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Σύμφωνα με το άρθρο 287, παράγραφοι 1 και 4, ΣΛΕΕ, το άρθρο 258 του κανονισμού (EΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης 
αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, 

καθώς και το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1877 του Συμβουλίου, 
της 26ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 
ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/323, 

 

το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τις συνεδριάσεις του της 7ης και 
της 14ης Ιουλίου 2022, ενέκρινε τις  

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
για το οικονομικό έτος 2021  

 

Οι εκθέσεις, συνoδευόμενες από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων στις παρατηρήσεις 
τoυ Συνεδρίoυ, διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες για τη χορήγηση απαλλαγής αρχές και στα 

λοιπά θεσμικά όργανα. 

 

 

Τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον χρόνο έγκρισης των εν προκειμένω 
εκθέσεων ήταν: 

Klaus-Heiner LEHNE (Πρόεδρος), Ladislav BALKO, Λάζαρος Στ. ΛΑΖΑΡΟΥ, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Νικόλαος ΜΗΛΙΩΝΗΣ, Bettina JAKOBSEN, 

Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, 
Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, 

Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, 
Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, Marek OPIOLA, Jorg Kristijan PETROVIČ  
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Εισαγωγή 
0.1. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι θεσμικό όργανο1 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ο εξωτερικός ελεγκτής των οικονομικών της2. Με την 
ιδιότητα αυτή, ενεργούμε ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών 
συμφερόντων όλων των πολιτών της ΕΕ, συμβάλλοντας ιδίως στη βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής της διαχείρισης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο 
μας παρατίθενται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων μας, τις ειδικές εκθέσεις μας, 
τις επισκοπήσεις μας και τις γνώμες που διατυπώνουμε επί νέας ή 
επικαιροποιούμενης νομοθεσίας της ΕΕ ή επί άλλων αποφάσεων με επιπτώσεις στη 
χρηματοοικονομική διαχείριση. Όλες οι δημοσιεύσεις μας είναι διαθέσιμες στον 
ιστότοπό μας. 

0.2. Ο γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ εγκρίνεται ετησίως από το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον Μάιο του 2020, το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το NextGenerationEU (NGEU), ένα 
έκτακτο μέσο που δημιουργήθηκε ως απόκριση στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
της πανδημίας COVID-19 και χρηματοδοτείται μέσω έκδοσης ομολόγων. Το NGEU 
παρέχει χρηματοδότηση για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ)3, 
η οποία αντιστοιχεί στο 90 % περίπου των συνολικών πόρων που διαθέτει το NGEU, 
καθώς και για διάφορα προγράμματα υπαγόμενα στους τομείς του ΠΔΠ 2021–2027. 
Τα κεφάλαια αυτά δαπανώνται σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς κανόνες. 

0.3. Τόσο ο γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ όσο και η χρηματοδότηση από το
NGEU υπόκεινται στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Με τη διαδικασία αυτή, το 
Κοινοβούλιο, ενεργώντας κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου, αποφασίζει κατά πόσον 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπλήρωσε ικανοποιητικά τις υποχρεώσεις της αναφορικά με 
τον προϋπολογισμό. Η ετήσια έκθεσή μας, συνδυαζόμενη καταλλήλως με τα άλλα 
προϊόντα μας, αποτελεί τη βάση για την εν λόγω διαδικασία χορήγησης απαλλαγής, 

1 Το ΕΕΣ καθιερώθηκε ως θεσμικό όργανο με το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, γνωστής και ως Συνθήκης του Μάαστριχτ. Ωστόσο, πρωτοϊδρύθηκε από τη 
Συνθήκη των Βρυξελλών το 1977, ως το νέο όργανο της Κοινότητας που θα αρμόδιο για 
τον εξωτερικό έλεγχο. 

2 Άρθρα 285 έως 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

3 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. 
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μόλις δε δημοσιευθεί, διαβιβάζεται στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

0.4. Η ετήσια έκθεσή μας για το οικονομικό έτος 2021 χωρίζεται και πάλι σε 
δύο μέρη. Το παρόν μέρος αφορά την αξιοπιστία των ενοποιημένων λογαριασμών της 
ΕΕ, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων4, ενώ το δεύτερο 
μέρος περιλαμβάνει την αναφορά μας σχετικά με τις επιδόσεις του προϋπολογισμού 
της ΕΕ στο τέλος του 20215. 

0.5. Κεντρικό στοιχείο της έκθεσής μας είναι η δήλωση διασφάλισης σχετικά με την 
αξιοπιστία των ενοποιημένων λογαριασμών της ΕΕ και τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των πράξεων. Η δήλωση αυτή συμπληρώνεται από ειδικές εκτιμήσεις 
για τους σημαντικούς τομείς των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

0.6. Το παρόν μέρος της έκθεσής μας διαρθρώνεται ως εξής: 

— Στο κεφάλαιο 1 παρατίθενται η δήλωση διασφάλισης και σύνοψη των 
αποτελεσμάτων των ελεγκτικών εργασιών μας επί της αξιοπιστίας των 
λογαριασμών και της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένων των περί κανονικότητας πληροφοριών της Επιτροπής και 
συνοπτικής παρουσίασης της προσέγγισης του ελέγχου που εφαρμόζουμε. 

— Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η ανάλυσή μας όσον αφορά τη διαχείριση του 
προϋπολογισμού και τη χρηματοοικονομική διαχείριση. 

— Στο κεφάλαιο 3 παρατίθενται οι διαπιστώσεις μας όσον αφορά τα έσοδα της ΕΕ. 

— Στα κεφάλαια 4-9 παρουσιάζονται, για τους διάφορους τομείς του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027, τα αποτελέσματα, αφενός, των 
ελεγκτικών δοκιμασιών που διενεργήσαμε όσον αφορά τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των πράξεων και, αφετέρου, της επισκόπησης των ετήσιων 
εκθέσεων δραστηριοτήτων της Επιτροπής, στοιχείων των συστημάτων 
εσωτερικών δικλίδων ελέγχου της και των λοιπών ρυθμίσεων διακυβέρνησης. 

                                                      
4 Στα κεφάλαια 1-10 κατωτέρω, χρησιμοποιούμε τον όρο «κανονικότητα» με την ίδια έννοια 

της «νομιμότητας και κανονικότητας». 

5 «Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις επιδόσεις του 
προϋπολογισμού της ΕΕ – Κατάσταση στο τέλος του 2021». 
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— Στο κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται για πρώτη φορά τα αποτελέσματα των 
εργασιών μας σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων του 
ΜΑΑ, καθώς και η σχετική προσέγγιση του ελέγχου. 

0.7. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν χωριστές οικονομικές καταστάσεις για τους
επιμέρους τομείς του ΠΔΠ, τα συμπεράσματα κάθε κεφαλαίου δεν συνιστούν 
ελεγκτική γνώμη. Αντ' αυτού, στα κεφάλαια της έκθεσης παρουσιάζονται σημαντικά 
ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα τον εκάστοτε τομέα του ΠΔΠ. 

0.8. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τις παρατηρήσεις μας κατά τρόπο σαφή
και περιεκτικό. Δεν είναι πάντοτε δυνατόν να αποφεύγουμε τη χρήση όρων 
αναφερόμενων χαρακτηριστικά στην ΕΕ, στις πολιτικές και στον προϋπολογισμό της ή 
όρων προερχόμενων από τα γνωστικά πεδία της λογιστικής και της ελεγκτικής. Στον 
ιστότοπό μας δημοσιεύουμε γλωσσάριο με επεξηγήσεις των περισσότερων ειδικών 
αυτών όρων. Οι όροι που επεξηγούνται στο γλωσσάριο αναγράφονται με πλάγιους 
χαρακτήρες την πρώτη φορά που εμφανίζονται σε κάθε κεφάλαιο. 

0.9. Ως εξωτερικός ελεγκτής, φέρουμε την ευθύνη αναφοράς των διαπιστώσεων
του ελέγχου μας και εξαγωγής των αναγκαίων συμπερασμάτων. Σκοπός μας είναι να 
παρέχουμε ανεξάρτητη και αμερόληπτη εκτίμηση της αξιοπιστίας των λογαριασμών 
της ΕΕ και της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων.  

0.10. Η παρούσα έκθεση περιέχει επίσης τις απαντήσεις της Επιτροπής στις
παρατηρήσεις μας (και, κατά περίπτωση, τις απαντήσεις άλλων θεσμικών και μη 
οργάνων της ΕΕ). 
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Κεφάλαιο 1 

Δήλωση διασφάλισης και στοιχεία προς υποστήριξή της 
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Περιεχόμενα 
Σημείο 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – έκθεση του 
ανεξάρτητου ελεγκτή I.‑XL. 

Εισαγωγή 1.1.‑1.7. 
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 1.1.‑1.5. 

Οι δαπάνες της ΕΕ αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την 
επίτευξη των διαφόρων στόχων πολιτικής 1.6.‑1.7. 

Διαπιστώσεις του ελέγχου για το οικονομικό 
έτος 2021 1.8.‑1.46. 
Αξιοπιστία των λογαριασμών 1.8.‑1.11. 
Οι λογαριασμοί δεν περιείχαν ουσιώδεις ανακρίβειες 1.8.‑1.10. 

Κύρια ζητήματα του ελέγχου που αφορούν τις οικονομικές 
καταστάσεις του 2021 1.11. 

Κανονικότητα των πράξεων 1.12.‑1.32. 
Ο έλεγχός μας καλύπτει τις πράξεις εσόδων και δαπανών στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 1.13.‑1.17. 

Σφάλματα εξακολουθούν να εντοπίζονται σε συγκεκριμένα είδη 
δαπανών 1.18. 

Η πολυπλοκότητα των κανόνων και ο τρόπος εκταμίευσης των 
κεφαλαίων της ΕΕ επηρεάζουν τον κίνδυνο σφάλματος 1.19.‑1.32. 

Οι περί κανονικότητας πληροφορίες της Επιτροπής 1.33.‑1.46. 
Η από μέρους της Επιτροπής εκτίμηση του σφάλματος είναι 
χαμηλότερη του δικού μας εύρους τιμών 1.35.‑1.39. 

Το επίπεδο κινδύνου που προκύπτει από την εκτίμηση κινδύνου της 
Επιτροπής πιθανόν να είναι υποεκτιμημένο 1.40.‑1.41. 

Τα στοιχεία που αναφέρει η Επιτροπή σχετικά με τις δημοσιονομικές 
διορθώσεις και τις ανακτήσεις έχουν μεν βελτιωθεί, η παρουσίασή 
τους ωστόσο μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις 1.42.‑1.45. 

Ο αντίκτυπος της διαδικασίας σχετικά με το κράτος δικαίου στην 
κανονικότητα των δαπανών του 2021 δεν είναι σαφής 1.46. 
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Παραπέμπουμε στην OLAF και την EPPO 
περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης 1.47.‑1.53.

Συμπεράσματα 1.54.‑1.58.

Αποτελέσματα του ελέγχου 1.55.‑1.58. 

Παραρτήματα 
Παράρτημα 1.1 – Τρόπος προσέγγισης του ελέγχου και 
μεθοδολογία 
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου 
ελεγκτή 

Γνώμη 

I. Ελέγξαμε: 

α) τους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις1 και τις εκθέσεις 
σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού2 για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 και οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 
στις 28 Ιουνίου 2022, 

β) τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 
λογαριασμοί αυτοί, όπως ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

II. Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση της ΕΕ 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών της, τις ταμειακές ροές 
της και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της για το 
οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό και τους λογιστικούς κανόνες που βασίζονται στα 
διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                      
1 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση 

οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών 
των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών 
πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις (περιλαμβανομένων πληροφοριών κατά 
τομέα). 

2 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν επίσης 
επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται 
οι λογαριασμοί 

Έσοδα 

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων  

III. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμα και κανονικά. 

Δαπάνες 

IV. Για το 2021, διατυπώνουμε δύο διαφορετικές γνώμες σχετικά με τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) αποτελεί προσωρινό μέσο 
που εκτελείται και χρηματοδοτείται εντελώς διαφορετικά από ό,τι οι συνήθεις 
δαπάνες του προϋπολογισμού υπό το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). 

Αρνητική γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών του 
προϋπολογισμού 

V. Κατά τη γνώμη μας, λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος που αναλύεται 
στην ενότητα υπό τον τίτλο «Στοιχεία για τη θεμελίωση αρνητικής γνώμης σχετικά 
με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών του προϋπολογισμού», οι 
δαπάνες του προϋπολογισμού που έγιναν δεκτές στους λογαριασμούς για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 περιέχουν ουσιώδη 
σφάλματα. 

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών του ΜΑΑ 

VI. Κατά τη γνώμη μας, οι δαπάνες του ΜΑΑ που έγιναν δεκτές στους 
λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, 
από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

Στοιχεία για τη θεμελίωση της γνώμης 

VII. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα 
(ISA) και τους κώδικες δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) 
και τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ISSAI) του INTOSAI. Οι 
αρμοδιότητές μας, όπως απορρέουν από τα εν λόγω πρότυπα και κώδικες, 
περιγράφονται αναλυτικότερα στην ενότητα της έκθεσής μας υπό τον τίτλο 
«Αρμοδιότητες του ελεγκτή». Στην ενότητα αυτή, παρέχουμε επίσης 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επί των οποίων θεμελιώνεται 
η γνώμη μας σχετικά με τα έσοδα (βλέπε σημείο XXXV) και τις δαπάνες του ΜΑΑ 
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(βλέπε σημείο XXXVII). Επίσης, έχουμε τηρήσει τις απαιτήσεις περί ανεξαρτησίας 
και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές υποχρεώσεις που υπέχουμε σύμφωνα 
με τον κώδικα δεοντολογίας για επαγγελματίες λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών 
Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές. Θεωρούμε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 
ελέγχου που συγκεντρώσαμε είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση των 
γνωμών μας. 

Στοιχεία για τη θεμελίωση αρνητικής γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των δαπανών του προϋπολογισμού 

VIII. Το κατά την εκτίμησή μας συνολικό επίπεδο σφάλματος όσον αφορά τις
δαπάνες του προϋπολογισμού που έγιναν δεκτές στους λογαριασμούς για το
οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι 3,0 %. Σημαντικό μέρος
αυτών των δαπανών περιέχει ουσιώδη σφάλματα. Πρόκειται κυρίως για δαπάνες
που πραγματοποιήθηκαν για την απόδοση εξόδων, στο πλαίσιο των οποίων το
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 4,7 %. Οι δαπάνες αυτές αυξήθηκαν
σε 90,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021, αντιπροσωπεύοντας το 63,2 % του
πληθυσμού ελέγχου3. Συνεπώς, οι επιπτώσεις των εντοπισθέντων σφαλμάτων
είναι όχι μόνο ουσιώδεις αλλά και διάχυτες στις δαπάνες που έγιναν δεκτές για
το συγκεκριμένο οικονομικό έτος.

Κύρια ζητήματα του ελέγχου 

Αξιολογήσαμε την υποχρέωση για τις συντάξεις και τις λοιπές παροχές προς το 
προσωπικό 

IX. Στο τέλος του 2021, ο ισολογισμός της ΕΕ περιλαμβάνει υποχρέωση
122,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις συντάξεις και τις λοιπές παροχές προς το
προσωπικό (έναντι 116,0 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020), η οποία αντιστοιχεί
σχεδόν στο ένα τέταρτο των συνολικών υποχρεώσεων του 2021, ανερχόμενων
σε 496,4 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 313,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020).

X. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της υποχρέωσης για συντάξεις και λοιπές
παροχές προς το προσωπικό, ανερχόμενο σε 109,7 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι
100,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020), αφορά το συνταξιοδοτικό καθεστώς των
μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Pension Scheme of European Officials, PSEO). Η υποχρέωση που έχει εγγραφεί
στους λογαριασμούς αποτελεί εκτίμηση της τρέχουσας αξίας των αναμενόμενων
μελλοντικών πληρωμών που θα πρέπει να καταβάλει η ΕΕ, προκειμένου να
εκπληρώσει τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις της.

3 Περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία παρέχονται στα σημεία 1.22-1.27 της ετήσιας έκθεσής 
μας για το 2021. 
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XI. Οι παροχές που προβλέπονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Μολονότι η ΕΕ δεν έχει συστήσει ειδικό συνταξιοδοτικό 
ταμείο για την κάλυψη των μελλοντικών συνταξιοδοτικών υποχρεώσεών της, τα 
κράτη μέλη εγγυώνται από κοινού την καταβολή αυτών των παροχών, ενώ οι 
υπάλληλοι εισφέρουν το ένα τρίτο του κόστους χρηματοδότησης του καθεστώτος 
αυτού. Η Eurostat υπολογίζει αυτή την υποχρέωση ετησίως για λογαριασμό του 
υπολόγου της Επιτροπής, χρησιμοποιώντας, αφενός, παραμέτρους, όπως η 
πυραμίδα ηλικιών και το προσδόκιμο επιβίωσης των υπαλλήλων της ΕΕ, και, 
αφετέρου, παραδοχές σχετικά με τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες. Στην 
εκτίμηση αυτών των παραμέτρων και παραδοχών προβαίνουν οι αναλογιστές της 
Επιτροπής. 

XII. Η αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης το 2021 οφείλεται κυρίως στη 
μείωση του ονομαστικού προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο, με τη σειρά του, 
επηρεάζεται από τη μείωση των επιτοκίων παγκοσμίως4. 

XIII. Το δεύτερο σε μέγεθος τμήμα της υποχρέωσης για τις συντάξεις και τις 
λοιπές παροχές προς το προσωπικό είναι η εκτιμώμενη υποχρέωση της ΕΕ προς 
το κοινό σύστημα ασφάλισης κατά των κινδύνων ασθενείας (Joint Sickness 
Insurance Scheme, JSIS), η οποία, στο τέλος του 2021, ανερχόταν 
σε 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 12,9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020). Η 
υποχρέωση αυτή αφορά τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
υπαλλήλων της ΕΕ, που τους καταβάλλονται μετά την αποχώρησή τους από την 
υπηρεσία (κατόπιν της αφαίρεσης των εισφορών τους). 

XIV. Στο πλαίσιο του ελέγχου μας, προβαίνουμε σε εκτίμηση των 
αναλογιστικών παραδοχών που αφορούν τα δύο αυτά καθεστώτα, καθώς και της 
σχετικής αποτίμησης. Η αξιολόγησή μας βασίζεται στις εργασίες εξωτερικών, 
ανεξάρτητων αναλογιστών. Ελέγχουμε τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίζονται 
οι υπολογισμοί, τις αναλογιστικές παραμέτρους και τον υπολογισμό της 
υποχρέωσης. Εξετάζουμε επίσης την παρουσίαση των υποχρεώσεων στον 
ενοποιημένο ισολογισμό και στις σημειώσεις που συνοδεύουν τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 

XV. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εκτιμώμενη συνολική υποχρέωση για 
τις συντάξεις και τις λοιπές παροχές προς το προσωπικό που εμφανίζεται στον 
ενοποιημένο ισολογισμό είναι εύλογη και αξιόπιστη.  

