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Η από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
εκτίμηση του σφάλματος στο πλαίσιο της
πολιτικής συνοχής της ΕΕ δεν αποτυπώνει τη
συνολική εικόνα
Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποιεί την εκτίμησή της σχετικά με το επίπεδο
παρατυπιών στις δαπάνες συνοχής που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της οικείας πολιτικής
της ΕΕ. Προς τούτο, εκτελεί έναν σημαντικό όγκο εργασιών για την αποδοχή των ετήσιων
λογαριασμών των κρατών μελών και την επαλήθευση της αξιοπιστίας των πληροφοριών
σχετικά με την κανονικότητα που αυτά υποβάλλουν για τον συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, σε
έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι τα σχετικά ποσοστά σφάλματος που δημοσιοποιεί η Επιτροπή δεν είναι
οριστικά και ότι είναι πιθανόν να υποεκτιμάται με αυτά το πραγματικό επίπεδο παράτυπων
δαπανών στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Αυτό οφείλεται σε αδυναμίες που διαπίστωσαν
οι ελεγκτές στο σύστημα δικλίδων ελέγχου της Επιτροπής.
Η συνοχή, η πολιτική της ΕΕ που αποσκοπεί στη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ
των κρατών μελών και των περιφερειών της, έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο τομέα πολιτικής
της ΕΕ: σε αυτήν αναλογεί πάνω από το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ
(390 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2014 και 2020). Πρόκειται επίσης για έναν τομέα στον οποίο
ο κίνδυνος παράτυπων δαπανών είναι υψηλός, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των κανόνων που
τον διέπουν, καθώς και λόγω του ότι πολλές από τις δαπάνες βασίζονται στην απόδοση
δηλωθέντων εξόδων. Κάθε χρόνο, αφού οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών ολοκληρώσουν
τους ελέγχους στους οποίους υποβάλλουν τις δαπάνες συνοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διενεργεί τις δικές τις επαληθεύσεις, υποβάλλοντας σε αξιολόγηση τις εργασίες και τις
διαπιστώσεις των ελεγκτών των κρατών μελών. Επιδίωξη της Επιτροπής είναι να επιβεβαιώνει,
κατ' αυτό τον τρόπο, αν το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος στις δαπάνες συνοχής που
αναφέρουν τα κράτη μέλη βρίσκεται κάτω από το όριο σημαντικότητας του 2 %.
«Το σύστημα δικλίδων ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αντισταθμίζει επαρκώς τις
αδυναμίες των εργασιών των εθνικών αρχών ελέγχου, που αφορούν τις δαπάνες συνοχής»,
δήλωσε ο Tony Murphy, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την
έκθεση. «Το εκτιμώμενο από την Επιτροπή επίπεδο σφάλματος που δημοσιοποιείται ετησίως
στις εκθέσεις δραστηριοτήτων των αρμόδιων γενικών διευθύνσεων, όπως και στην έκθεση της
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Επιτροπής για τη διαχείριση και τις επιδόσεις δεν είναι οριστικό, αποτελεί απλώς μια ελάχιστη
εκτίμηση.»
Για την περίοδο 2014-2020, οι ελεγκτές σημειώνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεσμεύει το
10 % των πληρωμών που είχε αρχικά παρακρατηθεί, ακόμη και αν διαθέτει στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι οι δαπάνες στους λογαριασμούς περιέχουν σφάλμα σε ποσοστό που
υπερβαίνει το 2 %. Και παρότι αυτό είναι σύμφωνο με τον κανονισμό, δεν συνάδει με τον
πρωταρχικό σκοπό που εξυπηρετεί η παρακράτηση πληρωμών, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό
την προστασία του ενωσιακού προϋπολογισμού. Για την περίοδο 2021-2027, οι ελεγκτές
επισημαίνουν ορισμένες αλλαγές προς το καλύτερο: παραδείγματος χάριν, η Επιτροπή δεν
μπορεί πλέον να αποδέχεται λογαριασμούς, όταν το υπολειπόμενο συνολικό ποσοστό
σφάλματος (ΥΣΠΣ) που έχει αναφερθεί σχετικώς υπερβαίνει το 2 %. Θα συνεχίσει ωστόσο να
αποδεσμεύει τη μειωμένη παρακράτηση του 5 %, μέχρις ότου προβεί η ίδια σε ελέγχους
κανονικότητας. Οι τροποποιήσεις αυτές εξακολουθούν να μην αρκούν για την εξασφάλιση του
στόχου περί προστασίας του ενωσιακού προϋπολογισμού.
Στο πλαίσιο των ελέγχων βάσει εγγράφων που διενεργεί, η Επιτροπή επιδιώκει να ελέγχει τη
συνέπεια των σχετικών με την κανονικότητα πληροφοριών που της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.
