίηση
οικονοµικών δραστηριοτήτων», κυρίως λόγω της µη τήρησης των κανόνων υποβολής
προσφορών, δεχόµενη ωστόσο τις συµβάσεις στο πλαίσιο του Sapard. Τα εν λόγω µέτρα
αντιπροσώπευαν περίπου το 80% των συνολικών κονδυλίων που διατέθηκαν για το
πρόγραµµα. Οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν οδήγησαν στην προαναφερθείσα διακοπή των
πληρωµών από την Επιτροπή (βλ. 5.1.1).
5.3.2

Ρουµανία

Επιπλέον της αποστολής που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2008, διενεργήθηκε επίσης
έλεγχος της συµµόρφωσης στη Ρουµανία, τον Σεπτέµβριο του 2008, σκοπός του οποίου ήταν
να εξακριβωθεί αν οι διαδικασίες διαχείρισης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, οι οποίες
έχουν καθιερωθεί στη Ρουµανία όσον αφορά ορισµένα από τα διαπιστευµένα µέτρα του
προγράµµατος Sapard – «βελτίωση των διαρθρώσεων για ποιοτικούς, κτηνιατρικούς και
φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους, για την ποιότητα των τροφίµων και για την προστασία των
καταναλωτών», «επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις», «µέθοδοι γεωργικής παραγωγής
προσαρµοσµένες στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της υπαίθρου» και
«δασοκοµία» – ήταν σύµφωνες µε τις διατάξεις της σχετικής ΠΣΧ. Οι κυριότερες
διαπιστώσεις αφορούσαν την καταλληλότητα της διαδικασίας ιδιωτικών συµβάσεων, τις
ασυνέπειες στη διαδικασία δηµοσίων συµβάσεων, την εποπτεία από τον οργανισµό Sapard σε
κεντρικό επίπεδο, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά των επιτόπιων
ελέγχων που διενεργήθηκαν.
Το πόρισµα των ελέγχων συµµόρφωσης, όπως το ενδεχόµενο εφαρµογής δηµοσιονοµικών
διορθώσεων στις σχετικές δαπάνες, θα µελετηθεί στο τέλος των διαδικασιών εκκαθάρισης
των λογαριασµών.
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5.4

Το έργο που επιτελέστηκε σε σχέση µε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
(ΕΕΣ)

Για τους σκοπούς της ∆ήλωσης Αξιοπιστίας για το έτος 2007 (DAS 2007), το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο ασχολήθηκε µε τον έλεγχο της διαδικασίας που ακολούθησε η Επιτροπή
για την εκκαθάριση των λογαριασµών της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας. Επίσης, ο έλεγχος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιλάµβανε εξέταση της διαδικασίας που ακολούθησε η
Επιτροπή για την εκκαθάριση ως προς τη συµµόρφωση για τις εν λόγω δύο χώρες. Κατόπιν
αυτής της δεύτερης εξέτασης, το ΕΕΣ σηµείωσε ότι η αποστολή ελέγχου της συµµόρφωσης
στη Ρουµανία δεν κατόρθωσε να καλύψει έναν τοµέα κινδύνου που αφορά την τήρηση των
κοινοτικών κανόνων περί δηµοσίων συµβάσεων (τη λεγόµενη «Οδηγία αριθ. 104»). Οι
υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από το ΕΕΣ, καθώς
και τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα κράτη µέλη, και έδωσαν συνέχεια σε ορισµένα από
τα θέµατα που είχαν τεθεί σε αµφότερες τις χώρες.
5.5