                                                      
4 Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΕ για το 2021, σημείωση 2.9. 
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Αξιολογήσαμε τις σημαντικότερες εκτιμήσεις στο τέλος του οικονομικού έτους 
που παρουσιάζονται στους λογαριασμούς 

XVI. Στο τέλος του 2021, η εκτιμώμενη αξία των επιλέξιμων εξόδων που είχαν
μεν πραγματοποιηθεί και οφείλονταν στους δικαιούχους, αλλά δεν είχαν ακόμη
δηλωθεί, ανερχόταν σε 129,9 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι
107,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020). Τα ποσά αυτά καταχωρίστηκαν ως
δεδουλευμένα έξοδα5.

XVII. Η αύξηση της εκτίμησης αυτής ανάγεται κατά κύριο λόγο στον ΜΑΑ, το
κεντρικό στοιχείο του NextGenerationEU (NGEU), του προσωρινού μέσου
ανάκαμψης που συστάθηκε για την αποκατάσταση της άμεσης οικονομικής και
κοινωνικής ζημιάς που επέφερε η πανδημία COVID-19. Οι πληρωμές προς τα
κράτη μέλη στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού ακολουθούν προκαθορισμένο
σύστημα δόσεων καταβλητέων έως το 2026. Στο τέλος του 2021, τα
δεδουλευμένα έξοδα του ΜΑΑ ανέρχονταν σε 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

XVIII. Για την αξιολόγηση αυτών των εκτιμήσεων του τέλους του οικονομικού
έτους, εξετάσαμε το σύστημα που είχε αναπτύξει η Επιτροπή για τον διαχωρισμό
των οικονομικών ετών, προκειμένου να επαληθεύσουμε την ορθότητα και την
πληρότητά του στις γενικές διευθύνσεις που πραγματοποιούσαν τα περισσότερα
έξοδα. Κατά τις ελεγκτικές εργασίες μας επί του δείγματος τιμολογίων και
πληρωμών προχρηματοδοτήσεων, εξετάσαμε τους υπολογισμούς για τον
διαχωρισμό των οικονομικών ετών, προκειμένου να διερευνήσουμε τον κίνδυνο
ανακρίβειας στα δηλούμενα δεδουλευμένα έξοδα. Ζητήσαμε διευκρινίσεις από
τις λογιστικές υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με τη γενική μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται για την κατάρτιση αυτών των εκτιμήσεων.

XIX. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το εκτιμώμενο συνολικό ποσό των
δεδουλευμένων εξόδων και λοιπών προκαταβολών προς τα κράτη μέλη που
εμφανίζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό είναι εύλογο.

Εξετάσαμε το περιουσιακό στοιχείο που προέκυψε από τη διαδικασία 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 

XX. Την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο έπαυσε να είναι κράτος
μέλος της ΕΕ. Βάσει της συμφωνίας αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο
δεσμεύθηκε να εκπληρώσει όλες τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που
υπείχε υπό προηγούμενα ΠΔΠ με την ιδιότητά του ως μέλους της ΕΕ. Κατά τη
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το
Ηνωμένο Βασίλειο εξακολούθησε να εισφέρει στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να
ωφελείται από αυτόν, ως εάν ήταν κράτος μέλος.
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XXI. Με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, περαιτέρω αμοιβαίες
υποχρεώσεις που βαρύνουν την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο γεννούν ορισμένες
οφειλές και απαιτήσεις για την ΕΕ. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να
ενσωματώνονται στους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΕ. Βάσει των εκτιμήσεων της
Επιτροπής, την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, στους λογαριασμούς
της ΕΕ εμφανιζόταν καθαρή απαίτηση έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου
ύψους 41,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (έναντι 47,5 δισεκατομμυρίων ευρώ
το 2020), από τα οποία ποσό ύψους 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ εκτιμάται ότι θα
καταβληθεί εντός 12μήνου από την ημερομηνία της αναφοράς.

XXII. Ο μηχανισμός πληρωμών που εφαρμόζεται όσον αφορά τις αμοιβαίες
υποχρεώσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης καθορίζεται στο
άρθρο 148 της συμφωνίας («Πληρωμές μετά το 2020»). Το 2021, η αναφερόμενη
οφειλή του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει των άρθρων 136 και 140-147, ανερχόταν
σε 11,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές πληρωμές που πραγματοποίησε το
Ηνωμένο Βασίλειο το 2021 ανέρχονταν σε 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το
υπόλοιπο στο τέλος του έτους, ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, έπρεπε να
καταβληθεί σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τον Ιανουάριο έως και τον
Μάιο του 2022, σύμφωνα με τον μηχανισμό που καθορίζεται στο άρθρο 148 της
συμφωνίας αποχώρησης.

XXIII. Στο πλαίσιο των συνήθων ελεγκτικών διαδικασιών μας, συζητήσαμε με
την Επιτροπή τον χρονισμό, την ακρίβεια και την πληρότητα των περιουσιακών
στοιχείων που αναγνωρίζονταν και των πληρωμών που είχαν πραγματοποιηθεί.
Επανυπολογίσαμε τα σχετικά ποσά, προβήκαμε σε συμφωνία τους με τις
υποκείμενες καταχωρίσεις και ελέγξαμε την ορθότητα των παραδοχών που είχαν
χρησιμοποιηθεί.

XXIV. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εκτίμηση του συνολικού
περιουσιακού στοιχείου που αναγνωρίζεται σε σχέση με τη διαδικασία
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου απεικονίζεται εύλογα στους
ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς.

Αξιολογήσαμε την επίπτωση που είχε στους λογαριασμούς η εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία  

XXV. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.
Δεδομένου ότι η ΕΕ παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία με τη μορφή δανείων και

5 Σε αυτά περιλαμβάνονται δεδουλευμένα έξοδα ύψους 77,8 δισεκατομμυρίων ευρώ 
εγγεγραμμένα στις υποχρεώσεις του ισολογισμού και 52,1 δισεκατομμύρια ευρώ 
εγγεγραμμένα στα περιουσιακά στοιχεία, που μειώνουν την αξία των 
προχρηματοδοτήσεων. 
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επιχορηγήσεων, αξιολογήσαμε τους υπολογισμούς της Επιτροπής όσον αφορά τη 
συνακόλουθη έκθεση της ΕΕ σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, καθώς και τα 
στοιχεία στα οποία βασίζονταν οι εν λόγω υπολογισμοί, προκειμένου να 
διασφαλίσουμε ότι οι επιπτώσεις αυτού του σημαντικού γεγονότος 
απεικονίζονται ορθά στους λογαριασμούς της ΕΕ. Αξιολογήσαμε τους 
υπολογισμούς της Επιτροπής συγκρίνοντάς τους με τους δικούς μας, καθώς και 
με τα σχετικά στοιχεία. 

XXVI. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι σωστός ο χειρισμός της 
εισβολής στην Ουκρανία ως μη διορθωτικού συμβάντος, επελθόντος μετά την 
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Οι επιπτώσεις του γνωστοποιούνται 
καταλλήλως και παρουσιάζονται εύλογα στους ενοποιημένους ετήσιους 
λογαριασμούς. 

Αξιολογήσαμε την επίπτωση που είχαν στους λογαριασμούς τα σχετικά με την 
COVID-19 μέτρα  

XXVII. Η πανδημία COVID-19 επηρέασε σοβαρά τις οικονομίες και τα 
δημόσια οικονομικά των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποίησε 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των τομέων της δημόσιας υγείας των κρατών 
μελών και τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 
στην ΕΕ. Στη δράση που ανελήφθη περιλαμβάνονταν η κατεπείγουσα 
χρηματοδότηση της προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού, η εισαγωγή 
μεγαλύτερης ευελιξίας στη χρήση της χρηματοδοτικής στήριξης από τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και η χορήγηση δανείων με 
ευνοϊκούς όρους στα κράτη μέλη. Οι πρωτοβουλίες αυτές είχαν σημαντική 
επίπτωση τις οικονομικές καταστάσεις. 

XXVIII. Στο πλαίσιο των συνήθων ελεγκτικών διαδικασιών μας, ελέγξαμε τα 
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τις δαπάνες, 
περιλαμβανομένων αυτών που αφορούσαν τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή. 
Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα προαναφερόμενα απεικονίζονται εύλογα 
στους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς. 

Λοιπά θέματα 

XXIX. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την παρουσίαση των «λοιπών 
πληροφοριών». Ο όρος αυτός περιλαμβάνει μεν την ενότητα με τίτλο «Financial 
highlights of the year» (Κύρια χρηματοοικονομικά στοιχεία του οικονομικού 
έτους), αλλά όχι τους ενοποιημένους λογαριασμούς ή τη δική μας έκθεση 
επ’ αυτών. Η γνώμη μας σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν 
καλύπτει αυτές τις λοιπές πληροφορίες, για τις οποίες δεν διατυπώνουμε 
κανενός είδους συμπέρασμα διασφάλισης. Στο πλαίσιο του ελέγχου που 
διενεργούμε επί των ενοποιημένων λογαριασμών, υποχρέωσή μας είναι να 
λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις λοιπές πληροφορίες και να εξετάζουμε κατά πόσον 
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αυτές αντιφάσκουν ουσιωδώς με τους ενοποιημένους λογαριασμούς ή με τις 
γνώσεις που έχουμε αποκομίσει από τον έλεγχό μας ή κατά πόσον φαίνεται να 
είναι ουσιωδώς ανακριβείς καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι οι λοιπές πληροφορίες περιέχουν ουσιώδη ανακρίβεια, έχουμε 
την υποχρέωση να το αναφέρουμε καταλλήλως. Από την άποψη αυτή, δεν 
έχουμε τίποτα να αναφέρουμε. 

Αρμοδιότητες της διοίκησης 

XXX. Σύμφωνα με τα άρθρα 310 έως 325 ΣΛΕΕ και τον δημοσιονομικό
κανονισμό, η διοίκηση είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την παρουσίαση των
ενοποιημένων λογαριασμών της ΕΕ βάσει των διεθνώς αποδεκτών λογιστικών
προτύπων για τον δημόσιο τομέα, καθώς και για τη νομιμότητα και την
κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η αρμοδιότητα αυτή
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση εσωτερικών
δικλίδων με σκοπό την κατάρτιση και παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, οι
οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, οφειλόμενες σε απάτη ή
σφάλμα. Επίσης, η διοίκηση είναι αρμόδια να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες,
οι χρηματοοικονομικές πράξεις και οι πληροφορίες που αντικατοπτρίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο (νόμους,
κανονισμούς, αρχές, κανόνες και πρότυπα) που τις διέπει. Η Επιτροπή φέρει την
τελική ευθύνη για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες
βασίζονται οι λογαριασμοί της ΕΕ (άρθρο 317 ΣΛΕΕ).

XXXI. Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών, η διοίκηση είναι
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της δυνατότητας της ΕΕ να διατηρηθεί ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα, για τη γνωστοποίηση τυχόν σχετικών ζητημάτων
και, τέλος, για την τήρηση λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης της
δραστηριότητας, εκτός εάν σκοπεύει να προβεί στην εκκαθάριση της οντότητας ή
σε παύση δραστηριοτήτων, ή εάν δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική επιλογή.

XXXII. Η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της διαδικασίας
κατάρτισης των οικονομικών εκθέσεων της ΕΕ.

XXXIII. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό (τίτλος ΧΙΙΙ), ο υπόλογος
της Επιτροπής οφείλει να υποβάλλει προς έλεγχο τους ενοποιημένους
λογαριασμούς της ΕΕ, κατ’ αρχάς, ως προσωρινούς λογαριασμούς έως
τις 31 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, ως
οριστικούς λογαριασμούς έως τις 31 Ιουλίου. Οι προσωρινοί λογαριασμοί πρέπει
ήδη να απεικονίζουν εύλογα την οικονομική κατάσταση της ΕΕ. Ως εκ τούτου,
είναι επιτακτικό όλα τα στοιχεία των προσωρινών λογαριασμών να
παρουσιάζονται ως οριστικοί υπολογισμοί, προκειμένου να μπορούμε να
εκπληρώνουμε τη σχετική υποχρέωσή μας που απορρέει από τον δημοσιονομικό
κανονισμό (τίτλος ΧΙΙΙ) και μάλιστα εντός των τασσόμενων προθεσμιών.
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Τροποποιήσεις μεταξύ των προσωρινών και των οριστικών λογαριασμών θα 
μπορούσαν κανονικά να ανακύψουν μόνον από δικές μας παρατηρήσεις. 

Αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των ενοποιημένων 
λογαριασμών και των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται 

XXXIV. Στόχος μας είναι, αφενός, να αποκομίζουμε εύλογη βεβαιότητα τόσο
σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους ενοποιημένους
λογαριασμούς της ΕΕ όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των
πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται και, αφετέρου, βάσει του ελέγχου που
διενεργούμε, να παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
δήλωση διασφάλισης τόσο ως προς την αξιοπιστία των λογαριασμών όσο και ως
προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί
βασίζονται. Εύλογη βεβαιότητα σημαίνει βεβαιότητα υψηλού βαθμού, χωρίς
όμως αυτό να αποτελεί εγγύηση ότι στο πλαίσιο του ελέγχου εντοπίζονται
πάντοτε όλες οι πιθανές περιπτώσεις ουσιώδους ανακρίβειας ή μη
συμμόρφωσης. Η ανακρίβεια και η μη συμμόρφωση μπορεί να οφείλονται σε
απάτη ή σφάλμα, θεωρούνται δε ουσιώδεις, εάν εύλογα πιθανολογείται ότι, είτε
από κοινού είτε εκάστη μεμονωμένα, θα επηρέαζαν οποιαδήποτε οικονομική
απόφαση που βασίζεται σε αυτούς τους ενοποιημένους λογαριασμούς.

XXXV. Όσον αφορά τα έσοδα, αφετηρία της εξέτασης των ιδίων πόρων που
βασίζονται στον ΦΠΑ και στο ΑΕΕ αποτελούν τα σχετικά μακροοικονομικά μεγέθη
επί τη βάσει των οποίων αυτοί υπολογίζονται. Αξιολογούμε τα συστήματα που
εφαρμόζει η Επιτροπή για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, μέχρι την
είσπραξη των συνεισφορών των κρατών μελών και την καταχώρισή τους στους
ενοποιημένους λογαριασμούς. Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους,
εξετάζουμε τους λογαριασμούς των τελωνειακών αρχών και αναλύουμε τη ροή
των δασμών, μέχρι την είσπραξη των σχετικών ποσών από την Επιτροπή και την
καταχώρισή τους στους λογαριασμούς. Ως προς τους τελωνειακούς δασμούς,
υπάρχει ο κίνδυνος οι εισαγωγείς να τους δηλώσουν λανθασμένα στις εθνικές
τελωνειακές αρχές, ενίοτε δε και καθόλου. Ως εκ τούτου, οι πραγματικοί
εισαγωγικοί δασμοί θα υπολείπονται του ποσού που θα έπρεπε να εισπραχθεί
θεωρητικά. Η διαφορά αυτή είναι γνωστή με τον όρο «έλλειμμα τελωνειακών
δασμών». Αυτά τα διαφυγόντα ποσά δεν αποτυπώνονται στα λογιστικά
συστήματα των κρατών μελών για τους ΠΙΠ και δεν εμπίπτουν στο πεδίο
αναφοράς της ελεγκτικής γνώμης μας σχετικά με τα έσοδα.

XXXVI. Όσον αφορά τις δαπάνες, εξετάζουμε τις πράξεις πληρωμών, αφού
οι δαπάνες πραγματοποιηθούν, καταχωριστούν και γίνουν δεκτές. Η εξέταση
αυτή καλύπτει όλες τις κατηγορίες πληρωμών κατά τον χρόνο της εκτέλεσής τους,
πλην των προκαταβολών. Εξετάζουμε τις προπληρωμές, όταν ο αποδέκτης των
κεφαλαίων παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν την ορθή χρήση τους και τα
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οποία το θεσμικό ή άλλο όργανο αποδέχεται εκκαθαρίζοντας την προπληρωμή, 
κάτι που μπορεί να συμβεί και σε μεταγενέστερο έτος. 

XXXVII. Φέτος, για πρώτη φορά, εξετάσαμε τις δαπάνες του ΜΑΑ. Σε 
αντίθεση με άλλες δαπάνες του προϋπολογισμού, που βασίζονται στην 
επιστροφή εξόδων ή/και στη συμμόρφωση με συγκεκριμένους όρους, στο 
πλαίσιο του ΜΑΑ η μόνη προϋπόθεση για την καταβολή πληρωμής είναι η 
ικανοποιητική επίτευξη προκαθορισμένων οροσήμων ή τιμών-στόχου. Εξετάσαμε 
συνεπώς κατά πόσον η Επιτροπή είχε συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα 
αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη της από μέρους της αξιολόγησης της εν λόγω 
προϋπόθεσης. Στην αξιολόγηση αυτή δεν περιλαμβάνεται η συμμόρφωση με άλλους 
ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες. 

XXXVIII. Ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε την επαγγελματική 
επιφυλακτικότητά μας καθ’ όλα τα στάδια του ελέγχου. Επίσης: 

α) Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ύπαρξης ουσιωδών 
ανακριβειών στους ενοποιημένους λογαριασμούς και ουσιώδους μη 
συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. Σχεδιάζουμε και 
εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
κινδύνων και συλλέγουμε αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Οι περιπτώσεις ουσιώδους 
ανακρίβειας ή μη συμμόρφωσης οφειλόμενης σε απάτη είναι δυσκολότερο 
να εντοπιστούν από τις αντίστοιχες περιπτώσεις που οφείλονται σε σφάλμα, 
καθότι η απάτη μπορεί να συνοδεύεται από αθέμιτη σύμπραξη, 
παραποίηση, εσκεμμένη παράλειψη, ψευδή δήλωση ή καταστρατήγηση 
εσωτερικής δικλίδας. Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος μη εντοπισμού τέτοιων 
περιπτώσεων είναι μεγαλύτερος. 

β) Διαμορφώνουμε σφαιρική εικόνα του συστήματος εσωτερικών δικλίδων που 
αποτελεί αντικείμενο του συγκεκριμένου ελέγχου μας, προκειμένου να 
σχεδιάσουμε τις αρμόζουσες ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά όχι προκειμένου 
να διατυπώσουμε γνώμη σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος αυτού. 

γ) Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόζει η 
διοίκηση, καθώς και τον εύλογο χαρακτήρα των λογιστικών εκτιμήσεων και 
των σχετικών γνωστοποιήσεων στις οποίες αυτή προβαίνει. 

22



δ) Διατυπώνουμε συμπέρασμα, αφενός, σχετικά με την ενδεδειγμένη ή μη 
χρήση από τη διοίκηση της λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης της 
δραστηριότητας, και, αφετέρου, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου 
που συλλέγονται, σχετικά με το κατά πόσον υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα λόγω γεγονότων ή συνθηκών που ενδεχομένως θέτουν 
σημαντικά εν αμφιβόλω την ικανότητα της οντότητας να συνεχίσει τις 
δραστηριότητές της. Εάν το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι η 
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, στην έκθεση ελέγχου μας οφείλουμε να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στους 
ενοποιημένους λογαριασμούς ή, εάν οι γνωστοποιήσεις αυτές δεν είναι 
επαρκείς, να διατυπώσουμε διαφοροποιημένη γνώμη. Τα συμπεράσματά 
μας βασίζονται στα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που έχουμε συγκεντρώσει 
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσής μας. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο 
μελλοντικά γεγονότα ή περιστάσεις να οδηγήσουν σε αδυναμία της 
ελεγχόμενης μονάδας να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

ε) Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των 
ενοποιημένων λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, 
καθώς και το κατά πόσον οι ενοποιημένοι λογαριασμοί αποτυπώνουν τις 
πράξεις και τα γεγονότα στα οποία αυτοί βασίζονται κατά τρόπο εύλογο. 