Παρ’ όλα αυτά, οι ελεγκτές εντόπισαν εγγενείς περιορισμούς που υποδηλώνουν ότι υπάρχουν
και άλλες παράτυπες δαπάνες που δεν εντοπίζονται και δεν διορθώνονται. Ως εκ τούτου, οι εν
προκειμένω έλεγχοι βάσει εγγράφων προσφέρουν περιορισμένη προστιθέμενη αξία όσον
αφορά την επιβεβαίωση, αφενός, της κανονικότητας των υποκείμενων πράξεων και, αφετέρου,
της εγκυρότητας των υπολειπόμενων ποσοστών σφάλματος που έχουν υποβληθεί. Παρότι οι
έλεγχοι αυτοί συνεισφέρουν στη βάσει κινδύνου προσέγγιση που ακολουθείται για την επιλογή
των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλονται στους ελέγχους συμμόρφωσης, η
Επιτροπή δεν επέλεγε εκείνα που συγκέντρωναν την υψηλότερη βαθμολογία κινδύνου, και δεν
κατέγραφε επαρκώς τους λόγους για τους οποίους τα επέλεγε.
Οι έλεγχοι συμμόρφωσης, στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή εξετάζει την επιλεξιμότητα των
πράξεων και των σχετικών δαπανών, αποτελούν τη σημαντικότερη παράμετρο που λαμβάνεται
υπόψη για την αξιολόγηση των εργασιών μιας αρχής ελέγχου και των σχετικών διαπιστώσεών
της. Οι ελεγκτές της ΕΕ εφιστούν την προσοχή στην υψηλή συχνότητα μη εντοπιζόμενων
σφαλμάτων που διαπιστώνει η Επιτροπή, μολονότι το δείγμα των πράξεων που έλεγξε ήταν
μικρό. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι είναι πιθανό να περιέχονται σφάλματα και άλλων
κατηγοριών στις πολλές εναπομένουσες πράξεις και στις δαπάνες που δεν υπέβαλε η Επιτροπή
σε έλεγχο.
Ωστόσο, στα αποτελέσματα των εργασιών αυτών είναι που στηρίζει κατά κύριο λόγο η Επιτροπή
τον βασικό δείκτη επιδόσεων (ΒΔΕ) που δημοσιεύει, ο οποίος υποτίθεται ότι συνιστά τη
βέλτιστη εκτίμησή της για το υπολειπόμενο επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες του τομέα
συνοχής. Οι ελεγκτές της ΕΕ θεωρούν ότι ο εν λόγω ΒΔΕ αντιπροσωπεύει απλώς ένα ελάχιστο
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος, το οποίο επίσης δεν είναι οριστικό, δεδομένου ότι τα ποσοστά
σφάλματος που αναφέρουν τα κράτη μέλη μπορούν ακόμη να υποβληθούν σε επαναξιολόγηση
και να αναπροσαρμοστούν προς τα άνω στο πλαίσιο των εν εξελίξει ή μελλοντικών ελεγκτικών
εργασιών της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, οι ελεγκτές της ΕΕ καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η
Επιτροπή ενδέχεται να υποεκτιμά το πραγματικό επίπεδο σφάλματος στην πολιτική συνοχής στο
βασικό έγγραφο λογοδοσίας της, την ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις.
Προκειμένου να βελτιωθεί η αναφορά πληροφοριών σχετικά με την κανονικότητα στον τομέα
της συνοχής κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, οι ελεγκτές της ΕΕ διατυπώνουν τέσσερις
συστάσεις.
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Γενικές πληροφορίες
Στην πολιτική συνοχής της ΕΕ, το πλαίσιο δικλίδων και διασφάλισης βρίσκεται στο επίκεντρο
δύο κύκλων ελέγχου, του εθνικού σε επίπεδο κράτους μέλους και του επακόλουθου σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δύο αυτοί κύκλοι αντικατοπτρίζουν την από κοινού διαχείριση από
την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών της υλοποίησης και της χρηματοδότησης της
πολιτικής συνοχής, γνωστή ως επιμερισμένη διαχείριση.
Η ειδική έκθεση 26/2021, με τίτλο «Κανονικότητα των δαπανών στο πλαίσιο της πολιτικής
συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή δημοσιοποιεί ετησίως μια ελάχιστη εκτίμηση του επιπέδου
σφάλματος που δεν είναι οριστική» είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu).
Πριν από έναν μήνα, το ΕΕΣ δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση βάσει επιδόσεων
στην πολιτική συνοχής.
Το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της
ΕΕ, καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους, όπως στα εθνικά κοινοβούλια, σε παράγοντες του
αντίστοιχου κλάδου και σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Στη συντριπτική
πλειονότητά τους, οι συστάσεις που διατυπώνονται στις εκθέσεις του υλοποιούνται.
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