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Οι λογαριασμοί της ΕΕ παρουσιάζουν ακριβοδίκαιη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης και το μερίδιο των παράτυπων 

δαπανών μειώθηκε περαιτέρω το 2016, δηλώνουν οι ελεγκτές 
της ΕΕ 

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος στις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
παρουσιάζει διαρκή βελτίωση. Το ήμισυ περίπου των δαπανών της ΕΕ που ελέγχθηκαν το 2016 ήταν 
κάτω του ορίου σημαντικότητας του σφάλματος που έχει οριστεί στο 2 %. Ως εκ τούτου, οι ελεγκτές 
διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη, και όχι αρνητική γνώμη, σχετικά με τις πληρωμές του 2016. Είναι η 
πρώτη φορά που διατυπώνουν γνώμη με επιφύλαξη από τότε που άρχισαν να παρέχουν ετήσια 
δήλωση αξιοπιστίας το 1994. Επιπλέον, οι ελεγκτές διατύπωσαν γνώμη χωρίς επιφύλαξη όσον αφορά 
την αξιοπιστία των λογαριασμών της ΕΕ για το 2016 ή «τους ενέκριναν», όπως συμβαίνει κάθε χρόνο 
από το 2007 και εξής. Τα έσοδα δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα το 2016. 

Το συνολικό επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες της ΕΕ το 2016 εκτιμήθηκε σε 3,1 %, έναντι 3,8 % το 2015 
και 4,4 % το 2014. 

Οι «πληρωμές βάσει δικαιωμάτων», οι οποίες πραγματοποιούνται επειδή πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις, αντιστοιχούν στο 49 % περίπου των δαπανών της ΕΕ και εμφανίζουν επίπεδο σφάλματος 
κάτω του 2 %. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι άμεσες ενισχύσεις προς γεωργούς, οι επιδοτήσεις προς 
σπουδαστές και ερευνητές και οι δαπάνες προσωπικού. Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τον τομέα 
«Φυσικοί πόροι: Στήριξη της αγοράς και άμεσες ενισχύσεις» ήταν 1,7 % και για τη «Διοίκηση» 0,2 %. 

Ωστόσο, στις «πληρωμές για την απόδοση δαπανών», οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω επιστροφών, 
διαπιστώθηκαν υψηλότερα επίπεδα σφάλματος. Για τον τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή» το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος ήταν 4,8 % και για τον τομέα «Φυσικοί πόροι: Αγροτική 
ανάπτυξη, περιβάλλον, δράση για το κλίμα και αλιεία» 4,9 %.  

«Η διατύπωση γνώμης με επιφύλαξη φέτος απηχεί μια σημαντική βελτίωση στα οικονομικά της ΕΕ», 
δήλωσε ο κ. Klaus-Heiner Lehne, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. «Με το βλέμμα 
στραμμένο στο μέλλον, θα δούμε από άλλη οπτική γωνία τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Θα λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη τους εσωτερικούς ελέγχους στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ώστε να προωθήσουμε περισσότερο τη λογοδοσία και να βελτιώσουμε 
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περαιτέρω τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ. Θα ενισχύσουμε επίσης την εστίασή μας στις επιδόσεις, 
προκειμένου να εγγυηθούμε στους πολίτες της ΕΕ την αποδοτικότητα των πραγματοποιούμενων 
δαπανών.» 

Τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μείωσαν το συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
κατά 1,2 %. Ωστόσο, ήταν διαθέσιμες αρκετές πληροφορίες για την πρόληψη ή τον εντοπισμό και τη 
διόρθωση σημαντικού ακόμη μέρους των σφαλμάτων. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, εάν όλες αυτές οι 
πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί ορθά, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στους τομείς «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή», «Φυσικοί Πόροι» και «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» θα ήταν 
κάτω του ορίου σημαντικότητας του 2 %. «Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πρόσθετες δικλίδες ελέγχου, 
αρκεί να ενισχυθούν καταλλήλως οι υπάρχουσες,» δήλωσε ο Πρόεδρος Lehne. 

 

Οι ελεγκτές επιβεβαιώνουν ότι τα στοιχεία της Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανόνες 
συμπίπτουν στις περισσότερες περιπτώσεις με τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουν οι ίδιοι. 
Συνιστούν, ωστόσο, στην Επιτροπή να επικεντρωθεί περισσότερο στις επιδόσεις και να απλουστεύσει τα 
εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιεί, ακολουθώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. 