στ) Συγκεντρώνουμε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου 
σχετικά με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν τις 
ελεγχόμενες οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο ενοποίησης της ΕΕ, 
προκειμένου να διατυπώσουμε γνώμη σχετικά με τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς και τις πράξεις στις οποίες αυτοί βασίζονται. Είμαστε 
υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και τη διενέργεια του ελέγχου 
και φέρουμε την πλήρη ευθύνη για την ελεγκτική γνώμη που διατυπώνουμε. 

XXXIX. Ενημερώνουμε τη διοίκηση, μεταξύ άλλων, σχετικά με την
προβλεπόμενη εμβέλεια και το χρονοδιάγραμμα των ελεγκτικών εργασιών,
καθώς και σχετικά με σημαντικές διαπιστώσεις του ελέγχου, περιλαμβανομένων
τυχόν διαπιστώσεων για σημαντικές ελλείψεις στο σύστημα εσωτερικών
δικλίδων.

XL. Από τα ζητήματα που αναλύσαμε με την Επιτροπή και τις λοιπές
ελεγχόμενες οντότητες, προσδιορίζουμε εκείνα που είχαν τη μεγαλύτερη
σημασία για τον έλεγχο των ενοποιημένων λογαριασμών και, ως εκ τούτου,
αποτελούν τα κύρια ζητήματα του ελέγχου για την υπό εξέταση περίοδο. Τα
ζητήματα αυτά περιγράφονται στην έκθεσή μας, εκτός εάν η γνωστοποίησή τους
αντιβαίνει σε νόμο ή κανονισμό ή εάν, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις,
κρίνουμε ότι ένα ζήτημα δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί στην έκθεσή μας, καθώς
πιθανολογείται εύλογα ότι οι αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας δημοσιοποίησης
θα μπορούσαν να υπερκεράσουν τα ενδεχόμενα οφέλη της για το δημόσιο
συμφέρον.
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Εισαγωγή 

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

1.1. Είμαστε ο ανεξάρτητος ελεγκτής της ΕΕ. Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)6: 

α) γνωμοδοτούμε σχετικά με τους λογαριασμούς της ΕΕ· 

β) εξακριβώνουμε κατά πόσον ο προϋπολογισμός της ΕΕ εκτελείται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· 

γ) κοινοποιούμε στοιχεία σχετικά με την οικονομία, την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα7 των δαπανών της ΕΕ· και 

δ) παρέχουμε συμβουλές σχετικά με προτεινόμενη νομοθεσία που θα έχει 
επίπτωση στη χρηματοοικονομική διαχείριση των κεφαλαίων της ΕΕ ή σε 
συναφείς πτυχές. 

1.2. Οι εργασίες μας σχετικά με τη δήλωση διασφάλισης (που αναλύονται
στο παράρτημα 1.1) ανταποκρίνονται στον πρώτο και στον δεύτερο από τους 
ανωτέρω στόχους. Οι πτυχές της εκτέλεσης του προϋπολογισμού που άπτονται των 
επιδόσεων, ήτοι αυτές που αφορούν την οικονομία, την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των δαπανών, παρουσιάζονται σε χωριστή ενότητα της ετήσιας 
έκθεσής μας8. Λαμβανόμενες ως σύνολο, οι ελεγκτικές εργασίες μας συμβάλλουν 
επίσης καθοριστικά στη διαμόρφωση των γνωμών που διατυπώνουμε επί 
προτεινόμενης νομοθεσίας. 

1.3. Στο παρόν κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης:

α) περιγράφεται το πλαίσιο της δήλωσης διασφάλισης και γίνεται επισκόπηση των 
διαπιστώσεων και των συμπερασμάτων μας σχετικά με την αξιοπιστία των 

6 Άρθρα 285 έως 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

7 Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

8 Πληροφορίες σχετικά με τις πτυχές αυτές παρουσιάζονται στο έγγραφο με τίτλο «Έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της 
ΕΕ – Κατάσταση στο τέλος του 2021», καθώς και στις ειδικές εκθέσεις μας που αφορούν 
ζητήματα επιδόσεων. 
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λογαριασμών και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται, 
περιλαμβανομένων των περί κανονικότητας πληροφοριών της Επιτροπής· 

β) περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης 
που παραπέμψαμε στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στην 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και τους ελέγχους μας αναφορικά με τη δράση της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης· 

γ) παρουσιάζεται συνοπτικά η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζουμε 
(βλέπε παράρτημα 1.1). 

1.4. Για το 2021, οι εργασίες μας κάλυψαν επίσης τη μοναδική πληρωμή προς την
Ισπανία από τον ΜΑΑ9. Ο ΜΑΑ αποτελεί την κύρια συνιστώσα της δέσμης μέτρων 
NGEU10, στόχος της οποίας είναι η υποστήριξη της ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας COVID-19. Τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών αποτελούν τη βάση για 
τη γνώμη που εκδώσαμε το 2021 σχετικά με την κανονικότητα των δαπανών του 
ΜΑΑ. Ο ΜΑΑ συνιστά προσωρινό μέσο που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτήθηκε 
κατά τρόπο θεμελιωδώς διαφορετικό σε σχέση τις συνήθεις δαπάνες του 
προϋπολογισμού υπό τα διάφορα ΠΔΠ. Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε 
στις δαπάνες του ΜΑΑ χωριστό κεφάλαιο (κεφάλαιο 10), στο οποίο παρουσιάζουμε 
τον τρόπο προσέγγισης του ελέγχου, το πλαίσιο των εργασιών μας και επισκόπηση 
των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων μας. Συνεπώς, το κεφάλαιο 1 δεν καλύπτει 
τον ΜΑΑ, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στις δαπάνες του προϋπολογισμού της 
ΕΕ στους τομείς 1 έως 7 του ΠΔΠ.  

1.5. Οι ταξιδιωτικοί και υγειονομικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν εξαιτίας της
πανδημίας COVID-19 εξακολούθησαν να μην μας επιτρέπουν να πραγματοποιήσουμε, 
στον επιθυμητό βαθμό, επιτόπιους ελέγχους, να συγκεντρώσουμε πρωτότυπα 
έγγραφα, να συνομιλήσουμε διά ζώσης με υπαλλήλους της ελεγχόμενης οντότητας 
και να επαληθεύσουμε τη φυσική ύπαρξη των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ 
εκροών. Κατά συνέπεια, με δεδομένη πάντα την κατάσταση αυτή, αναπροσαρμόσαμε 
τον τρόπο εργασίας μας, εκτελώντας το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών μας μέσω 
ελέγχου εγγράφων και εξ αποστάσεως συνομιλιών με τους ελεγχόμενους. Μολονότι η 

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/241 για τη θέσπιση του ΜΑΑ. 

10 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) 2020/2094 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την κρίση της 
νόσου COVID-19. 
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μη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σημαίνει ότι ο κίνδυνος μη εντοπισμού11 παραμένει 
αυξημένος12, θεωρούμε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώσαμε από τους 
ελεγχόμενους μάς επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας και να εξαγάγουμε 
τα απαραίτητα συμπεράσματα. 

Οι δαπάνες της ΕΕ αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την 
επίτευξη των διαφόρων στόχων πολιτικής 

1.6. Οι δαπάνες της ΕΕ αποτελούν σημαντικό μεν, αλλά όχι το μόνο, εργαλείο για 
την επίτευξη των διαφόρων στόχων πολιτικής. Άλλα σημαντικά μέτρα είναι η 
αξιοποίηση της νομοθεσίας και η άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης 
κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων εντός της ΕΕ. Το 2021, 
οι συνολικές δαπάνες γενικής κυβέρνησης των κρατών μελών (7 459 δισεκατομμύρια 
ευρώ) αποτέλεσαν το 53 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους 
(14 069 δισεκατομμύρια ευρώ). Οι δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ13 ανήλθαν 
σε 181,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στο 2,4 % των συνολικών 
δαπανών γενικής κυβέρνησης των κρατών μελών της ΕΕ και στο 1,3 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός της (βλέπε γράφημα 1.1). Εάν συνυπολογιστούν 
οι πρόσθετες πληρωμές, ύψους 46,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, από έσοδα με ειδικό 
προορισμό για τις επιχορηγήσεις του ΜΑΑ, οι πληρωμές το 2021 ανήλθαν συνολικά 
σε 228,0 δισεκατομμύρια ευρώ14. 

                                                      
11 Ως κίνδυνος μη εντοπισμού νοείται ο κίνδυνος ο ελεγκτής να μην εντοπίσει απόκλιση που 

δεν έχουν διορθώσει οι εσωτερικές δικλίδες της ελεγχόμενης οντότητας. 

12 Σημείο 1.4 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2020. 

13 Οι «δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ» περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση που παρέχει 
το μέσο NGEU για τα διάφορα προγράμματα που εμπίπτουν στους τομείς του ΠΔΠ 2021–
2027 και η οποία δαπανάται σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς κανόνες. Οι δαπάνες 
αυτές, ωστόσο, δεν καλύπτουν τις δαπάνες του ΜΑΑ, ο οποίος δεν αποτελεί μέρος του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά χρηματοδοτείται μέσω έκδοσης ομολόγων. 

14 Ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΕ για το 2021, καταστάσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και επεξηγηματικές σημειώσεις, 6.3 ΠΔΠ: Εκτέλεση των 
πιστώσεων πληρωμών. 
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Γράφημα 1.1 – Δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ και δαπάνες 
γενικής κυβέρνησης ως μέρος του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος 
(ΑΕΕ) για το 2021 

Πηγή: 
ΑΕΕ της ΕΕ των 27: Ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 – 
Παράρτημα A – Έσοδα 
Δαπάνες γενικής κυβέρνησης της ΕΕ των 27: Βάση δεδομένων της Eurostat — Government revenue, 
expenditure and main aggregates (δεδομένα στις 25.4.2022) 
Δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2021. 

1.7. Τα κεφάλαια της ΕΕ εκταμιεύονται προς τους δικαιούχους είτε μέσω
πληρωμών άπαξ / ετήσιων δόσεων, είτε μέσω σειράς πληρωμών στο πλαίσιο 
πολυετών καθεστώτων δαπανών. Οι πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για 
το 2021 περιλάμβαναν 144,4 δισεκατομμύρια ευρώ ως άπαξ, ενδιάμεσες ή τελικές 
πληρωμές, καθώς και 37,1 δισεκατομμύρια ευρώ ως προχρηματοδοτήσεις. Όπως 
φαίνεται στο γράφημα 1.2, τα μεγαλύτερα μερίδια του προϋπολογισμού της ΕΕ 
διατέθηκαν στους τομείς «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες» και «Φυσικοί πόροι και 
περιβάλλον», με τρίτο τον τομέα «Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία». 

100 %
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα της ΕΕ των 27  
14 069 δισ. ευρώ

53,0 %
Δαπάνες γενικής κυβέρνησης της ΕΕ των 27
7 459 δισ. ευρώ

1,3 %
Δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ
181,5 δισ. ευρώ
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Γράφημα 1.2 – Δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021 ανά 
τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 

Πηγή: ΕΕΣ. 

Ασφάλεια και άμυνα
0,7 (0,4 %)

Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση 
10,7 (5,9 %)

Ειδικοί μηχανισμοί
1,3 (0,7 %)

Μετανάστευση και διαχείριση 
των συνόρων

2,5 (1,4 %)  

Συνοχή, ανθεκτικότητα 
και αξίες

80,1 (44,1 %) Φυσικοί πόροι και 
περιβάλλον
56,8 (31,3 %)

Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος
10,9 (6,0 %)

Ενιαία αγορά, καινοτομία 
και ψηφιακή οικονομία 
18,5 (10,2 %)

ΠΔΠ 1 (Κεφ. 4)   Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία 
ΠΔΠ 2 (Κεφ. 5)   Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες 
ΠΔΠ 3 (Κεφ. 6) Φυσικοί πόροι και περιβάλλον
ΠΔΠ 4 (Κεφ. 7) Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων 
ΠΔΠ 5 (Κεφ. 7) Ασφάλεια και άμυνα
ΠΔΠ 6 (Κεφ. 8) Φυσικοί πόροι και περιβάλλον
ΠΔΠ 7 (Κεφ. 9) Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
Ειδικoί μηχανισμοί (εκτός ΠΔΠ)

Πληρωμές το 2021 (δισ. ευρώ)

181,5
δισ. ευρώ 

29



  

 

Διαπιστώσεις του ελέγχου για το 
οικονομικό έτος 2021 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Οι λογαριασμοί δεν περιείχαν ουσιώδεις ανακρίβειες 

1.8. Οι διαπιστώσεις μας αφορούν τους ενοποιημένους λογαριασμούς της ΕΕ15 
(εφεξής «οι λογαριασμοί») για το οικονομικό έτος 2021. Οι λογαριασμοί αυτοί, μαζί 
με τη δήλωση πληρότητας του υπολόγου, μας περιήλθαν στις 28 Ιουνίου 2022, ήτοι 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζει για την υποβολή τους ο δημοσιονομικός 
κανονισμός16. Οι λογαριασμοί συνοδεύονται από ενότητα με τίτλο «Financial 
highlights of the year» (Κύρια χρηματοοικονομικά στοιχεία του οικονομικού έτους)17, 
την οποία δεν καλύπτει η ελεγκτική γνώμη μας. Εντούτοις, κατ’ εφαρμογήν των 
ελεγκτικών προτύπων, αξιολογήσαμε τη συνέπειά της με τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς. 

1.9. Από τους λογαριασμούς που δημοσίευσε η Επιτροπή προκύπτει ότι, 
στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το σύνολο των υποχρεώσεων ανερχόταν 
σε 496,4 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 414,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που ήταν το 

                                                      
15 Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί περιλαμβάνουν: 

α) τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες, με τη σειρά τους, 
περιλαμβάνουν τον ισολογισμό (στον οποίο παρουσιάζονται τα περιουσιακά στοιχεία 
και οι υποχρεώσεις στο τέλος του οικονομικού έτους), την κατάσταση οικονομικών 
αποτελεσμάτων (που περιλαμβάνει τα έσοδα και τα έξοδα του οικονομικού έτους), 
την κατάσταση ταμειακών ροών (από όπου προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο οι 
μεταβολές στους λογαριασμούς επηρεάζουν τα ταμειακά διαθέσιμα και τα 
ισοδύναμα αυτών), την κατάσταση μεταβολών των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων και τις σχετικές σημειώσεις· 

β) τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οι οποίες καλύπτουν τα 
έσοδα και τις δαπάνες του οικονομικού έτους, καθώς και τις σχετικές σημειώσεις. 

16 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. 

17 Κατευθυντήρια οδηγία για τις ενδεδειγμένες πρακτικές αριθ. 2 (RPG 2), με τίτλο «Financial 
Statement Discussion and Analysis» του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του 
Δημόσιου Τομέα (International Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB). 
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σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Η διαφορά των 82,3 δισεκατομμυρίων ευρώ 
αντιπροσωπεύει τα (αρνητικά) καθαρά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία συνίστανται 
στα αποθεματικά και σε εκείνο το τμήμα των εξόδων που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί 
από την ΕΕ στις 31 Δεκεμβρίου και πρέπει να χρηματοδοτηθούν από μελλοντικούς 
προϋπολογισμούς. Το οικονομικό αποτέλεσμα για το 2021 ανερχόταν 
σε 42,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 

1.10. Στο πλαίσιο του ελέγχου μας διαπιστώσαμε ότι οι λογαριασμοί δεν 
περιείχαν ουσιώδεις ανακρίβειες. Τα αποτελέσματα των εργασιών μας σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική διαχείριση και τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2. 

Κύρια ζητήματα του ελέγχου που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις 
του 2021 

1.11. Κύρια ζητήματα του ελέγχου είναι αυτά που, κατά την επαγγελματική κρίση 
μας, είχαν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων της υπό εξέταση περιόδου. Πρόκειται για ζητήματα που εξετάσαμε 
κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων συνολικά και κατά τη διαμόρφωση 
της γνώμης μας επ’ αυτών, αλλά επί των οποίων δεν διατυπώνουμε χωριστή γνώμη. 
Στη δήλωση διασφάλισης που διατυπώνουμε αναφερόμαστε στα κύρια ζητήματα του 
ελέγχου. 

Κανονικότητα των πράξεων 

1.12. Εξετάσαμε τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ, προκειμένου να αξιολογήσουμε 
κατά πόσον οι πόροι της είχαν εισπραχθεί και δαπανηθεί σύμφωνα με τις κείμενες 
νομικές και κανονιστικές διατάξεις18. Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας όσον αφορά 
τα έσοδα παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3 και όσον αφορά τις δαπάνες στα 
κεφάλαια 4-9. Στοιχεία για τον ΜΑΑ παρατίθενται στο κεφάλαιο 10. 

                                                      
18 Περιλαμβάνονται πράξεις τόσο από το ΠΔΠ 2014–2020 όσο και από προηγούμενα. 
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Ο έλεγχός μας καλύπτει τις πράξεις εσόδων και δαπανών στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

1.13. Όσον αφορά τα έσοδα, αποκομίσαμε την εύλογη βεβαιότητα που απαιτείται
για τη διαμόρφωση της ελεγκτικής γνώμης μας από την αξιολόγηση των επιλεγμένων 
βασικών συστημάτων και, συμπληρωματικά, από ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων. Το 
δείγμα πράξεων που εξετάσαμε σχεδιάστηκε ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό όλων 
των πηγών εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται 
τέσσερις κατηγορίες ιδίων πόρων και έσοδα προερχόμενα από άλλες πηγές. 
Επιπλέον, το δείγμα μας περιλάμβανε εκτός προϋπολογισμού έσοδα με ειδικό 
προορισμό, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της μη επιστρεπτέας 
συνιστώσας (επιχορηγήσεις)19 του ΜΑΑ (βλέπε σημεία 3.2-3.4). 

1.14. Όσον αφορά τις δαπάνες, επιλέξαμε αντιπροσωπευτικό δείγμα
740 πράξεων, οι οποίες περιλάμβαναν μεταφορές κεφαλαίων από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ προς τελικούς αποδέκτες των δαπανών της (βλέπε σημεία (12) 
και (13) του παραρτήματος 1.1). Οι ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλαμε 
αυτές τις πράξεις συνέβαλαν στη διαμόρφωση της δήλωσης διασφάλισης, καθώς και 
στην εκτίμηση του μεριδίου των παράτυπων πράξεων στον συνολικό πληθυσμό 
ελέγχου, τόσο για τις δαπάνες υψηλού και χαμηλού κινδύνου (βλέπε σημείο 1.19) 
όσο και για κάθε τομέα του ΠΔΠ για τον οποίο διατυπώνουμε ειδική εκτίμηση 
(τομείς 1, 2, 3 και 7). 

19 Αυτή περιλαμβάνει τα ποσά που δανείστηκε η Επιτροπή, προκειμένου να παράσχει στα 
κράτη μέλη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του NGEU. Τα ποσά αυτά 
πρέπει να αποδοθούν από την ΕΕ στο μέλλον. 

