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Η ΕΕ πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων με τις 
δαπάνες της, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 
 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), στην ετήσια έκθεσή του για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, η οποία 
δημοσιεύθηκε σήμερα, προειδοποιεί ότι το σύστημα του προϋπολογισμού εστιάζει υπερβολικά στην ανάλωση των 
κονδυλίων και μόνον και ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Ως ανεξάρτητος 
ελεγκτής, το ΕΕΣ ενέκρινε τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013, τονίζει ωστόσο ότι η διαχείριση των 
δαπανών της ΕΕ συνολικά επιδέχεται βελτίωση, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. 
 
Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΕΕ, κατά την περίοδο δαπανών 2007-2013 δόθηκε προτεραιότητα στην ανάλωση των 
κεφαλαίων (κανόνας της «απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης») και όχι στην επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. 
Παραδείγματος χάριν, η επιλογή έργων για χρηματοδότηση με κεφάλαια της ΕΕ επικεντρώθηκε, πρώτον, στην εκταμίευση 
των διαθέσιμων κεφαλαίων, δεύτερον, στη συμμόρφωση με τους κανόνες και μόνον στο τέλος, και σε περιορισμένο 
βαθμό, στα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο.   
 
 «Στο εξής, απαιτείται προσεκτικότερη διαχείριση και έλεγχος των κεφαλαίων της ΕΕ», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΣ, κύριος 
Vítor Caldeira. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να προσέχουν περισσότερο πώς δαπανούν τα χρήματα 
των φορολογουμένων. Χρειαζόμαστε περισσότερα κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
πόρων, καθώς και καλύτερες μακροπρόθεσμες προβλέψεις προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκεια των κεφαλαίων για 
την κάλυψη των προγραμματισμένων δαπανών της Ευρώπης. Στο εξής δεν θα αρκεί η τήρηση της συνήθους διαδικασίας.»  
 
Στην ετήσια έκθεσή τους για το 2013, οι ελεγκτές της ΕΕ διατυπώνουν γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία 
των λογαριασμών της ΕΕ. Καταλήγουν επίσης στο συμπέρασμα ότι η είσπραξη των εσόδων της ΕΕ δεν εμφάνιζε σφάλματα. 
Ωστόσο, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες της ΕΕ ήταν 4,7 % (έναντι 4,8 % το 2012). Το ποσοστό 
σφάλματος που προκύπτει από τις εκτιμήσεις του ΕΕΣ δεν υποδηλώνει το μέγεθος της απάτης, της μη αποδοτικότητας ή 
της διασπάθισης πόρων. Συνιστά εκτίμηση των κεφαλαίων που δεν θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, διότι δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της. Στα συνηθέστερα σφάλματα 
συγκαταλέγονται πληρωμές προς εταιρεία που δηλώθηκε ως ΜΜΕ, ενώ στην πραγματικότητα ανήκε εξ ολοκλήρου σε 
μεγάλη εταιρεία, ή οι προσθήκες σε υφιστάμενη δημόσια σύμβαση, χωρίς την παροχή της δυνατότητας υποβολής 
προσφοράς σε άλλους υποψηφίους. 
 
 
Η πλειονότητα των σφαλμάτων παρατηρήθηκε σε τομείς δαπανών στους οποίους η διαχείριση είναι επιμερισμένη μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δύο επιρρεπέστεροι σε σφάλματα τομείς δαπανών ήταν εκ νέου ο 
τομέας «Περιφερειακή πολιτική, μεταφορές και ενέργεια» με εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 6,9 %, και ο τομέας 
«Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, αλιεία και υγεία», με εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 6,7 %. Στους τομείς υπό 
επιμερισμένη διαχείριση το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος ήταν 5,2 %, έναντι 3,7 % για τα προγράμματα δαπανών τα 
οποία τελούν ως επί το πλείστον υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής. Το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος στον τομέα 
των διοικητικών δαπανών της ΕΕ ήταν 1 %. 
 
Οι διορθωτικές δράσεις και οι δράσεις ανάκτησης κεφαλαίων εκ μέρους της Επιτροπής  και των εθνικών αρχών επέδρασαν 
θετικά στο εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΕΕ, χωρίς αυτές, το ποσοστό σφάλματος για 
τις δαπάνες συνολικά θα ήταν 6,3 % αντί του 4,7 %. Όπως και κατά το παρελθόν, οι ελεγκτές του ΕΕΣ κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι, για ένα μεγάλο μέρος των διαπιστωθέντων σφαλμάτων, οι εθνικές αρχές διέθεταν επαρκή 
πληροφοριακά στοιχεία για τον εντοπισμό και τη διόρθωση πολλών εξ αυτών, προτού ζητήσουν την απόδοση των 
σχετικών δαπανών από την Επιτροπή. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα είχε μειωθεί σημαντικά το ποσοστό σφάλματος, 
παραδείγματος χάριν, στον τομέα «Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, αλιεία και υγεία» από 6,7 σε 2 %.  
 
Το Συνέδριο έχει δεσμευθεί πλήρως να επικουρεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, προκειμένου αυτά να 
αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τα κονδύλια της ΕΕ, με απώτερο στόχο την επίτευξη των αποτελεσμάτων που δικαίως 
αναμένουν οι πολίτες της ΕΕ. 
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Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013 είναι διαθέσιμη στον διαδικατυακό τόπο: www.eca.europa.eu 
 

Σημείωμα προς τους συντάκτες: 
 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι το ανεξάρτητο θεσμικό όργανο ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκθέσεις 
ελέγχου και οι γνώμες του ΕΕΣ συνιστούν ουσιώδους σημασίας στοιχείο στην αλυσίδα της υποχρέωσης λογοδοσίας στο 
πλαίσιο της ΕΕ. Το έργο του χρησιμοποιείται προκειμένου να λογοδοτούν όσοι βαρύνονται με την ευθύνη διαχείρισης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής. Πρόκειται κυρίως για την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ. Ωστόσο, για το 80 % περίπου των δαπανών, 
κυρίως στους τομείς της γεωργίας και της συνοχής, η ευθύνη αυτή είναι επιμερισμένη με τα κράτη μέλη. Το ΕΕΣ υποβάλλει 
σε ελεγκτικές δοκιμασίες δείγματα πράξεων, με σκοπό τη διατύπωση εκτιμήσεων, βάσει στατιστικών μεθόδων, σχετικά με 
τον βαθμό στον οποίο τα έσοδα και οι διάφοροι τομείς δαπανών περιέχουν σφάλματα.   
 
Το 2013 οι δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ανήλθαν συνολικά σε 148,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ή σε περίπου 
290 ευρώ ανά πολίτη. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε περίπου 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ και 
αντιστοιχεί σχεδόν στο 2 % του συνόλου των δημόσιων δαπανών των κρατών μελών της.  
 
Το ΕΕΣ δημοσίευσε επίσης ένα έγγραφο αναφοράς με τίτλο «Γεωργία και συνοχή: επισκόπηση των δαπανών της ΕΕ κατά 
την περίοδο 2007-2013», το οποίο περιέχει τα διδάγματα που αντλούνται από την προηγούμενη περίοδο δαπανών και 
αφορούν ζητήματα που άπτονται της δημοσιονομικής διαχείρισης και του ελέγχου στην ΕΕ. Στο έγγραφο αυτό 
παρουσιάζονται επίσης οι προκλήσεις που αναδύονται για τη νέα περίοδο δαπανών 2014-2020. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013 διατίθενται 
στον διαδικτυακό τόπο: http://www.eca.europa.eu/el/Pages/AR_2013.aspx.  
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