Τέλος, οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι το σύνολο των πληρωμών που έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει 
η ΕΕ από μελλοντικούς προϋπολογισμούς («εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων», γνωστές ως «RAL» εκ 
του γαλλικού «reste à liquider, ήτοι «υπόλοιπο προς εκκαθάριση») ήταν υψηλότερο από ποτέ το 2016, 
ανερχόμενο σε 238,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τονίζουν δε ότι η εκπλήρωση αυτών των συσσωρευμένων 
υποχρεώσεων και η αποτροπή νέας τέτοιας συσσώρευσης πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
προτεραιότητα κατά τον σχεδιασμό των δαπανών της ΕΕ για τη μετά το 2020 περίοδο. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες: 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
ελεγκτικές εκθέσεις και γνώμες που καταρτίζει συνιστούν στοιχείο καθοριστικής σημασίας στην αλυσίδα 
της λογοδοσίας στην ΕΕ και χρησιμοποιούνται προκειμένου να υποχρεώνουν σε λογοδοσία τους 
υπευθύνους για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό αποτελεί πρωτίστως ευθύνη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από κοινού με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ. Ωστόσο, για τα δύο 
τρίτα περίπου των δαπανών – ως επί το πλείστον στους τομείς της γεωργίας και της συνοχής – η ευθύνη 
αυτή είναι επιμερισμένη με τα κράτη μέλη.  

Το 2016 οι δαπάνες της ΕΕ ανήλθαν συνολικά σε 136,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ή σε περίπου 267 ευρώ ανά 
πολίτη. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 1 % περίπου του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ και 
στο 2 % περίπου των συνολικών δημόσιων δαπανών των κρατών μελών της. Το 2016 το μεγαλύτερο μέρος 
των πόρων δαπανήθηκε στους τομείς των φυσικών πόρων (57,9 δισεκατομμύρια ευρώ), της συνοχής 
(35,7 δισεκατομμύρια ευρώ) και της ανάπτυξης και της απασχόλησης (15,2 δισεκατομμύρια ευρώ). 

Κάθε χρόνο, οι ελεγκτές υποβάλλουν σε έλεγχο τους λογαριασμούς της ΕΕ και διατυπώνουν γνώμη 
σχετικά, αφενός, με την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους και, αφετέρου, με τον βαθμό στον οποίο 
υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την εκ σφάλματος είσπραξη ή τη δαπάνη ποσών (κανονικότητα και 
νομιμότητα). Υποβάλλουν 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 εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος συγκρίνεται με το όριο 
σημαντικότητας που έχει οριστεί στο 2 %. Εφόσον το επίπεδο σφάλματος υπερβαίνει το 2 %, το έσοδο ή η 
δαπάνη θεωρούνται παράτυπα. 

Η διατύπωση «γνώμης χωρίς επιφύλαξη» σημαίνει ότι τα στοιχεία παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης και είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η 
διατύπωση «γνώμης με επιφύλαξη» σημαίνει ότι οι ελεγκτές αδυνατούν μεν να διατυπώσουν γνώμη 
χωρίς επιφύλαξη, αλλά τα εντοπισθέντα προβλήματα δεν είναι διάχυτα. Τέλος, η διατύπωση «αρνητικής 
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γνώμης» υποδηλώνει την ύπαρξη εκτεταμένων προβλημάτων.  

Οι ελεγκτές διατυπώνουν γνώμη χωρίς επιφύλαξη επί των λογαριασμών της ΕΕ από το 2007. Ωστόσο, από 
το 1994 μέχρι τώρα, διατύπωναν κάθε χρόνο αρνητική γνώμη σχετικά με την κανονικότητα και τη 
νομιμότητα των δαπανών. 

Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 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 εφαρμοστέους κανόνες. Το 2016 οι 
ελεγκτές εντόπισαν ένδεκα περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης σε πληθυσμό σχεδόν 1 000 πράξεων 
που υπέβαλαν σε έλεγχο (έναντι 12 το 2015). Οι περιπτώσεις αυτές διαβιβάστηκαν στην OLAF, την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. 

Η ετήσια έκθεση σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η ετήσια έκθεση σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία 
Ανάπτυξης και το συνοπτικό έγγραφο με τίτλο «2016 - Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία» είναι διαθέσιμα 
στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.eca.europa.eu/el/Pages/AR2016.aspx  
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