32



  

 

1.15. Για το 2021, ο πληθυσμός ελέγχου που υποβλήθηκε σε δοκιμασίες όσον 
αφορά τα έσοδα ανερχόταν σε 239,6 δισεκατομμύρια ευρώ20 (βλέπε γράφημα 3.1) 
και όσον αφορά τις δαπάνες σε 142,8 δισεκατομμύρια ευρώ21. Τα εν λόγω ποσά 
περιλαμβάνουν τόσο τις εισφορές του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και τις πληρωμές 
προς τη συγκεκριμένη χώρα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονταν στη 
συμφωνία αποχώρησης22. 

1.16. Στο γράφημα 1.3 παρουσιάζεται o πληθυσμός ελέγχου που 
χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή των δαπανών σε ελεγκτικές δοκιμασίες, 
κατανεμημένος σε άπαξ, ενδιάμεσες (όσες είχε αποδεχθεί η Επιτροπή) και τελικές 
πληρωμές, σε εκκαθαρίσεις προχρηματοδοτήσεων και σε ετήσιες αποφάσεις 
αποδοχής των λογαριασμών, σε σύγκριση με τις δαπάνες της ΕΕ ανά τομέα του ΠΔΠ 
(βλέπε σημείο (12) του παραρτήματος 1.1). 

                                                      
20 Έσοδα του προϋπολογισμού ύψους 184,1 δισεκατομμυρίων ευρώ και έσοδα με ειδικό 

προορισμό (για τη μη επιστρεπτέα στήριξη από τον ΜΑΑ) ύψους 55,5 δισεκατομμυρίων 
ευρώ 2021· ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΕ, πίνακας 2 υπό τον τίτλο «Budgetary 
implementation reports and explanatory notes». 

21 Περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση που παρέχει το μέσο NGEU για τα διάφορα 
προγράμματα που εμπίπτουν στους τομείς του ΠΔΠ 2021–2027 και η οποία δαπανάται 
σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς κανόνες. 

22 Άρθρα 136 και 138 της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. 
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Γράφημα 1.3 – Σύγκριση του πληθυσμού ελέγχου 
(142,8 δισεκατομμύρια ευρώ) με τις δαπάνες του προϋπολογισμού της 
ΕΕ (181,5 δισεκατομμύρια ευρώ) ανά τομέα του ΠΔΠ για το 2021 

 
(*) Για τον τομέα «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες», ποσό ύψους 63,0 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις 
ενδιάμεσες πληρωμές της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 δεν περιελήφθη στους 
λογαριασμούς στους οποίους βασίζονταν οι φάκελοι διασφάλισης που αποδέχθηκε η Επιτροπή το 2021 
(βλέπε γράφημα 5.1). Οι εν λόγω ενδιάμεσες πληρωμές περιλαμβάνονται στις χρηματοδοτήσεις ύψους 
78,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και, συνεπώς, δεν εμπίπτουν στον πληθυσμό ελέγχου που 
χρησιμοποιήσαμε για τους σκοπούς της ετήσιας έκθεσης για το 2021. Θα συμπεριληφθούν στον 
πληθυσμό ελέγχου του έτους κατά το οποίο η Επιτροπή θα αποδεχθεί τους αντίστοιχους λογαριασμούς 
(π.χ. στη δήλωση διασφάλισης για το 2022 για τις πληρωμές που ανάγονται στο λογιστικό 
έτος 2020/2021). 

Πηγή: ΕΕΣ. 

 Άπαξ, ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές


Πληρωμές προχρηματοδότησης (περιλαμβανομένων των προκαταβολών σε μέσα χρηματοοικονομικής 
τεχνικής, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, σε διάφορους οργανισμούς και στο Ταμείο 
εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις)


Εκκαθάριση των προχρηματοδοτήσεων (περιλαμβανομένων των εκταμιεύσεων από καταπιστευματικά 
ταμεία για τον τομέα 6 του ΠΔΠ και πληρωμών του 2019 και του 2020 σε ΕΠ που έκλεισαν το 2021 για τον 
τομέα 2 του ΠΔΠ) 

 Ετήσια απόφαση αποδοχής των λογαριασμών (για δαπάνες των περιόδων προγραμματισμού 2014-2020 
και 2007-2013) 

0 20 40 60 80
δισ. ευρώ

Οι άνω ράβδοι αντιπροσωπεύουν τις πληρωμές

Οι κάτω ράβδοι αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό ελέγχου

Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες

Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

Ασφάλεια και άμυνα

Ειδικοί μηχανισμοί

18,5
14,3

(*) 80,1
47,9

56,8
56,6

2,5
2,6

10,9
10,0

10,7
10,7

0,7
0,6

1,3
0,1
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1.17. Από το γράφημα 1.4 φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού
πληθυσμού ελέγχου προέρχεται από τον τομέα «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον» 
(39,7 %), και ακολουθούν οι τομείς «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες» (33,5 %) και 
«Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία» (10,0 %). 

Γράφημα 1.4 – Συνολική εικόνα του πληθυσμού ελέγχου 
των 142,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2021 ανά τομέα του ΠΔΠ 

Πηγή: ΕΕΣ. 

Σφάλματα εξακολουθούν να εντοπίζονται σε συγκεκριμένα είδη 
δαπανών 

1.18. Όσον αφορά την κανονικότητα των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ, οι
σημαντικότερες διαπιστώσεις μας ήταν οι εξής: 

α) Ως προς τα έσοδα, από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου 
συνάγεται ότι το επίπεδο σφάλματος για τα έσοδα δεν ήταν σημαντικό. Τα 
σχετικά με τα έσοδα συστήματα που εξετάσαμε ήταν γενικώς αποτελεσματικά. 
Ωστόσο, οι βασικές εσωτερικές δικλίδες για τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους 
(ΠΙΠ) που αξιολογήσαμε σε ορισμένα κράτη μέλη και η διαχείριση των 
επιφυλάξεων σχετικά με τον ΦΠΑ και των ανοικτών σημείων σχετικά με τους ΠΙΠ 
σε επίπεδο Επιτροπής ήταν μερικώς αποτελεσματικές λόγω σειράς αδυναμιών 
που παραμένουν ανεπίλυτες (βλέπε σημεία 3.10-3.12 και 3.15-3.17). 

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021

Ασφάλεια και άμυνα
0,6 (0,4 %)

Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση 
10,7 (7,5 %)

Ειδικοί μηχανισμοί
0,1 (0,1 %)

Μετανάστευση και διαχείριση 
των συνόρων

2,6 (1,8 %)  

Συνοχή, ανθεκτικότητα 
και αξίες

47,9 (33,5 %) Φυσικοί πόροι και 
περιβάλλον
56,6 (39,7 %)

Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος
10,0 (7,0 %)

Ενιαία αγορά, καινοτομία 
και ψηφιακή οικονομία 
14,3 (10,0 %)

(δισ. ευρώ)

142,8
δισ. ευρώ 
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Διαπιστώσαμε επίσης ότι υπήρχαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση αρκετών 
δράσεων από το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τα τελωνεία που συμβάλλουν 
στη μείωση του ελλείμματος τελωνειακών δασμών (βλέπε σημείο 3.13). Η 
αδυναμία αυτή δεν επηρεάζει την ελεγκτική γνώμη μας σχετικά με τα έσοδα, 
δεδομένου ότι δεν αφορά τις πράξεις στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, 
αλλά τον κίνδυνο οι ΠΙΠ να είναι ελλιπείς. 

β) Ως προς τις δαπάνες, από τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου συνάγεται ότι το 
συνολικό επίπεδο σφάλματος ήταν σημαντικό, ανερχόμενο συγκεκριμένα 
σε 3.0 %23 (βλέπε γράφημα 1.5). Ο τομέας «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες» 
ήταν αυτός που συνέβαλε ως επί το πλείστον στο ποσοστό αυτό 
(1,2 εκατοστιαίες μονάδες), και ακολουθούν οι τομείς «Φυσικοί πόροι και 
περιβάλλον» (0,7 εκατοστιαίες μονάδες), «Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος 
κόσμος» (0,4 εκατοστιαίες μονάδες) και «Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή 
οικονομία» (0,4 εκατοστιαίες μονάδες). Οι δαπάνες υψηλού κινδύνου, που 
πραγματοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο της απόδοσης εξόδων, εξακολουθούν να 
περιέχουν ουσιώδες σφάλμα (βλέπε σημεία 1.19 και 1.22-1.23). Οι δαπάνες 
αυτές αντιστοιχούσαν στο 63,2 % του πληθυσμού ελέγχου. 

23 Εκτιμούμε, με βαθμό εμπιστοσύνης 95 %, ότι, για τον σχετικό πληθυσμό, το εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος κυμαίνεται μεταξύ 2,2 % και 3,8 % (κατώτατο και ανώτατο όριο 
σφάλματος αντίστοιχα). 
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Γράφημα 1.5 – Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος και πληθυσμός ελέγχου 
(2017-2021) 

Σημ.: Ορίζουμε ως σφάλμα ένα ποσό που δεν θα έπρεπε να έχει καταβληθεί από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ. Σφάλματα προκύπτουν όταν κάποια κονδύλια δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία και, κατά συνέπεια, για τον σκοπό που επιδίωκαν με τη θέσπισή της 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή όταν δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με συγκεκριμένους εθνικούς κανόνες. 

Πηγή: ΕΕΣ. 

Η πολυπλοκότητα των κανόνων και ο τρόπος εκταμίευσης των 
κεφαλαίων της ΕΕ επηρεάζουν τον κίνδυνο σφάλματος 

1.19. Μετά από ανάλυση κινδύνου, βασιζόμενη στα αποτελέσματα
προηγούμενων ελέγχων μας και σε αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και 
δικλίδων, προκειμένου να επιλέξουμε το αντιπροσωπευτικό δείγμα μας κατανείμαμε 
τον πληθυσμό ελέγχου των υποκείμενων πράξεων σε δαπάνες υψηλού και χαμηλού 
κινδύνου. Θεωρούμε ότι: 

0 %

2 %

4 %

6 %

Διάστημα 
εμπιστοσύνης

95 %

Ανώτατο όριο σφάλματος

Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος κατά το ΕΕΣ

Κατώτατο όριο σφάλματος

Σημαντικότητα 2,0 %

2017 2018 2019 2020 2021

3,4 %

2,4 %

1,4 %

3,4 %

2,6 %

1,8 %

3,6 %

2,7 %

1,8 %

3,8 %

3,0 %

2,2 %

3,6 %

2,7 %

1,8 %

Πληθυσμός ελέγχου (δισ. ευρώ)

100,2
120,6 126,1

147,8 142,8

Υψηλού κινδύνου 

Χαμηλού κινδύνου 

47 %
51 % 53 % 59 % 63 %

53 % 49 % 47 % 41 % 37 %
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— Ο κίνδυνος σφάλματος είναι χαμηλότερος για τις δαπάνες που διέπονται από 
απλουστευμένους κανόνες. Αυτό το είδος δαπανών περιλαμβάνει κυρίως τις 
πληρωμές βάσει δικαιωμάτων, για τις οποίες οι δικαιούχοι οφείλουν να 
πληρούν συγκεκριμένες, συχνά απλές προϋποθέσεις, καθώς και μέρος των 
διοικητικών δαπανών (μισθούς και συντάξεις των υπαλλήλων της ΕΕ). 

— Ο κίνδυνος σφάλματος είναι υψηλός για τις δαπάνες που διέπονται από 
πολύπλοκους κανόνες. Αυτό ισχύει κυρίως για τις πληρωμές βάσει απόδοσης 
εξόδων, στο πλαίσιο των οποίων οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν δήλωση 
των επιλέξιμων εξόδων που έχουν πραγματοποιήσει. Για τον σκοπό αυτό, οι 
δικαιούχοι, πέραν του ότι οφείλουν να αποδεικνύουν ότι ασκούν δραστηριότητα 
επιλέξιμη για ενίσχυση, πρέπει να παρέχουν στοιχεία βάσει των οποίων να 
αποδεικνύεται ότι έχουν πράγματι υποβληθεί στα έξοδα των οποίων ζητούν την 
απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό, υποχρεούνται συχνά να εφαρμόζουν πολύπλοκους 
κανόνες που ορίζουν ποιες δαπάνες μπορούν να δηλωθούν (επιλεξιμότητα) και 
με ποιον τρόπο μπορούν να πραγματοποιηθούν σωστά τα επιμέρους έξοδα 
(κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων ή περί κρατικών ενισχύσεων). 

1.20. Για το 2021, διαπιστώσαμε εκ νέου ότι οι δαπάνες χαμηλού κινδύνου δεν 
περιείχαν ουσιώδη σφάλματα, τα οποία ωστόσο εξακολούθησαν να εντοπίζονται στις 
δαπάνες υψηλού κινδύνου. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του ελέγχου μας για 
το 2021, επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά την εκτίμησή μας, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στην ανάλυση και ταξινόμηση των κινδύνων, ότι ο τρόπος εκταμίευσης 
των κεφαλαίων επηρεάζει τον κίνδυνο σφάλματος. 

1.21. Στο γράφημα 1.6 και στα σημεία 1.22-1.31 παρατίθενται περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου και τα σφάλματα που 
εντοπίσαμε σε αυτόν. 
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Γράφημα 1.6 – Κατανομή του πληθυσμού ελέγχου για το 2021 σε 
δαπάνες χαμηλού και υψηλού κινδύνου 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Σημαντικό τμήμα του πληθυσμού ελέγχου περιέχει ουσιώδες σφάλμα 

1.22. Οι δαπάνες υψηλού κινδύνου αντιστοιχούν στο 63,2 % του πληθυσμού 
ελέγχου και παρουσιάζονται ελαφρώς αυξημένες σε σύγκριση με το παρελθόν έτος, 
κατά το οποίο αντιστοιχούσαν περίπου στο 59,0 % του αντίστοιχου πληθυσμού. Στο 
γράφημα 1.7 φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού υψηλού κινδύνου 
προέρχεται από τον τομέα «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες» (46,3 δισεκατομμύρια 
ευρώ), και ακολουθούν οι τομείς «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον» 
(18,4 δισεκατομμύρια ευρώ), «Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία» 
(10,8 δισεκατομμύρια ευρώ) και «Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος» 
(8,8) δισεκατομμύρια ευρώ. Οι διαπιστώσεις μας για καθένα από τους 
προαναφερόμενους τομείς συνοψίζονται στα σημεία 1.24-1.27. 

1.23. Λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών δοκιμασιών που 
πραγματοποιήσαμε σε όλους τους τομείς του ΠΔΠ, το κατά την εκτίμησή μας επίπεδο 
σφάλματος στις δαπάνες υψηλού κινδύνου ανέρχεται σε 4,7 % (έναντι 4,0 % το 2020), 
ποσοστό που υπερβαίνει το όριο σημαντικότητας του 2,0 % (βλέπε γράφημα 1.6). 

Όριο σημαντικότητας 2 %

Δαπάνες υψηλού κινδύνου

Δαπάνες χαμηλού κινδύνου

52,7 δισ. ευρώ
36,8 % του πληθυσμού ελέγχου

90,1 δισ. ευρώ
63,2 % του πληθυσμού ελέγχου

Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος
4,7 %

Δεν περιέχουν 
ουσιώδη σφάλματα 

39



  

 

Γράφημα 1.7 – Κατανομή των δαπανών υψηλού και χαμηλού κινδύνου 
ανά τομέα του ΠΔΠ 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

1.24.  «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες» (κεφάλαιο 5): Οι δαπάνες στον 
τομέα αυτό εκτελούνται κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Πρόκειται 
για τομέα στον οποίο δεσπόζουσα θέση έχουν οι πληρωμές βάσει απόδοσης εξόδων, 
τις οποίες θεωρούμε υψηλού κινδύνου. Τα κύρια είδη σφάλματος που εντοπίσαμε και 
ποσοτικοποιήσαμε ήταν τα μη επιλέξιμα έξοδα και έργα, η απουσία βασικών 
δικαιολογητικών, οι παραβιάσεις των κανόνων της εσωτερικής αγοράς (ιδίως η μη 
συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων) και η μη συμμόρφωση με 
τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. 

Δαπάνες χαμηλού 
κινδύνου
52,7 δισ. ευρώ (36,8 %) 
Κυρίως ενισχύσεις βάσει 
δικαιωμάτων

Δαπάνες υψηλού 
κινδύνου
90,1 δισ. ευρώ (63,2 %) 
Δαπάνες που διέπονται από 
πολύπλοκους κανόνες, κυρίως 
ενισχύσεις βάσει απόδοσης εξόδων

(δισ. ευρώ)

46,3
1,6

10,8

8,8

38,2

7,3

18,4

3,5

1,2

0,7
1,9

0,2
0,4

3,4

0,1

Συνοχή, ανθεκτικότητα και 
αξίες

Φυσικοί πόροι και 
περιβάλλον

Μετανάστευση και 
διαχείριση των συνόρων

Ευρωπαϊκή δημόσια 
διοίκηση 

Γειτονικές χώρες και 
υπόλοιπος κόσμος

Ενιαία αγορά, καινοτομία και 
ψηφιακή οικονομία 

Ασφάλεια και άμυνα

Ειδικοί μηχανισμοί
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1.25.  «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον» (κεφάλαιο 6): Διαπιστώσαμε εκ νέου 
σημαντικό επίπεδο σφάλματος στους τομείς δαπανών που είχαμε χαρακτηρίσει ως 
υψηλού κινδύνου [(αγροτική ανάπτυξη, μέτρα στήριξης της αγοράς και άλλοι τομείς 
πολιτικής που εμπίπτουν στον τομέα 3 του ΠΔΠ, πέραν της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (ΚΓΠ)] και οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου στο 32,6 % των δαπανών του 
συγκεκριμένου τομέα. Στους προαναφερόμενους τομείς, οι δαπάνες λαμβάνουν 
κυρίως τη μορφή απόδοσης εξόδων. Τα συνηθέστερα σφάλματα που εντοπίζονται 
εδώ είναι η μη επιλεξιμότητα δικαιούχων ή εξόδων, τα διοικητικά σφάλματα και η μη 
τήρηση των γεωργο-περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. 

1.26.  «Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία» 
(κεφάλαιο 4): Όπως συνέβη και τα προηγούμενα έτη στον τομέα αυτό, οι δαπάνες για 
την έρευνα («Ορίζων 2020» και έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο) εξακολουθούν να είναι 
υψηλού κινδύνου και συνιστούν την κύρια πηγή σφαλμάτων. Στα σφάλματα του 
τομέα αυτού συγκαταλέγονται διάφορες κατηγορίες μη επιλέξιμων εξόδων (ιδίως μη 
επιλέξιμα άμεσα έξοδα προσωπικού και άλλα άμεσα έξοδα). Επιπλέον, εντοπίσαμε 
και ποσοτικοποιήσαμε σφάλματα και σε άλλα προγράμματα και δραστηριότητες 
(κυρίως στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη). Τα συνηθέστερα 
σφάλματα που διαπιστώθηκαν στον τομέα αυτό συνίστανται στη μη τήρηση των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και σε μη επιλέξιμα έξοδα. 