Πληροφορίες σχετικά µε παρατυπίες

Το 2008, η OLAF έλαβε 230 πρώτες ανακοινώσεις και 632 επικαιροποιηµένες
γνωστοποιήσεις σχετικά µε παρατυπίες που εντοπίστηκαν σε όλα τα προγράµµατα SAPARD
(876 για ολόκληρη την περίοδο 2003-2008)7.
Οι αριθµός αναφορών αυξήθηκε κατά 8%, σε σύγκριση µε το 2007. Η µεταβολή αυτή
οφείλεται σε διάφορους λόγους. Η Κροατία άρχισε να αναφέρει παρατυπίες στο Sapard µόλις
από το 2008. Η Πολωνία και η Ουγγαρία εντόπισαν νέες παρατυπίες κατά τους εκ των
υστέρων ελέγχους, µετά την καταβολή των τελικών πληρωµών στους δικαιούχους. Η
Ρουµανία ανέφερε διπλάσιες περιπτώσεις από ό,τι το 2007.
Οι περισσότερες αναφορές προήλθαν από τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία και την Πολωνία. Σε
σύγκριση µε τα αριθµητικά στοιχεία του 2007, σηµειώθηκε αύξηση του αριθµού των
περιπτώσεων που εντοπίστηκαν στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Λεττονία,
την Πολωνία και τη Ρουµανία. Παρατηρήθηκε µείωση στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη
Σλοβενία και τη Σλοβακία.
Η κοινοτική συνεισφορά που επηρεάζεται βάσει του προγράµµατος Sapard έχει αυξηθεί κατά
334%, σε σύγκριση µε το 2007, το δε ποσό προς ανάκτηση έχει αυξηθεί κατά 294%. Φαίνεται
ότι ορισµένες παρατυπίες εντοπίστηκαν µετά την καταβολή των τελικών πληρωµών και
κατέληξαν σε πλήρη ανάκτηση του καταβληθέντος ποσού.
Περιπτώσεις όπου υπήρχαν υπόνοιες απάτης αναφέρθηκαν µόνον από τη Βουλγαρία, τη
Ρουµανία και την Κροατία. Αντιστοιχούν στο 71% των περιπτώσεων του 2008 στη
Βουλγαρία, στο 50% των περιπτώσεων στην Κροατία, και στο 6% των περιπτώσεων στη
Ρουµανία.
Οι συχνότερες µέθοδοι εντοπισµού το 2008 είναι ο «εθνικός διοικητικός ή οικονοµικός
έλεγχος», ο «επιτόπιος έλεγχος των επιδόσεων», η «καταγγελία» και ο «έλεγχος των
εγγράφων». Η ίδια τάση παρατηρήθηκε και το 2007, αλλά η «καταγγελία» αποτελεί νέο
σηµαντικό στοιχείο· οι περιπτώσεις αυτές αναφέρθηκαν από τη Βουλγαρία.
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Οι συχνότεροι τύποι παρατυπίας το 2008 ήταν «µη εκτέλεση υπογεγραµµένης δέσµευσης»
(23% των περιπτώσεων), «παραποιηµένα δικαιολογητικά» (19%) και «µη τήρηση άλλων
ρυθµίσεων/όρων σύµβασης» (19%). Η µεγαλύτερη µεταβολή, σε σύγκριση µε το 2007,
σηµειώνεται στο ποσοστό περιπτώσεων όπου πρόκειται για «παραποιηµένα δικαιολογητικά»,
ήτοι από 4% σε 19%. Η πλειονότητα των περιπτώσεων αυτών αναφέρθηκε από τη
Βουλγαρία.
6.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλλιέργησε σε αυξανόµενο βαθµό τη
συνεργασία µε τα ∆ιεθνή Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (∆ΧΙ/ΙFI) στον τοµέα της
προενταξιακής βοήθειας για τους σκοπούς της αγροτικής ανάπτυξης. Το αποτέλεσµα ήταν να
υπάρξει καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Sapard, αλλά και των πιθανών
θεµατικών πεδίων συνεργασίας µεταξύ των ∆ΧΙ και των υπηρεσιών της Επιτροπής στον
τοµέα αυτόν. Η προσέγγιση αυτή, που καθιερώθηκε µε το Sapard, ακολουθείται τώρα στο
πλαίσιο της συνιστώσας αγροτικής ανάπτυξης του Μηχανισµού Προενταξιακής Βοήθειας
(ΜΠΒ).
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