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Οι ελεγκτές της ΕΕ εξετάζουν τα εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων και κρίσεων που εφαρμόζονται για τη 
σταθεροποίηση των εισοδημάτων των γεωργών  
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγει επί του παρόντος έλεγχο των εργαλείων διαχείρισης 
των κινδύνων και των κρίσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Οι ελεγκτές θα 
εξετάσουν κατά πόσον τα εφαρμοζόμενα μέτρα καλύπτουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τις 
απώλειες εισοδήματος που υφίστανται οι γεωργοί εξαιτίας απειλών όπως τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, οι μεταδοτικές ασθένειες και οι πολιτικές αποφάσεις, όπως η ρωσική απαγόρευση 
των εισαγωγών από την ΕΕ.  

Ο έλεγχος θα επικεντρωθεί, αφενός, στα εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων που έχουν σχεδιαστεί 
για τη μεταφορά μέρους των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί σε τρίτους, όπως οι 
ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία αλληλοβοήθειας, και, αφετέρου, στα «έκτακτα μέτρα» που 
λαμβάνονται προς υποστήριξη των γεωργών που βρίσκονται ενώπιον μιας κρίσης, όπως η 
ανισορροπία της αγοράς, μια ζωική νόσος ή η απώλεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. 

«Οι απώλειες παραγωγής και οι πολιτικές αποφάσεις, όπως η απαγόρευση των εισαγωγών που 
επέβαλε η Ρωσία, επηρεάζουν άμεσα τα εισοδήματα των γεωργών», δήλωσε ο Samo Jereb, Μέλος 
του Συνεδρίου και αρμόδιος για τον εν προκειμένω έλεγχο. «Ενόψει των δημοσιονομικών 
περιορισμών της ΕΕ και των νέων προτεραιοτήτων, καθώς και της διαρκώς συχνότερης εμφάνισης 
ακραίων καιρικών φαινομένων, το πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων και των κρίσεων στον τομέα της 
γεωργίας επιβάλλεται να είναι σταθερό και συνεκτικό». 

Κατά τον έλεγχο θα εξεταστούν οι εκτιμήσεις αναγκών στις οποίες προβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για τη διαχείριση των κινδύνων και την αντιμετώπιση των κρίσεων. Θα αξιολογηθεί κατά πόσον τα 
εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων και των κρίσεων είναι ολοκληρωμένα και συντονισμένα τόσο 
μεταξύ τους όσο και με τα αντίστοιχα εθνικά μέτρα. Θα αναλύσουμε επίσης τη διαχείριση των 
κινδύνων που ασκεί στην πράξη η ΕΕ και τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών κατόπιν της ρωσικής απαγόρευσης των εισαγωγών. 

Οι ελεγκτές σκοπεύουν να επισκεφθούν διάφορα κράτη μέλη και να συναντηθούν με τις 
διαχειριστικές αρχές και τις αρχές πληρωμών για την ΚΓΠ, καθώς και με τα σημαντικότερα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ασφαλιστικές εταιρείες και ταμεία αλληλοβοήθειας. Η έκθεση ελέγχου 
αναμένεται να δημοσιευθεί περί τα μέσα του 2019. 
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Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020, η συνολική δημόσια δαπάνη 
(εθνική χρηματοδότηση και συγχρηματοδότηση από την ΕΕ) που προορίζεται για ασφάλειες, ταμεία 
αλληλοβοήθειας και σταθεροποίηση εισοδημάτων ανέρχεται σε 2 500 εκατομμύρια ευρώ. 

Οι δαπάνες της ΕΕ για έκτακτα μέτρα στον τομέα των οπωροκηπευτικών την περίοδο 2015-2017 
ανήλθαν σε 459 εκατομμύρια ευρώ. 

 