1.27. «Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος» (κεφάλαιο 8): Οι δαπάνες 
στον τομέα αυτό συνίστανται κατά κύριο λόγο στην απόδοση εξόδων και αφορούν 
την εξωτερική δράση που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Όλα τα 
είδη δαπανών στον τομέα αυτό θεωρούνται υψηλού κινδύνου, εξαιρουμένων των 
πληρωμών δημοσιονομικής στήριξης και των διοικητικών δαπανών, οι οποίες 
αντιστοιχούν περίπου στο 11,7 % των εν λόγω δαπανών. Τα περισσότερα σφάλματα 
που εντοπίσαμε στις δαπάνες υψηλού κινδύνου του τομέα αυτού αφορούν έξοδα που 
δεν πραγματοποιήθηκαν, την απουσία βασικών δικαιολογητικών, μη επιλέξιμα έξοδα 
και μη τήρηση των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων. 
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Τα σφάλματα επιλεξιμότητας εξακολουθούν να είναι αυτά που συμβάλλουν 
περισσότερο στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τις δαπάνες υψηλού κινδύνου 

1.28. Ακολουθώντας την πρακτική των τελευταίων ετών, περιγράφουμε κατωτέρω
λεπτομερώς τα είδη σφάλματος που εντοπίζονται στις δαπάνες υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι αυτές εξακολουθούν να περιέχουν σημαντικά σφάλματα. Στο 
γράφημα 1.8 παρουσιάζεται η συμβολή του κάθε είδους σφάλματος στο εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος για τις δαπάνες υψηλού κινδύνου του 2021, καθώς και οι 
εκτιμήσεις από το 2017 έως το 2021. 

Γράφημα 1.8 – Συμβολή κάθε είδους σφάλματος στο εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος για το 2021 όσον αφορά τις δαπάνες υψηλού 
κινδύνου 

Πηγή: ΕΕΣ. 

1.29. Για το 2021, εντοπίσαμε εκ νέου σφάλματα ως προς την επιλεξιμότητα,
κυρίως στους τομείς «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες», «Φυσικοί πόροι και 
περιβάλλον» και «Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία». Η συμβολή 

Σφάλματα, συμπ. αυτών της Επιτροπής 
και των ενδιάμεσων φορέων

Μη επιλέξιμα έργα, μη επιλέξιμες 
δραστηριότητες ή μη επιλέξιμοι 

δικαιούχοι

Μη επιλέξιμα έξοδα στις σχετικές 
δηλώσεις και μη συμμόρφωση με 

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

Σοβαρά σφάλματα στις δημόσιες 
συμβάσεις, τις διαδικασίες επιχορηγήσεων 

και τις κρατικές ενισχύσεις

Πληρωμές για τις οποίες δεν 
υποβλήθηκαν δικαιολογητικά  

Β) Τα διάφορα είδη σφάλματος 
κατανέμονται ως εξής 

Γ) Μεταβολή του ποσοστού των 
διαφόρων ειδών σφάλματος για 

κάθε χρόνο την περίοδο 
2017-2021

Α) Το κατά την εκτίμησή 
μας επίπεδο σφάλματος 
για το 2021 στις δαπάνες 
υψηλού κινδύνου είναι 
4,7 %

4,7 % 

39,6 %

Δ) Μεταβολή του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος
για τις δαπάνες υψηλού κινδύνου για κάθε χρόνο την 

περίοδο 2017-2021 3,7 %     4,5 %     4,9 %      4,0 %       4,7 %

23,7 %

19,1 %

12,1 %

5,5 %
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κατά 63,3 % των σφαλμάτων αυτών (έναντι 65,9 %το 2020) στο εκτιμώμενο επίπεδο 
σφάλματος για τις δαπάνες υψηλού κινδύνου ήταν σημαντική. Στα σφάλματα αυτά τα 
μη επιλέξιμα έξοδα στις σχετικές δηλώσεις συνέβαλαν κατά 39,6 % και τα μη 
επιλέξιμα έργα, οι μη επιλέξιμες δραστηριότητες ή οι μη επιλέξιμοι δικαιούχοι 
κατά 23,7 %. 

1.30. Για το 2021, εντοπίσαμε σφάλματα που αφορούσαν παραβιάσεις των
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες» 
και των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων στους τομείς «Ενιαία αγορά, καινοτομία 
και ψηφιακή οικονομία», «Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος», «Ευρωπαϊκή 
δημόσια διοίκηση» και «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες». Τα σφάλματα αυτά 
συνέβαλαν κατά 19,1 % στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τις δαπάνες υψηλού 
κινδύνου (έναντι 18,7 % το 2020). 

1.31. Επιπλέον, το μερίδιο του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος που συνίστατο
σε πληρωμές χωρίς βασικά δικαιολογητικά παρέμεινε σημαντικό, ιδίως στους τομείς 
«Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος» και «Ασφάλεια και άμυνα». Τα σφάλματα 
αυτά συνέβαλαν κατά 12,1 % (έναντι 11,4 % το 2020) στο εκτιμώμενο επίπεδο 
σφάλματος για τις δαπάνες υψηλού κινδύνου. 

Δεν διαπιστώσαμε σημαντικό επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες χαμηλού κινδύνου 

1.32. Όσον αφορά τις δαπάνες χαμηλού κινδύνου που αντιστοιχούσαν στο 36,8 %
του πληθυσμού που υποβάλαμε σε έλεγχο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, όπως 
και το 2019 και το 2020, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι χαμηλότερο του 
ορίου σημαντικότητας που έχουμε ορίσει στο 2,0 %. Οι δαπάνες αυτές 
περιλαμβάνουν κυρίως πληρωμές βάσει δικαιωμάτων, μέρος των διοικητικών 
δαπανών (μισθοί και συντάξεις των υπαλλήλων της ΕΕ – κεφάλαιο 9) και 
δημοσιονομική στήριξη σε τρίτες χώρες («Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος» – 
κεφάλαιο 8) (βλέπε γράφημα 1.7). Στις πρώτες συγκαταλέγονται οι άμεσες 
ενισχύσεις προς γεωργούς («Φυσικοί πόροι και περιβάλλον» – κεφάλαιο 6), οι 
υποτροφίες σε φοιτητές και άλλες δράσεις κινητικότητας στο πλαίσιο του Erasmus+ 
(«Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες» – κεφάλαιο 5). 

Οι περί κανονικότητας πληροφορίες της Επιτροπής 

1.33. Η Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
της ΕΕ, ανεξαρτήτως της μορφής διαχείρισης (άμεσης, έμμεσης ή επιμερισμένης). 
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Λογοδοτεί για τις πράξεις της σε τρεις εκθέσεις που περιλαμβάνονται στη λεγόμενη 
«ενοποιημένη δέσμη δημοσιονομικών εκθέσεων»24: 

α) στους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της 
ΕΕ (ΕΕΔΕ), 

γ) στην έκθεση σχετικά με τη μεταπαρακολούθηση της απαλλαγής του 
προηγούμενου οικονομικού έτους. 

1.34. Η ΕΕΔΕ συνοψίζει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο 
και τη χρηματοοικονομική διαχείριση που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) των διαφόρων γενικών διευθύνσεων (ΓΔ) της Επιτροπής. Η 
αρμοδιότητα για αυτές τις εκθέσεις κατανέμεται βάσει των ρυθμίσεων 
διακυβέρνησης που ισχύουν στην Επιτροπή. Οι γενικοί διευθυντές είναι υπεύθυνοι 
για την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται στις αντίστοιχες ΕΕΔ, ενώ η 
ΕΕΔΕ εγκρίνεται από το Σώμα των Επιτρόπων, το οποίο, κατά συνέπεια, φέρει την 
τελική ευθύνη για την κατάρτιση της έκθεσης και τις πληροφορίες που αυτή περιέχει. 

Η από μέρους της Επιτροπής εκτίμηση του σφάλματος είναι 
χαμηλότερη του δικού μας εύρους τιμών 

1.35. Στην ΕΕΔΕ η Επιτροπή παρουσιάζει την εκτίμησή της σχετικά με τον κίνδυνο 
κατά την πληρωμή για τις πράξεις στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί του 202125. 
Ο κίνδυνος κατά την πληρωμή αποτελεί την από μέρους της Επιτροπής εκτίμηση του 
ποσού που, κατά τον χρόνο της πληρωμής, καταβλήθηκε χωρίς να έχουν τηρηθεί οι 
εφαρμοστέοι κανόνες. Η έννοια αυτή είναι ό,τι πλησιέστερο στη δική μας έννοια του 
εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος. 

1.36. Στο γράφημα 1.9 παρουσιάζονται τα αριθμητικά στοιχεία της Επιτροπής για 
τον κίνδυνο κατά την πληρωμή, παράλληλα με το εύρος τιμών για το δικό μας 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο κίνδυνος κατά την 
πληρωμή για το 2021 είναι 1,9 %, ποσοστό κατώτερο του κατά τη δική μας εκτίμηση 
επιπέδου σφάλματος του 3,0 % (έναντι 2,7 % το 2020) και χαμηλότερο του δικού μας 

                                                      
24 Σύνδεσμος προς Integrated Financial and Accountability Reporting 2021. 

25 Σύμφωνα με το άρθρο 247, παράγραφος 1, στοιχείο β), περίπτωση i), του δημοσιονομικού 
κανονισμού η ΕΕΔΕ πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος στις 
δαπάνες της ΕΕ. 
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εύρους τιμών, που κυμαίνεται μεταξύ 2,2 % και 3,8 %. Στα σημεία 1.37-1.39 
περιγράφονται οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται αυτή η διαφορά στα 
αριθμητικά στοιχεία. 

Γράφημα 1.9 – Σύγκριση της από μέρους της Επιτροπής εκτίμησης του 
κινδύνου κατά την πληρωμή με το δικό μας εκτιμώμενο επίπεδο 
σφάλματος 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

1.37. Ο κίνδυνος κατά την πληρωμή γνωστοποιείται, αφενός, χωριστά για κάθε ΓΔ 
στις αντίστοιχες ΕΕΔ και ως συγκεντρωτικά στοιχεία για κάθε τομέα πολιτικής (που 
προσεγγίζουν τα αριθμητικά στοιχεία για κάθε τομέα του ΠΔΠ) και, αφετέρου, 
συνολικά για την Επιτροπή στην ΕΕΔΕ. Στο γράφημα 1.10, γίνεται σύγκριση του κατά 
τη δική μας εκτίμηση επιπέδου σφάλματος με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής για τους 
τρεις μεγαλύτερους τομείς του ΠΔΠ για τους οποίους παρουσιάζουμε ειδική 
εκτίμηση. 
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Γράφημα 1.10 – Σύγκριση του κατά την εκτίμησή μας επιπέδου 
σφάλματος για το 2021 με την από μέρους της Επιτροπής εκτίμηση του 
κινδύνου κατά την πληρωμή για τους τομείς 1, 2 και 3 του ΠΔΠ 

Πηγή: ΕΕΣ. 

1.38. Από τη σύγκριση προκύπτει ότι τα αριθμητικά στοιχεία της Επιτροπής είναι
χαμηλότερα των δικών μας εκτιμήσεων για δύο τομείς πολιτικής. Διαπιστώσαμε τα 
εξής: 

— Για τον τομέα 1 «Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία», η από 
μέρους της Επιτροπής εκτίμηση του κινδύνου κατά την πληρωμή του 1,3 % είναι 
χαμηλότερη του δικού μας εύρους τιμών για το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
(βλέπε σημείο 4.6). 

— Για τον τομέα 2 «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες», η εκτίμηση της Επιτροπής 
είναι 2,3 % και βρίσκεται στο κατώτερο μισό του δικού μας εύρους τιμών, είναι 
δε χαμηλότερη του κατά τη δική μας εκτίμηση επιπέδου σφάλματος (βλέπε 
σημείο 5.15). 

— Για τον τομέα 3 «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον», η εκτίμηση της Επιτροπής για 
τον κίνδυνο κατά την πληρωμή (1,8 %) συμπίπτει με τη δική μας εκτίμηση (βλέπε 
σημεία 6.14 και 6.47). 
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1.39. Στις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις, έχουμε αναφερθεί σε αδυναμίες στις 
εκ των υστέρων εξακριβώσεις που επηρεάζουν τον κίνδυνο κατά την πληρωμή26. Οι 
αδυναμίες που αναφέραμε αφορούσαν τους κατασταλτικούς ελέγχους της Κοινής 
Υπηρεσίας Ελέγχου της Επιτροπής («Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή 
οικονομία»), τις εξακριβώσεις στις οποίες προβαίνουν οι εθνικές αρχές ελέγχου 
(«Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες») και τη μελέτη σχετικά με το υπολειπόμενο 
ποσοστό σφάλματος (ΥΠΣ) που εκπονείται ετησίως από εξωτερικούς συμβούλους 
(«Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος»). 

Το επίπεδο κινδύνου που προκύπτει από την εκτίμηση κινδύνου της 
Επιτροπής πιθανόν να είναι υποεκτιμημένο 

1.40. Στην ΕΕΔΕ, η Επιτροπή παρουσιάζει τη συνολική εκτίμηση κινδύνου για τις 
ετήσιες δαπάνες του 2021, προκειμένου να προσδιορίσει ποιες είναι οι δράσεις που 
πρέπει να αναπτύξει στους τομείς υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή υποδιαιρεί αυτές τις 
ετήσιες δαπάνες σε τομείς με χαμηλό (κάτω από 1,9 %), μέτριο (μεταξύ 1,9 % 
και 2,5 %) και υψηλό εκτιμώμενο κίνδυνο κατά την πληρωμή (άνω του 2,5 %). Η 
υποδιαίρεση αυτή βασίζεται στην από μέρους της εκτίμηση του κινδύνου κατά την 
πληρωμή για κάθε πρόγραμμα και άλλο σχετικό πεδίο δαπανών. Για τους τομείς 
«Φυσικοί πόροι και περιβάλλον» και «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες», εκτιμά τον 
συνολικό κίνδυνο κατά την πληρωμή για τους επιμέρους οργανισμούς πληρωμών και 
τα επιχειρησιακά προγράμματα στα κράτη μέλη και τους κατατάσσει στην κατάλληλη 
κατηγορία κινδύνου (χαμηλός, μέτριος ή υψηλός). Βάσει αυτής της προσέγγισης, η 
Επιτροπή εκτιμά ότι ο κίνδυνος κατά την πληρωμή είναι χαμηλός για το 55 % των 
δαπανών, μέτριος για το 23 % και υψηλός για το 22 %. 

1.41. Ωστόσο, στο πλαίσιο των εργασιών μας αναδείχθηκαν οι ακόλουθοι 
περιορισμοί, οι οποίοι, θεωρούμενοι στο σύνολό τους, επηρεάζουν την αξιοπιστία της 
εκτίμησης κινδύνου της Επιτροπής: 

o Ο τομέας 1 «Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία» (κατά την 
Επιτροπή, οι συνολικές σχετικές δαπάνες ανέρχονταν σε 17 δισεκατομμύρια 
ευρώ) περιλαμβάνει κυρίως τις δαπάνες που χαρακτηρίζονται από την Επιτροπή 
ως χαμηλού ή μέτριου κινδύνου (96 % των συνολικών δαπανών του τομέα 
αυτού). Ωστόσο, έχουμε αναφέρει στο παρελθόν αδυναμίες στους 
κατασταλτικούς ελέγχους της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα (βλέπε 

                                                      
26 Σημείο 1.37 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2020 και πλαίσιο 1.11 της ετήσιας έκθεσής μας 

για το 2019. 
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σημείο 1.39), οι οποίες οδηγούν σε υποτιμημένη εκτίμηση από μέρους της 
Επιτροπής του κινδύνου κατά την πληρωμή για τα σχετικά προγράμματα. Για 
το 2021, σύμφωνα με την εκτίμησή μας, το επίπεδο σφάλματος είναι 4,4 % στον 
τομέα 1 (βλέπε σημείο 4.6), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εν λόγω αδυναμίες 
εξακολουθούν να υφίστανται. 

o Ο τομέας 2 «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες» (κατά την Επιτροπή, οι συνολικές 
σχετικές δαπάνες ανέρχονταν σε 76 δισεκατομμύρια ευρώ) περιλαμβάνει 
επιχειρησιακά προγράμματα που κατατάσσονται από την Επιτροπή κυρίως ως 
χαμηλού ή μέτριου κινδύνου (67 % των συνολικών δαπανών του τομέα αυτού), 
ανάλογα με τα αντίστοιχα επιβεβαιωμένα ποσοστά σφάλματος. Πρόσφατα 
καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω ποσοστά σφάλματος 
αντιπροσωπεύουν ελάχιστες τιμές27· αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να έχουν 
υποτιμηθεί και ότι, ως εκ τούτου, ορισμένα προγράμματα είναι πιθανόν να έχουν 
καταταχθεί εσφαλμένα ως χαμηλού ή μέτριου κινδύνου.

o Ο τομέας 6 «Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος» (κατά την Επιτροπή, οι 
συνολικές σχετικές δαπάνες ανέρχονταν σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ) 
κατατάσσεται από την Επιτροπή ως εντελώς χαμηλού ή μεσαίου κινδύνου. Τα 
ποσοστά σφάλματος που αναφέρονται στη μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ 
συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση του κινδύνου κατά την πληρωμή 
για τον συγκεκριμένο τομέα. Στο παρελθόν28 καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι 
περιορισμοί της μελέτης για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος ενδέχεται να 
συμβάλλουν στην υποεκτίμηση του κινδύνου κατά την πληρωμή σε αυτόν τον 
τομέα, γεγονός που με τη σειρά του ενδεχομένως να επηρεάζει την κατάταξη 
βάσει κινδύνου. Επιπλέον, εξακολουθούμε να διαπιστώνουμε μεγάλο αριθμό 
ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων στις δαπάνες του τομέα «Γειτονικές χώρες και 
υπόλοιπος κόσμος», όπου τα αποτελέσματα του ελέγχου μας επιβεβαιώνουν ότι 
ο κίνδυνος σφάλματος είναι υψηλός (βλέπε σημείο 8.8).

27 Ειδική έκθεση 26/2021 με τίτλο «Κανονικότητα των δαπανών στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή κοινοποιεί ετησίως μια ελάχιστη εκτίμηση του επιπέδου 
σφάλματος που δεν είναι οριστική». 

28 Βλέπε σημεία 8.21-8.28 της ετήσιας έκθεσης για το 2020. 
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Τα στοιχεία που αναφέρει η Επιτροπή σχετικά με τις δημοσιονομικές 
διορθώσεις και τις ανακτήσεις έχουν μεν βελτιωθεί, η παρουσίασή τους 
ωστόσο μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις 

1.42. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, στην ΕΕΔΕ η Επιτροπή
παραθέτει πληροφορίες σχετικά με τα προληπτικά και τα διορθωτικά μέτρα που 
λαμβάνονται για την προστασία του προϋπολογισμού από παράνομες ή παράτυπες 
δαπάνες. Στην ετήσια έκθεσή μας για το 2020, διαπιστώσαμε ότι ο τρόπος με τον 
οποίο παρουσιάζονταν στην ΕΕΔΕ του 2020 οι πραγματικές δημοσιονομικές 
διορθώσεις και ανακτήσεις ήταν πολύπλοκος και όχι πάντοτε σαφής. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι αυτές παρουσιάζονταν με διαφορετικά ποσά, ανάλογα με το στάδιο 
στο οποίο βρίσκονταν («επιβεβαιωμένες» ή «εφαρμοσμένες»), το στάδιο στο οποίο 
εφαρμόζονταν (σε συνέχεια προληπτικών ή κατασταλτικών δικλίδων) και τον 
αντίκτυπό τους («αντικαταστάσεις» ή ποσά που επιστράφηκαν στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ)29. 

1.43. Στην ΕΕΔΕ του 2021, η Επιτροπή κάνει λιγότερες διακρίσεις κατά την
παρουσίαση των πραγματικών διορθώσεων και ανακτήσεων. Πρώτον, επικεντρώνεται 
στα «εκτελεσθέντα» ποσά (ήτοι στο βεβαιωθέν ποσό που πράγματι εφαρμόστηκε και 
καταχωρίστηκε στους λογαριασμούς της Επιτροπής). Δεύτερον, γνωστοποιεί ως 
«διορθώσεις» τα ποσά που τελικά επιστράφηκαν στον προϋπολογισμό της ΕΕ από τα 
κράτη μέλη ή από τους τελικούς αποδέκτες. Με την απλούστευση αυτή 
αποσαφηνίζεται το ποσό των παράτυπων δαπανών που διορθώθηκαν και 
επιστράφηκαν στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

1.44. Στο γράφημα 1.11 παρουσιάζεται η σύνθεση των πραγματικών διορθώσεων
που εφαρμόστηκαν από την Επιτροπή και αναφέρθηκαν στην ΕΕΔΕ του 2021 
[765 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 440 εκατομμυρίων ευρώ το 2020)]. Οι καθαρές 
διορθώσεις που επιβλήθηκαν στα κράτη μέλη το 2021 ανήλθαν συνολικά 
σε 523 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 90 εκατομμυρίων ευρώ το 2020), και τα 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που ανακτήθηκαν από τελικούς αποδέκτες 
ανήλθαν σε 242 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 350 εκατομμυρίων ευρώ το 2020). Τα 
ποσά αυτά αφορούν κυρίως την περίοδο 2014-2020, αλλά και προηγούμενες 
περιόδους προγραμματισμού (με μικρές καθαρές διορθώσεις που ανάγονται στην 
περίοδο 1989-1993) και περασμένα έτη (με τις παλαιότερες ανακτήσεις να 
χρονολογούνται από το 2005). Όσον αφορά τη συνοχή, στο τέλος του 2021, δεν είχαν 

29 Σημείο 1.41 και πλαίσιο 1.12 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2020. 
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ακόμη επιβληθεί στα κράτη μέλη καθαρές διορθώσεις για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020. 

Γράφημα 1.11 – Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις 
(765 εκατομμύρια ευρώ) που εφάρμοσε η Επιτροπή, όπως 
αναφέρονται στην ΕΕΔΕ του 2021 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της ΕΕΔΕ του 2021. 

1.45. Παράλληλα με τα ποσά που προκύπτουν από τις διορθώσεις που εφάρμοσε 
η Επιτροπή, η ΕΕΔΕ του 2021 παρουσιάζει τα ποσά που προκύπτουν από τα «εκ των 
προτέρων» προληπτικά μέτρα της [298 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 
301 εκατομμυρίων ευρώ το 2020)]. Παρουσιάζει επίσης μέτρα που εφαρμόζονται από 
τα κράτη μέλη (4 557 εκατομμύρια ευρώ), τα οποία περιλαμβάνουν επίσης ένα 
απροσδιόριστο ακόμη ποσό «εκ των προτέρων» προληπτικών μέτρων. Στην ΕΕΔΕ 
του 2021 προστίθενται όλα τα ποσά που προκύπτουν από προληπτικά και διορθωτικά 
μέτρα που ελήφθησαν τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη και το 
συνολικό αυτό ποσό (5 620 εκατομμύρια ευρώ) παρουσιάζεται ως «διορθώσεις 
προηγούμενων πληρωμών»30 και ως ποσοστό των σχετικών δαπανών το 2021 
(3,3 %)31. Θεωρούμε ότι η παρουσίαση των ποσών με τον τρόπο αυτό είναι 

                                                      
30 ΕΕΔΕ για το 2021, τόμος II, παράρτημα 2, ενότητα 2.1, σ. 49. 

31 ΕΕΔΕ για το 2021, τόμος II, παράρτημα 5, ενότητα 5.4, σ. 31-32. 

(εκατ. ευρώ)

242 εκατ. ευρώ
οι αχρεωστήτως
καταβληθείσες 
πληρωμές που 
ανακτήθηκαν από τους 
τελικούς αποδέκτες 

523 εκατ. ευρώ
οι καθαρές 
δημοσιονομικές 
διορθώσεις που 
επιβλήθηκαν στα κράτη 
μέλη

Συνοχή, ανθεκτικότητα και 
αξίες:  84

Ενιαία αγορά, καινοτομία και 
ψηφιακή οικονομία: 19

Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος 
κόσμος: 21

Μετανάστευση και διαχείριση 
των συνόρων: 9

Φυσικοί πόροι και περιβάλλον: 
631

439

192

76

8

21

19

8
1
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ακατάλληλη και ικανή να οδηγήσει σε παρανοήσεις, καθώς τα προληπτικά μέτρα δεν 
αφορούν προηγούμενες πληρωμές ή δαπάνες που έχουν γίνει δεκτές. Επιπλέον, τα 
προληπτικά μέτρα των κρατών μελών δεν μπορούν να αποδοθούν απευθείας στην 
Επιτροπή. 

Ο αντίκτυπος της διαδικασίας σχετικά με το κράτος δικαίου στην 
κανονικότητα των δαπανών του 2021 δεν είναι σαφής 

1.46. Επισημαίνουμε ότι η Επιτροπή, στην ΕΕΔΕ της, αναφέρει ότι απέστειλε στην 
Ουγγαρία μια πρώτη κοινοποίηση τον Απρίλιο του 2022 στο πλαίσιο του «γενικού 
καθεστώτος αιρεσιμότητος»32. Με την κίνηση αυτή ξεκίνησε η διαδικασία που 
ενδέχεται να οδηγήσει στην επιβολή μέτρων εις βάρος κράτους μέλους για 
παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου. Για την αποστολή τέτοιας κοινοποίησης 
από την Επιτροπή, το άρθρο 6, παράγραφος 1, του κανονισμού 2020/2092 θέτει ως 
προϋπόθεση αυτή να έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι τα υποκείμενα προβλήματα 
επηρεάζουν ή απειλούν σοβαρά να επηρεάσουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
του προϋπολογισμού της Ένωσης ή τα οικονομικά συμφέροντά της. Ωστόσο, Η ΕΕΔΕ 
δεν γνωστοποιεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κοινοποίηση αυτή ή τον 
τρόπο με τον οποίο το ζήτημα αυτό μπορεί να επηρεάσει την κανονικότητα των 
συναφών δαπανών. 

                                                      
32 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την 

προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης. 
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Παραπέμπουμε στην OLAF και την 
EPPO περιπτώσεις εικαζόμενης 
απάτης 
1.47. Απάτη είναι κάθε εκ προθέσεως πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με τη 
χρήση ή την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, την 
αποσιώπηση απαιτούμενων πληροφοριών και τη μη προσήκουσα χρήση ενωσιακών 
κεφαλαίων33. Η απάτη έχει ως πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα τη βλάβη των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. 

1.48. Η κύρια ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισμό των περιπτώσεων 
απάτης βαρύνει τόσο τους αρμόδιους για τη διαχείριση όσο και εκείνους που είναι 
επιφορτισμένοι με τη διοίκηση μιας οντότητας. Το άρθρο 325 ΣΛΕΕ απαιτεί από την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της την καταπολέμηση της απάτης και οποιασδήποτε άλλης 
παράνομης δραστηριότητας που αποβαίνει εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της ΕΕ. 

1.49. Ως ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, δεν έχουμε εντολή να διερευνάμε 
περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ. Πριν από την 
έναρξη οποιουδήποτε ελέγχου λαμβάνουμε υπόψη τον κίνδυνο απάτης (βλέπε 
σημεία (28)-(30) του παραρτήματος 1.1) και ανά τακτά διαστήματα επανεξετάζουμε 
τις διαδικασίες μας. Διαβιβάζουμε στην OLAF (την Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης της ΕΕ) κάθε περίπτωση που εγείρει υπόνοιες απάτης, διαφθοράς ή άλλης 
παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, την 
οποία εντοπίζουμε στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών μας (περιλαμβανομένων 
αυτών που αφορούν τις επιδόσεις) ή βάσει των πληροφοριών που μας περιέρχονται 
απευθείας από τρίτους. Στη συνέχεια, η OLAF εξετάζει τις εν λόγω περιπτώσεις, 
αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να κινήσει διοικητική έρευνα και, αν χρειαστεί, 
συνεργάζεται με τις αρχές των κρατών μελών και την EPPO. 

                                                      
33 Άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (οδηγία PIF). 
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1.50. Η συσταθείσα το 2017 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι ανεξάρτητο 
όργανο της ΕΕ με εξουσίες έρευνας, δίωξης και παραπομπής ενώπιον της δικαιοσύνης 
αξιόποινων πράξεων εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως η απάτη, η 
διαφθορά ή σοβαρές περιπτώσεις διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία PIF και στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου34. Συνεργαζόμαστε με την EPPO από την έναρξη της λειτουργίας της τον 
Ιούνιο του 2021, και υπογράψαμε μαζί της συμφωνία συνεργασίας 
στις 3 Σεπτεμβρίου 202135. Διαβιβάζουμε στην EPPO κάθε περίπτωση που 
εντοπίζουμε, σε συνέχεια είτε των ελεγκτικών εργασιών μας είτε πληροφοριών που 
μας κοινοποιήθηκαν, η οποία εγείρει υπόνοιες για αξιόποινες πράξεις που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητά της. Με τη σειρά της, η EPPO παρακολουθεί τις υποθέσεις αυτές 
και αποφασίζει αν θα κινήσει ποινική έρευνα. Τον Μάρτιο του 2022 αποφασίσαμε να 
αρχίσουμε να διαβιβάζουμε υποθέσεις εικαζόμενης απάτης ταυτοχρόνως τόσο στην 
OLAF όσο και στην EPPO, κατά περίπτωση. 

1.51. Παραπέμψαμε στην OLAF 15 υποθέσεις εικαζόμενης απάτης που 
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια των ελεγκτικών εργασιών μας το 2021 (έναντι έξι 
το 2020), από τις οποίες η OLAF έχει ήδη κινήσει έρευνες για πέντε. Παραπέμψαμε 
μία από αυτές τις υποθέσεις ταυτόχρονα και στην EPPO μαζί με μία ακόμη υπόθεση 
που είχαμε εντοπίσει στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών μας το 2021. 

1.52. Τα συχνότερα είδη εικαζόμενης απάτης ή εγκληματικής πράξης ήταν: η 
τεχνητή δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για εξασφάλιση χρηματοδότησης 
από την ΕΕ, με περιπτώσεις που εμπεριείχαν πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων, η 
χρήση επιχορηγήσεων για μη εγκεκριμένους σκοπούς, η δήλωση εξόδων που δεν 
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι παρατυπίες στον τομέα της σύναψης 
συμβάσεων. Βάσει στοιχείων προερχόμενων από τις ελεγκτικές εργασίες που 
εκτελέσαμε μεταξύ 2011 και 2021, η OLAF εισηγήθηκε την ανάκτηση συνολικά 
537 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο 43 υποθέσεων36. 

                                                      
34 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την 

εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

35 Άρθρα 99, 103, 110 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1939 του Συμβουλίου. 

36 Οι πληροφορίες παρέχονται από την OLAF και δεν τις εξετάζουμε. 
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1.53. Εκτός από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο σχετικά με
υποθέσεις που διαβιβάσαμε στην OLAF και την EPPO, στο κεφάλαιο 5, αναφερόμαστε 
επίσης στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές ελέγχου αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απάτης 
(βλέπε σημείο 5.49) και, στο κεφάλαιο 6, στη μεταπαρακολούθηση της σύστασής μας 
για την αντιμετώπιση των αδυναμιών στις πολιτικές και τις διαδικασίες για την 
καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο της ΚΓΠ (βλέπε σημείο 6.49). Πέραν τούτων, 
σε ζητήματα απάτης αναφερόμαστε και στο πλαίσιο των επιμέρους ελέγχων μας. 
Ολοκληρώσαμε τον έλεγχό μας σχετικά με τη δράση της Επιτροπής για την 
καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των δαπανών37 στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και σχετικά με τη χρήση της μαύρης λίστας για την 
προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από αναξιόπιστους αντισυμβαλλομένους38. 
Διενεργούμε επί του παρόντος ελέγχους σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων στον 
χώρο της επιμερισμένης διαχείρισης (ΚΓΠ και πολιτική συνοχής). Επιπλέον, 
καλύπτουμε συγκεκριμένους κινδύνους απάτης στο πλαίσιο των ελέγχων μας σχετικά 
με τα συστήματα δικλίδων της Επιτροπής και των κρατών μελών για τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

37 Ειδική έκθεση 14/2022, με τίτλο «Η απόκριση της Επιτροπής στα φαινόμενα απάτης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής - Καιρός να αναζητηθεί η ρίζα του προβλήματος». 

38 Ειδική έκθεση 11/2022, με τίτλο «Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ: Η καταχώριση 
σε “μαύρη λίστα” χρήζει καλύτερης εφαρμογής». 
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Συμπεράσματα 
1.54. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι κατά κύριο λόγο η υποστήριξη της 
ελεγκτικής γνώμης που παρουσιάζεται στη δήλωση διασφάλισης. Τα σχετικά 
αποτελέσματα του ελέγχου παρατίθενται στα σημεία 1.55 και 1.56. 

Αποτελέσματα του ελέγχου 

1.55. Εκτιμάμε εν κατακλείδι ότι οι λογαριασμοί δεν περιείχαν ουσιώδεις 
ανακρίβειες. 

1.56. Όσον αφορά την κανονικότητα των πράξεων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι τα έσοδα δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα. Όσον αφορά τις δαπάνες, τα 
αποτελέσματα του ελέγχου μας υποδεικνύουν ότι το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
αυξήθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, από 2,7 % σε 3,0 %. Οι υψηλού 
κινδύνου δαπάνες (κυρίως στο πλαίσιο απόδοσης εξόδων) περιείχαν σημαντικό 
επίπεδο σφάλματος. Για το υπό εξέταση έτος, το μερίδιο των δαπανών υψηλού 
κινδύνου στον πληθυσμό ελέγχου αυξήθηκε περαιτέρω, φθάνοντας στο 63,2 %, και 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική μερίδα του πληθυσμού ελέγχου. 

1.57. Το εκτιμώμενο από την Επιτροπή σφάλμα (κίνδυνος κατά την πληρωμή), 
όπως αναφέρεται στην ΕΕΔΕ του 2021, ισούται με 1,9 %, ποσοστό χαμηλότερο του 
δικού μας εύρους τιμών. 

1.58. Οι περιορισμοί στις εκ των υστέρων εξακριβώσεις της Επιτροπής και των 
κρατών μελών στους τομείς 1, 2 και 6 του ΠΔΠ επηρεάζουν τον κίνδυνο κατά την 
πληρωμή που δημοσιοποιείται στην ΕΕΔΕ και, κατά συνέπεια, την εκτίμηση κινδύνου 
της Επιτροπής. Από τη μεταπαρακολούθηση των στοιχείων που αναφέρει η Επιτροπή 
σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις και τις ανακτήσεις διαπιστώνεται ότι αυτή 
έχει μεν βελτιωθεί, η παρουσίασή της ωστόσο μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 1.1 – Τρόπος προσέγγισης του ελέγχου και 
μεθοδολογία 
1) Το παρόν παράρτημα περιγράφει την προσέγγιση και τη μεθοδολογία που

εφαρμόζουμε για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των λογαριασμών και της
κανονικότητας των εσόδων και των πράξεων (δαπανών του προϋπολογισμού)
υπό το ΠΔΠ39. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζουμε όσον αφορά τις δαπάνες
στο πλαίσιο του ΜΑΑ40 (της κύριας συνιστώσας του NGEU)41, η οποία είναι
διαφορετική και προσωρινή, περιγράφεται στο κεφάλαιο 10.

2) Οι εργασίες μας ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και διασφαλίζουν ότι οι
ελεγκτικές γνώμες που διατυπώνουμε υποστηρίζονται από επαρκή και
κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Το παράρτημα αναφέρεται επίσης στις κύριες
διαφορές μεταξύ της δικής μας ελεγκτικής προσέγγισης και του τρόπου με τον
οποίο η Επιτροπή εκτιμά και καταγράφει το επίπεδο των παρατυπιών42, ενώ
παράλληλα ασκεί τα καθήκοντά της ως υπεύθυνης για τη διαχείριση του
προϋπολογισμού της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά
με τον τρόπο με τον οποίο:

— παρεκβάλλουμε τα εντοπισθέντα σφάλματα (σημείο (7))· 

— διαρθρώνουμε τα κεφάλαιά μας με άξονα τους τομείς του ΠΔΠ (σημείο (9))· 

— εφαρμόζουμε την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία (σημείο (10)) και 

— ποσοτικοποιούμε τα σφάλματα στον τομέα των συμβάσεων (σημείο (19)). 

3) Η μεθοδολογία ελέγχου που εφαρμόζουμε δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας43.
Για τον σχεδιασμό των ελεγκτικών εργασιών μας χρησιμοποιούμε μοντέλο
διασφάλισης. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού μας, εξετάζουμε τον κίνδυνο
εμφάνισης σφαλμάτων (εγγενή κίνδυνο) και τον κίνδυνο τα σφάλματα αυτά να

39 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του ΠΔΠ για τα 
έτη 2021 έως 2027. 

40 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241. 

41 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2094 του Συμβουλίου 

42 ΕΕΔΕ για το 2021, τόμος II, παράρτημα 2, υποσημείωση 49, σ. 53. 

43 Πλατφόρμα μεθοδολογίας ελέγχου του ΕΕΣ AWARE. 
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μην προλαμβάνονται ή να μην εντοπίζονται και να μην διορθώνονται (κίνδυνο 
των δικλίδων ελέγχου). 

ΜΕΡΟΣ 1 – Τρόπος προσέγγισης του ελέγχου σχετικά με την αξιοπιστία των 
λογαριασμών 

4) Εξετάζουμε τους ενοποιημένους λογαριασμούς της ΕΕ προκειμένου να
εξακριβώσουμε την αξιοπιστία τους. Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν:

α) τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, και 

β) τις καταστάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

5) Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί απεικονίζουν εύλογα και από κάθε ουσιώδη
πλευρά:

α) την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος του 
οικονομικού έτους, 

β) τα αποτελέσματα των πράξεών της και των ταμειακών ροών της, καθώς και 

γ) τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων για το λήξαν 
οικονομικό έτος. 

6) Στο πλαίσιο του ελέγχου μας:

α) αξιολογούμε το περιβάλλον των λογιστικών δικλίδων ελέγχου, 

β) ελέγχουμε τη λειτουργία των βασικών λογιστικών διαδικασιών, καθώς και 
της διαδικασίας κλεισίματος στο τέλος του οικονομικού έτους, 

γ) αναλύουμε τα κύρια λογιστικά στοιχεία από την άποψη της συνέπειας και 
του εύλογου χαρακτήρα τους, 

δ) αναλύουμε και προβαίνουμε σε συμφωνία των λογαριασμών ή/και των 
υπολοίπων, 

ε) διενεργούμε ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης των αναλήψεων 
υποχρεώσεων, των πληρωμών και συγκεκριμένων στοιχείων του 
ισολογισμού, βάσει αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, και 

στ) χρησιμοποιούμε, στο μέτρο του δυνατού, τις εργασίες άλλων ελεγκτών, 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, ιδίως στο πλαίσιο του ελέγχου 
των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών δραστηριοτήτων που διαχειρίζεται 
η Επιτροπή και για τις οποίες υπάρχουν πιστοποιητικά εξωτερικού ελέγχου. 
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ζ) για τη διατύπωση της ελεγκτικής γνώμης μας χρησιμοποιούμε το 2,0 % ως 
όριο σημαντικότητας. ενώ λαμβάνουμε επίσης υπόψη τη φύση και το 
πλαίσιο των σφαλμάτων και τα ποσά που επηρεάζονται από αυτά, καθώς 
και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 

ΜΕΡΟΣ 2 – Τρόπος προσέγγισης του ελέγχου όσον αφορά την κανονικότητα των 
πράξεων 

7) Η προσέγγιση που εφαρμόζουμε επί του παρόντος για την αξιολόγηση του κατά 
πόσον οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί συμμορφώνονται με 
τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ ερείδεται κυρίως σε άμεσες 
ελεγκτικές δοκιμασίες συμμόρφωσης ενός μεγάλου, τυχαίου και 
αντιπροσωπευτικού δείγματος πράξεων. Σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές 
στατιστικές πρακτικές, η παρεκβολή των αποτελεσμάτων ενός στατιστικού 
δείγματος παράγει την καλύτερη εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος. 
Διαχωρίζουμε το δείγμα μας σε δαπάνες υψηλού και σε δαπάνες χαμηλού 
κινδύνου και το διαστρωματώνουμε βάσει των εξεταζόμενων τομέων του ΠΔΠ. Η 
διαδικασία αυτή μας επιτρέπει να παρεκβάλλουμε τα σφάλματα που 
εντοπίζουμε στους διάφορους τομείς. 

8) Ωστόσο, εξετάζουμε κατά πόσο μπορούμε να αξιοποιήσουμε αποδοτικά τους 
ελέγχους της κανονικότητας που έχουν ήδη διενεργήσει τρίτοι ελεγκτές. 
Σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα, όταν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 
αποτελέσματα των ελέγχων αυτών για τις δικές μας ελεγκτικές εργασίες, 
αξιολογούμε την ανεξαρτησία και τις ικανότητες των εν λόγω ελεγκτών, καθώς 
και την εμβέλεια και την επάρκεια των εργασιών τους. 

Πώς διενεργούμε τις ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων 

9) Οργανώνουμε τις ελεγκτικές εργασίες μας και αναφέρουμε τα αποτελέσματά 
τους βάσει των διαφόρων τομέων του ΠΔΠ και σύμφωνα με τη δομή του 
προϋπολογισμού που έχει καθορίσει ο νομοθέτης. Στο πλαίσιο κάθε τομέα του 
ΠΔΠ για τον οποίο διατυπώνουμε ειδική εκτίμηση (κεφάλαια 4-6 και 9), 
υποβάλλουμε σε ελεγκτικές δοκιμασίες αντιπροσωπευτικό δείγμα πράξεων, 
προκειμένου να εκτιμήσουμε το επίπεδο σφάλματος στον συνολικό πληθυσμό 
ελέγχου. 

10) Για κάθε επιλεγείσα πράξη, εξακριβώνουμε αν η δήλωση ή η πληρωμή 
πραγματοποιήθηκε για τον σκοπό που προβλέπει ο προϋπολογισμός και ορίζει η 
νομοθεσία, καθώς και αν ήταν σύμφωνη με τους κείμενους νόμους και 
κανονισμούς. Για την εκτίμησή μας λαμβάνουμε δεόντως υπόψη την ερμηνεία 
της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας από τα εθνικά δικαστήρια ή τις εθνικά 
ανεξάρτητα όργανα αδιαμφισβήτητου κύρους, καθώς και από το Δικαστήριο της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζουμε τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της 
δήλωσης ή της πληρωμής (για δηλώσεις σημαντικών ποσών η εξέταση γίνεται 
βάσει επιλεγμένου δείγματος, αντιπροσωπευτικού των επιμέρους στοιχείων της 
πράξης). Αυτό συνεπάγεται την παρακολούθηση της πορείας της πράξης από 
τους λογαριασμούς του προϋπολογισμού έως το επίπεδο του τελικού αποδέκτη 
(π.χ. γεωργού, διοργανωτή μαθημάτων κατάρτισης ή αναδόχου έργου στον 
τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας) και τη διενέργεια ελεγκτικών δοκιμασιών 
συμμόρφωσης σε κάθε επίπεδο. 

11) Στο πλαίσιο της υποβολής σε ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων που αφορούν τα
έσοδα, σημείο εκκίνησης του ελέγχου μας σχετικά με τους ιδίους πόρους που
βασίζονται στον φόρο προστιθέμενης αξίας και το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα
αποτελούν τα σχετικά μακροοικονομικά μεγέθη επί τη βάσει των οποίων
υπολογίζονται οι ως άνω πόροι. Ως προς τους ιδίους πόρους που βασίζονται στα
μη ανακυκλωμένα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών, επισκοπήσαμε τη
διαδικασία κατάρτισης των δεδομένων πρόβλεψης, καθώς τα κράτη μέλη θα
παρουσιάσουν τις στατιστικές εκτιμήσεις τους για το τρέχον έτος μόλις το 2023.
Εξετάζουμε τις δικλίδες που εφαρμόζει η Επιτροπή στις εισφορές των κρατών
μελών, έως την είσπραξη και την καταχώρισή τους στους ενοποιημένους
λογαριασμούς. Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους, εξετάζουμε
τους λογαριασμούς των τελωνειακών αρχών και τη ροή των δασμών, και πάλι
έως την είσπραξη των σχετικών ποσών από την Επιτροπή και την καταχώρισή
τους στους λογαριασμούς.

12) Όσον αφορά τις δαπάνες, αυτές εξετάζονται στο σημείο κατά το οποίο οι τελικοί
αποδέκτες των κεφαλαίων της ΕΕ αναλαμβάνουν δραστηριότητες ή
υποβάλλονται σε έξοδα και η Επιτροπή αποδέχεται αυτές τις δαπάνες («δεκτές
δαπάνες»). Αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες πληρωμών
(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται για την αγορά
περιουσιακών στοιχείων). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός των
πράξεων που υποβάλλουμε σε έλεγχο περιλαμβάνει τόσο ενδιάμεσες όσο και
τελικές πληρωμές. Δεν εξετάσαμε τις πληρωμές προχρηματοδότησης κατά τον
χρόνο της καταβολής τους, αλλά αφότου:

α) ο τελικός αποδέκτης των κεφαλαίων της ΕΕ (π.χ. γεωργός, ερευνητικό
ινστιτούτο, εταιρεία που εκτελεί έργα ή παρέχει υπηρεσίες μετά από 
δημόσιο διαγωνισμό) υποβάλει στοιχεία που αποδεικνύουν τη 
χρησιμοποίησή τους, και 

β) η Επιτροπή (ή άλλο θεσμικό όργανο ή οργανισμός που διαχειρίζεται 
κεφάλαια της ΕΕ) εγκρίνει την τελική χρησιμοποίηση των κεφαλαίων αυτών 
και προβεί στην εκκαθάριση της προπληρωμής. 
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13) Οι τροποποιήσεις της προηγούμενης νομοθεσίας για τη «Συνοχή», υπό το ΠΔΠ 
της περιόδου 2014-2020, είχαν επιπτώσεις στη θεώρηση της Επιτροπής σχετικά 
με τις «αποδεκτές δαπάνες» στον τομέα αυτό. Από το 2017, ο πληθυσμός που 
υποβάλλουμε σε έλεγχο για αυτόν τον τομέα του ΠΔΠ συνίσταται, για την 
περίοδο 2014-2020, στις δαπάνες που περιείχαν οι λογαριασμοί που γίνονταν 
αποδεκτοί ετησίως από την Επιτροπή και, για την περίοδο 2007-2013, στις 
τελικές πληρωμές (περιλαμβανομένων των ήδη εκκαθαρισμένων 
προχρηματοδοτήσεων). Αυτό σημαίνει ότι υποβάλαμε σε ελεγκτικές δοκιμασίες 
πράξεις για τις οποίες τα κράτη μέλη έπρεπε να έχουν εφαρμόσει όλα τα σχετικά 
μέτρα για τη διόρθωση των σφαλμάτων που τα ίδια είχαν εντοπίσει. Πέραν της 
συμβολής μας στη δήλωση διασφάλισης για το 2021, στόχος μας είναι να 
εξετάσουμε τις εργασίες των αρχών ελέγχου και να διατυπώσουμε συμπέρασμα 
όσον αφορά την αξιοπιστία του βασικού δείκτη της Επιτροπής σχετικά με την 
κανονικότητα για τον τομέα αυτό, ήτοι του υπολειπόμενου ποσοστού 
σφάλματος. 

14) Το δείγμα ελέγχου μας είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να καθιστά δυνατή 
την εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος στις δαπάνες συνολικά και όχι σε επίπεδο 
επιμέρους πράξεων (π.χ. συγκεκριμένο έργο). Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της 
δειγματοληψίας νομισματικής μονάδας για την επιλογή δηλώσεων ή πληρωμών 
και, σε κατώτερο επίπεδο, για την επιλογή επιμέρους στοιχείων στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης πράξης (π.χ. τιμολόγια ενός έργου, αγροτεμάχια σε δήλωση 
γεωργού). Δεν πρέπει να θεωρείται ότι τα ποσοστά σφάλματος που αναφέρονται 
για τα εν λόγω στοιχεία συνιστούν συμπέρασμα σχετικά με τις αντίστοιχες 
πράξεις, αλλά μάλλον ότι αυτά συμβάλλουν άμεσα στο συνολικό επίπεδο 
σφάλματος στις δαπάνες της ΕΕ στο σύνολό τους. 

15) Δεν εξετάζουμε πράξεις σε κάθε κράτος μέλος και κάθε δικαιούχο χώρα και 
περιφέρεια σε ετήσια βάση. Η κατονομασία συγκεκριμένων κρατών μελών, 
δικαιούχων χωρών ή/και περιφερειών δεν σημαίνει ότι τα αναφερόμενα 
παραδείγματα δεν εμφανίζονται και αλλού. Τα χαρακτηριστικά παραδείγματα 
που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση δεν αποτελούν βάση για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα συγκεκριμένα κράτη μέλη, δικαιούχους 
χώρες ή/και περιφέρειες. 

16) Η προσέγγιση που εφαρμόζουμε δεν αποσκοπεί στη συγκέντρωση στοιχείων 
σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης των σφαλμάτων στον συνολικό πληθυσμό. 
Επομένως, τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται σχετικά με τον αριθμό 
των σφαλμάτων που εντοπίζονται σε συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ, στις δαπάνες 
που διαχειρίζεται συγκεκριμένη ΓΔ ή στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ένδειξη της 
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συχνότητας εμφάνισης σφαλμάτων στις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ πράξεις 
ή στα επιμέρους κράτη μέλη. 

Πώς αξιολογούμε και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των ελεγκτικών 
δοκιμασιών στις οποίες υποβάλλουμε τις πράξεις 

17) Το σφάλμα μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος του ποσού μιας μεμονωμένης 
πράξης. Εξετάζουμε αν τα σφάλματα είναι ποσοτικοποιήσιμα ή μη, ήτοι εάν είναι 
δυνατό να μετρηθεί το τμήμα του εξεταζόμενου ποσού που περιέχει σφάλμα. Τα 
σφάλματα που εντοπίζονται και διορθώνονται πριν από τους ελέγχους μας και 
ανεξάρτητα από αυτούς δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό και τη συχνότητα 
εμφάνισης σφάλματος, αφού ο εντοπισμός και η διόρθωσή τους αποδεικνύουν 
ότι τα συστήματα ελέγχου λειτούργησαν αποτελεσματικά. 

18) Τα κριτήρια που εφαρμόζουμε για την ποσοτικοποίηση των σφαλμάτων στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων περιγράφονται στο έγγραφο με τίτλο «Non-
compliance with the rules on public procurement – types of irregularities and 
basis for quantification»44. 

19) Όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των 
περιπτώσεων πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων, 
ο τρόπος ποσοτικοποίησης που εφαρμόζουμε μπορεί να διαφέρει από εκείνον 
της Επιτροπής ή των κρατών μελών. Προβαίνουμε σε ποσοτικοποίηση μόνο των 
σοβαρών παραβιάσεων των κανόνων περί σύναψης συμβάσεων. 
Ποσοτικοποιούμε ως 100 % σφάλματα σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων μόνο 
τις παραβιάσεις που δεν επέτρεψαν στην καλύτερη προσφορά να αναδειχθεί 
νικήτρια του διαγωνισμού, καθιστώντας μη επιλέξιμες τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης. Δεν 
χρησιμοποιούμε κατ’ αποκοπήν συντελεστές για τα διαφορετικά είδη 
παραβιάσεων των κανόνων περί σύναψης συμβάσεων, όπως κάνει η Επιτροπή45. 
Βασίζουμε την ποσοτικοποίηση των σφαλμάτων που εντοπίζουμε στις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στα ποσά των μη επιλέξιμων 
δαπανών που εντοπίζουμε στις πράξεις που εξετάζουμε. 

                                                      
44 Quantification of public procurement errors. 

45 Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής του 2019 σχετικά με τις δημοσιονομικές 
διορθώσεις σε περίπτωση παρατυπιών στις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες παρατίθενται 
στο παράρτημα που συνοδεύει την απόφαση της Επιτροπής της 14.5.2019, με την οποία 
παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων 
που πρέπει να γίνονται στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση λόγω μη 
τήρησης των κανόνων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. 
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Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 

20) Για τους περισσότερους τομείς του ΠΔΠ και για τον συνολικό προϋπολογισμό της 
ΕΕ, παρουσιάζουμε ένα «εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος» (ΕΕΣ) εκφραζόμενο 
ως ποσοστό, για τον υπολογισμό του οποίου λαμβάνονται υπόψη μόνον τα 
ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα. Παραδείγματα σφαλμάτων είναι οι 
ποσοτικοποιήσιμες παραβιάσεις των εφαρμοστέων κανονισμών, κανόνων ή 
όρων συμβάσεων ή επιχορηγήσεων. Προβαίνουμε επίσης σε εκτίμηση του 
κατώτατου ορίου σφάλματος (ΚΟΣ) και του ανώτατου ορίου σφάλματος (ΑΟΣ). 

21) Για τη διατύπωση της ελεγκτικής γνώμης μας χρησιμοποιούμε το 2,0 % ως όριο 
σημαντικότητας. ενώ λαμβάνουμε επίσης υπόψη τη φύση και το πλαίσιο των 
σφαλμάτων και τα ποσά που επηρεάζονται από αυτά, καθώς και άλλες 
διαθέσιμες πληροφορίες. 

22) Δεν στηρίζουμε πλέον τη δήλωση διασφάλισής μας αποκλειστικά στη συνολική 
μας εκτίμηση του σφάλματος. Από το 2016, εξακολουθήσαμε να εντοπίζουμε 
τόσο τομείς χαμηλού κινδύνου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπου κανονικά 
δεν περιμένουμε να διαπιστώσουμε σημαντικό επίπεδο σφάλματος στις 
εγκεκριμένες δαπάνες, όσο και τομείς υψηλού κινδύνου, όπου υποθέτουμε ότι 
θα υπάρξει σημαντικό επίπεδο σφάλματος. Για τον σκοπό αυτό, επιπλέον των 
εγγενών κινδύνων και των κινδύνων των δικλίδων ελέγχου, λαμβάνουμε υπόψη 
την εκτίμησή μας σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και 
προηγούμενα αποτελέσματα ελέγχου. Παραδείγματος χάριν, χαρακτηρίζουμε 
ορισμένες δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης βάσει δικαιωμάτων στο πλαίσιο του 
τομέα 3 του ΠΔΠ και άλλες διοικητικές δαπάνες (ήτοι μη μισθολογικές δαπάνες) 
στο πλαίσιο του τομέα 7 του ΠΔΠ ως υψηλού κινδύνου με βάση την εμπειρία μας 
από ελέγχους του παρελθόντος. Ο διαχωρισμός αυτός μας επιτρέπει να κρίνουμε 
όσο το δυνατόν αποδοτικότερα αν τα ουσιώδη σφάλματα που εντοπίζονται είναι 
«διάχυτα» (βλέπε σημείο (27)). 

Εξετάζουμε τα συστήματα και παρουσιάζουμε τα σχετικά αποτελέσματα 

23) Η Επιτροπή, τα άλλα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ, οι αρχές των 
κρατών μελών και οι δικαιούχοι χώρες και περιφέρειες θεσπίζουν συστήματα 
δικλίδων ελέγχου για τη διαχείριση των κινδύνων που επαπειλούν τον 
προϋπολογισμό, καθώς και για την εποπτεία/διασφάλιση της κανονικότητας των 
πράξεων. Η εξέταση των συστημάτων αυτών είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό 
τομέων που επιδέχονται βελτίωση. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των εργασιών 
αυτών συμβάλλουν στην από μέρους μας εκτίμηση του κινδύνου. 
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24) Σε κάθε τομέα του ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, εφαρμόζονται 
πολλά επιμέρους συστήματα. Τα αποτελέσματα των εργασιών μας επί των 
συστημάτων παρουσιάζονται συνοδευόμενα από συστάσεις βελτίωσης. 

Πώς καταλήγουμε στις γνώμες που διατυπώνουμε στη δήλωση διασφάλισης 

25) Βασίζουμε τη γνώμη μας σε επαρκή, συναφή και αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία 
ελέγχου για τη θεμελίωση της γνώμης μας σχετικά με την κανονικότητα των 
πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί της ΕΕ. Για να 
συγκεντρώσουμε τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία, διενεργούμε ελεγκτικές 
δοκιμασίες πράξεων και εξέταση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, οι 
οποίες αναφέρονται στα κεφάλαια 3-9. Βάσει των εργασιών αυτών 
διαμορφώνουμε εμπεριστατωμένη γνώμη σχετικά με το κατά πόσον τα 
σφάλματα που περιέχει ο πληθυσμός υπερβαίνουν ή όχι τα όρια 
σημαντικότητας. 

26) Όταν διαπιστώνουμε σημαντικό επίπεδο σφάλματος και καθορίζουμε τον 
αντίκτυπό του στην ελεγκτική γνώμη, οφείλουμε να προσδιορίζουμε κατά πόσον 
τα σφάλματα ή η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου είναι «διάχυτα». Για 
τον σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιέχονται στο 
Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου (ISA) 705 (αναθεωρημένο)46 (εφαρμόζοντάς τις 
κατ’ αναλογία στα ζητήματα της νομιμότητας και κανονικότητας, σύμφωνα με 
την εντολή μας). Όταν τα σφάλματα είναι ουσιώδη και διάχυτα, διατυπώνουμε 
αρνητική γνώμη. 

27) Σφάλμα ή απουσία αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου είναι «διάχυτα» εάν, κατά 
την κρίση του ελεγκτή, δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία, 
λογαριασμούς ή κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων (ήτοι είναι διάσπαρτα 
στους λογαριασμούς ή στις πράξεις που υποβλήθηκαν σε ελεγκτικές δοκιμασίες). 
Ακόμη και αν περιορίζονται, εξακολουθούν να είναι διάχυτα εάν αφορούν ή θα 
μπορούσαν να αφορούν σημαντικό τμήμα των οικονομικών καταστάσεων ή 
σχετίζονται με γνωστοποιήσεις που είναι θεμελιώδεις για την κατανόηση των 
οικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες. 

                                                      
46 Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου (ISA) 705 (αναθεωρημένο), «Διαφοροποιήσεις της γνώμης στην 

έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή» . 
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ΜΕΡΟΣ 3 – Ελεγκτικές διαδικασίες σε σχέση με την απάτη 

28) Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών 
στους ενοποιημένους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των 
σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του δικαίου της ΕΕ, οφειλόμενων σε απάτη 
ή σφάλμα. 

29) Σχεδιάζουμε και εκτελούμε ελεγκτικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των εν 
λόγω κινδύνων και συλλέγουμε αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Οι περιπτώσεις ουσιώδους 
ανακρίβειας ή μη συμμόρφωσης οφειλόμενων σε απάτη είναι δυσκολότερο να 
εντοπιστούν από τις αντίστοιχες περιπτώσεις που οφείλονται σε σφάλμα, καθότι 
η απάτη μπορεί να συνοδεύεται από αθέμιτη σύμπραξη, παραποίηση, 
εσκεμμένη παράλειψη, ψευδή δήλωση ή καταστρατήγηση εσωτερικής δικλίδας 
ελέγχου. Κατά συνέπεια, είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος μη εντοπισμού τέτοιων 
περιπτώσεων. 

30) Εάν έχουμε δικαιολογημένη υπόνοια δόλιας δραστηριότητας, ενημερώνουμε 
σχετικά την OLAF, την υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ, η οποία είναι 
αρμόδια για τη διεξαγωγή κάθε σχετικής διοικητικής έρευνας. Επιπλέον, από 
το 2021, διαβιβάζουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κάθε υπόνοια, που 
προκύπτει από τις ελεγκτικές εργασίες μας ή από πληροφορίες που μας 
κοινοποιήθηκαν, για αξιόποινη πράξη που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της. Στη 
συνέχεια, η EPPO παρακολουθεί τις υποθέσεις αυτές και αποφασίζει εάν θα 
κινήσει ποινική έρευνα. Κάθε χρόνο αναφέρουμε στην OLAF και την EPPO πολλές 
τέτοιες περιπτώσεις. 

ΜΕΡΟΣ 4 — Σχέση των ελεγκτικών γνωμών για την αξιοπιστία των λογαριασμών με 
τις ελεγκτικές γνώμες για την κανονικότητα των πράξεων 

31) Διατυπώσαμε: 

α) ελεγκτική γνώμη σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς της ΕΕ για 
το λήξαν οικονομικό έτος, και 

β) ελεγκτικές γνώμες σχετικά με την κανονικότητα των εσόδων και των 
δαπανών όπου βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί. 

32) Οι εργασίες και οι γνώμες μας βασίζονται στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τους 
κώδικες δεοντολογίας IFAC, καθώς και στα διεθνή πρότυπα των ανωτάτων 
οργάνων ελέγχου του INTOSAI. 
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33) Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι, στην περίπτωση κατά την οποία οι 
ελεγκτές εκδίδουν ελεγκτικές γνώμες σχετικά με την αξιοπιστία των 
λογαριασμών και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται, 
μια διαφοροποιημένη γνώμη σχετικά με την κανονικότητα των πράξεων δεν 
συνεπάγεται αυτομάτως τη διατύπωση διαφοροποιημένης γνώμης σχετικά με 
την αξιοπιστία των λογαριασμών. 
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Κεφάλαιο 2 

Διαχείριση του προϋπολογισμού και χρηματοοικονομική 
διαχείριση 
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Περιεχόμενα 
Σημείο 

Εισαγωγή 2.1. 

Διαχείριση του προϋπολογισμού και 
χρηματοοικονομική διαχείριση το 2021 2.2.‑2.39. 
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν χαμηλή για τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων αλλά υψηλή για τις πληρωμές 2.2.‑2.16. 
Η καθυστερημένη έγκριση των κανονισμών είχε ως συνέπεια χαμηλό 
επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 2.4.‑2.8. 

Οι πιστώσεις πληρωμών χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου 2.9.‑2.11. 

Αύξηση της απορρόφησης της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ της 
περιόδου 2014-2020 2.12.‑2.16. 

Αύξηση του ποσού των εντός προϋπολογισμού μεταφορών 
πιστώσεων 2.17.‑2.19. 

Η εκτέλεση του NGEU άρχισε το 2021 2.20.‑2.25. 
Σημαντικές οι διαφορές στον βαθμό εκτέλεσης των αναλήψεων 
υποχρεώσεων μεταξύ των χρηματοδοτούμενων από το NGEU 
προγραμμάτων 2.20.‑2.23. 

Πολλά κράτη μέλη έλαβαν προχρηματοδότηση από τις επιχορηγήσεις 
του ΜΑΑ, η δε Ισπανία εισέπραξε πληρωμή για την επίτευξη 
οροσήμων 2.24.‑2.25. 

Οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και το NGEU έφθασαν στο 
πρωτοφανές ποσό των 341,6 δισεκατομμυρίων ευρώ 2.26.‑2.32. 

Οι πληρωμές προς τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο των  
υπό επιμερισμένη διαχείριση χρηματοδοτικών μέσων 
αυξήθηκαν τελικά το 2020 2.33.‑2.36. 

Τα εκτός προϋπολογισμού μέσα εξωτερικής δράσης έχουν 
πλέον ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ 2.37. 

Ακόμη καμία ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με την  
COVID-19 2.38.‑2.39. 
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Κίνδυνοι και προκλήσεις 2.40.‑2.54. 
Η παράλληλη εκτέλεση διαφόρων μέσων του 
προϋπολογισμού σε σχετικά σύντομο διάστημα 
συνεπάγεται κινδύνους και προκλήσεις 2.40.‑2.41. 

Το συνολικό άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ αυξήθηκε 
το 2021, κυρίως λόγω της θέσπισης του NGEU 2.42.‑2.44. 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ προστατεύεται από τους 
κινδύνους που συνδέονται με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
με διάφορους μηχανισμούς 2.45.‑2.51. 
Το περιθώριο που παρέχει το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων 
αυξήθηκε 2.45.‑2.47. 

Οι αντεγγυήσεις για τα δάνεια SURE μειώνουν τους κινδύνους που 
βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ 2.48. 

Το κοινό ταμείο προβλέψεων άρχισε τη συγκέντρωση των διαφόρων 
ταμείων εγγυήσεων το 2021 2.49.‑2.51. 

Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
αυξάνει τους κινδύνους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 2.52.‑2.54. 

Συμπεράσματα και συστάσεις 2.55.‑2.66. 
Συμπεράσματα 2.55.‑2.66. 

Συστάσεις 

Παραρτήματα 
Παράρτημα 2.1 – Εκτέλεση του NGEU ανά πρόγραμμα (σε 
εκατομμύρια ευρώ) 
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Εισαγωγή 
2.1. Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται τα κύρια ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση 
του προϋπολογισμού και τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τα οποία εντοπίσαμε στο 
πλαίσιο των εργασιών μας για το 2021, πρώτο έτος ισχύος του νέου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-20271. Η ανάλυσή μας αφορά επίσης την 
πρόσθετη χρηματοδότηση που προέρχεται από το μέσο NextGenerationEU (NGEU)2, 
σκοπός του οποίου είναι η στήριξη της ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19. Στο 
παρόν κεφάλαιο, αναφερόμαστε επίσης στους κινδύνους για τον προϋπολογισμό και 
τη χρηματοοικονομική διαχείριση, καθώς και στις προκλήσεις που η ΕΕ ενδέχεται να 
κληθεί να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια. Το κεφάλαιο βασίζεται σε επισκόπηση 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ και των εγγράφων που έχει δημοσιεύσει η 
Επιτροπή και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Αξιοποιεί επίσης τις εργασίες που έχουμε 
πραγματοποιήσει για την ετήσια έκθεση, τις ειδικές εκθέσεις, τις επισκοπήσεις και τις 
γνώμες μας. 

  

                                                      
1 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027. 

2 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) 2020/2094 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την κρίση της 
νόσου COVID-19. 
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Διαχείριση του προϋπολογισμού και 
χρηματοοικονομική διαχείριση 
το 2021 

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν χαμηλή για τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων αλλά υψηλή για τις πληρωμές 

2.2. Στην παρούσα ενότητα, αναλύουμε τον τρόπο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ το 2021. Η ανάλυσή μας δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν 
από μεταφορές πιστώσεων από προηγούμενα οικονομικά έτη, ούτε τα έσοδα με 
ειδικό προορισμό, καθώς αυτά δεν αποτελούν μέρος του εγκριθέντος 
προϋπολογισμού και διέπονται από διαφορετικούς κανόνες. Καλύπτει ωστόσο τα 
επιπλέον ποσά που προέρχονται από το μέσο NGEU. Όσον αφορά τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), η ανάλυσή μας περιορίζεται στη συνιστώσα 
των επιχορηγήσεων και δεν περιλαμβάνει αυτή των δανείων, η οποία διαχωρίζεται 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

2.3. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 περιλάμβανε 
περισσότερες πιστώσεις πληρωμών από ό,τι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 
Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά την τελευταία 40ετία. Στο παρελθόν3, είχαμε ζητήσει 
να διατηρείται μια εύρυθμη σχέση μεταξύ των πιστώσεων πληρωμών και των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, καθώς και να εξασφαλίζεται η διάθεση 
επαρκών πιστώσεων πληρωμών. 

Η καθυστερημένη έγκριση των κανονισμών είχε ως συνέπεια χαμηλό 
επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 

2.4. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε αρχικό προϋπολογισμό 
164,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, καθώς και 
έξι διορθωτικούς προϋπολογισμούς, τέσσερις από τους οποίους άλλαζαν το ύψος 
αυτών των πιστώσεων. Ο οριστικός προϋπολογισμός για τις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων ήταν 166,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο των 163,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θέτει το ΠΔΠ (βλέπε γράφημα 2.1). Αυτό 

                                                      
3 Βλέπε σημείο 2.48 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2016, σημείο 2.48 της ετήσιας έκθεσής 

μας για το 2018 και σημείο 2.52 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2019. 
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κατέστη δυνατό με την ανάπτυξη ειδικών μηχανισμών, όπως ο Μηχανισμός Ευελιξίας 
και το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιεί η ΕΕ, 
ώστε να έχει ευελιξία αντίδρασης σε απρόβλεπτες καταστάσεις. 

2.5. Το 2021, δεσμεύθηκαν συνολικά 113,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι μόλις 
το 68 % του συνολικού διαθέσιμου ποσού. Το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά χαμηλό, 
χαμηλότερο ακόμη και από το αντίστοιχο του 2014, πρώτου έτους εφαρμογής του 
προηγούμενου ΠΔΠ (77 %). 

2.6. Η νομοθετική δέσμη στην οποία βασίζεται το ΠΔΠ 2021-2027 περιλαμβάνει 
τον κανονισμό για το ΠΔΠ4, ο οποίος, αν και αρχικά είχε προταθεί από την Επιτροπή 
τον Μάιο του 2018, εγκρίθηκε μόλις τον Δεκέμβριο του 2020, και μια σειρά τομεακών 
κανονισμών, οι οποίοι εγκρίθηκαν όλοι μετά την έναρξη εφαρμογής του ΠΔΠ. Όσον 
αφορά τα γεωργικά ταμεία5, το διάστημα 2021-2022 εγκρίθηκε ως μεταβατική 
περίοδος. Η καθυστέρηση στην έγκριση της τομεακής νομοθεσίας ήταν σημαντικά 
μεγαλύτερη από αυτήν που είχε σημειωθεί κατά την έναρξη της εφαρμογής του 
ΠΔΠ 2014-2020. Οι καθυστερήσεις οφείλονταν εν πολλοίς στην πανδημία COVID-19, 
καθώς και στη δεύτερη πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ, η οποία διατυπώθηκε τον 
Μάιο του 2020. 

2.7. Στην ετήσια έκθεσή μας για το 20206, υπογραμμίζαμε τον κίνδυνο 
καθυστέρησης της εκτέλεσης των υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμείων υπό το 
ΠΔΠ 2021-2027 λόγω της καθυστερημένης έγκρισης του κανονισμού περί κοινών 
διατάξεων (ΚΚΔ)7. Επισημαίναμε επίσης τον κίνδυνο να βρεθούν υπό πίεση οι 
διοικητικοί πόροι τόσο της Επιτροπής όσο και των κρατών μελών, εξαιτίας της 
ανάγκης να επιταχυνθεί η απορρόφηση της χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά 

                                                      
4 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου 

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2220 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για 
τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022. 

6 Βλέπε την ετήσια έκθεσή μας για το 2020, σημεία 2.23-2.31. 

7 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2021/1060 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, 
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και 
για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 
το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των 
Θεωρήσεων. 
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Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) υπό το ΠΔΠ 2014-2020, καθώς και των 
επιπλέον διαθέσιμων πόρων (NGEU). 

2.8. Το 2021, οι καθυστερήσεις στην έγκριση των τομεακών κανονισμών 
επιβράδυναν την έναρξη νέων προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά τα οκτώ υπό 
επιμερισμένη διαχείριση ταμεία που διέπονται από τον ΚΚΔ8. Το ποσό που ήταν 
διαθέσιμο για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από αυτά τα οκτώ ταμεία 
χρησιμοποιήθηκε μόλις κατά 2 %. Η χρησιμοποίηση των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων για τα τρία μεγαλύτερα ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) ήταν χαμηλότερη 
από 1 %. Οι δαπάνες αυτές αφορούσαν στοιχεία όπως η τεχνική βοήθεια. Κατά 
συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για το ΠΔΠ9, σχεδόν 
49 δισεκατομμύρια ευρώ, από διαθέσιμο σύνολο πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων 50,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο των υπό επιμερισμένη 
διαχείριση ταμείων, πρέπει να μεταφερθούν από το 2021 στα οικονομικά 
έτη 2022-2025 σε ισόποσα μερίδια (25 %). Ως εκ τούτου, οι σχετικές πληρωμές προς 
τα κράτη μέλη θα πραγματοποιηθούν αργότερα από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. 

Οι πιστώσεις πληρωμών χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου 

2.9. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή ενέκρινε αρχικό προϋπολογισμό 166,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που 
συνέπιπτε σχεδόν με το ανώτατο όριο που έθετε για το 2021 ο κανονισμός για το 
ΠΔΠ. Το ποσό που είχε διατεθεί για τις πιστώσεις πληρωμών αυξήθηκε 
κατά 2,0 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω δύο διορθωτικών προϋπολογισμών, 
ανεβάζοντας τον οριστικό προϋπολογισμό σε 168,0 δισεκατομμύρια ευρώ10. Ακριβώς 
όπως και με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, αυτή η υπέρβαση του ανώτατου 
ορίου του ΠΔΠ εξασφαλίστηκε μέσω ειδικών μηχανισμών. Οι πιστώσεις πληρωμών 
του προϋπολογισμού της ΕΕ χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου. Οι πληρωμές 
έφθασαν τα 163,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι το 97 % του συνόλου των διαθέσιμων 

                                                      
8 Τα οκτώ υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμεία που διέπονται από τον ΚΚΔ είναι το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας 
και Υδατοκαλλιέργειας, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των 
Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων. 

9 Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου. 

10 Η διαφορά οφείλεται στη στρογγυλοποίηση. 
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πιστώσεων (βλέπε γράφημα 2.1). Το 46 % της συνολικής αξίας των πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν το 2021 χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των ΕΔΕΤ 
της περιόδου 2014-2020. 

Γράφημα 2.1 – Εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2021 

 
Σημ.: Τα ποσά αυτά έχουν στρογγυλοποιηθεί. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΕ για 
το 2021, εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το λογιστικό σύστημα της 
Επιτροπής και επεξηγηματικές σημειώσεις. 

2.10. Εάν συνυπολογιστούν οι πρόσθετες πληρωμές ύψους 62,6 δισεκατομμυρίων 
ευρώ από έσοδα με ειδικό προορισμό (κυρίως επιχορηγήσεις του ΜΑΑ) και οι 
μεταφορές ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2020, οι πληρωμές το 2021 
ανήλθαν συνολικά σε 228,0 δισεκατομμύρια ευρώ. 

2.11. Οι πληρωμές το 2021 δεν υπερέβησαν το σχετικό ανώτατο όριο. Η ζήτηση 
για πληρωμές από τα νέα υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμεία ήταν ανύπαρκτη και οι 
διαθέσιμες πιστώσεις πληρωμών ήταν αρκετές για να καλύψουν την υπόλοιπη υψηλή 
ζήτηση για πληρωμές από τα ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020. Σύμφωνα με τις 
μακροπρόθεσμες προβλέψεις της Επιτροπής11, το ΠΔΠ διαθέτει κανονικά επαρκείς 
πιστώσεις πληρωμών για να καλύψει τις ανάγκες σε πληρωμές τα επόμενα χρόνια. 

                                                      
11 Έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Μακροπρόθεσμες προβλέψεις μελλοντικών εισροών και 

εκροών του προϋπολογισμού της ΕΕ (2021-2027)», COM(2021) 343 final. 
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Αύξηση της απορρόφησης της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ της 
περιόδου 2014-2020 

2.12. Όπως περιγράφεται στα σημεία 2.6-2.8, η εκτέλεση των υπό επιμερισμένη 
διαχείριση ταμείων που διέπονται από τον ΚΚΔ και υπάγονται στο ΠΔΠ 2021-2027 δεν 
ξεκίνησε όπως προβλεπόταν. Οι πληρωμές από τα ταμεία αυτά το 2021 ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτες. 

2.13. Το 2021, τα κράτη μέλη συνέχισαν να απορροφούν χρηματοδότηση από τα 
ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020. Επιπλέον, για το 2021 και το 2022, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) έλαβε πρόσθετους πόρους από το 
ΠΔΠ 2021-2027 (28,1 δισεκατομμύρια ευρώ). 

2.14. Στο τέλος του 2021, οι συνολικές σωρευτικές πληρωμές για τα επιχειρησιακά 
προγράμματα των ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020 ανέρχονταν 
σε 331,1 δισεκατομμύρια ευρώ, από σύνολο 492 δισεκατομμυρίων ευρώ (67 %). Τα 
εναπομένοντα 160,9 δισεκατομμύρια ευρώ πρέπει να καταβληθούν και το υπόλοιπο 
να αποδεσμευθεί μέχρι το κλείσιμο των προγραμμάτων πριν από το τέλος του 2025, 
εξαιρουμένου του ΕΓΤΑΑ, του οποίου το κλείσιμο θα λάβει χώρα το 2027. Το ποσό 
αυτό αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των ύψους 251,7 δισεκατομμυρίων ευρώ 
εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος του 2021 (βλέπε σημείο 2.26). Το έτος 
αυτό, η ετήσια απορρόφηση ήταν μεγαλύτερη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Οι 
πληρωμές αυξήθηκαν από 72 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020 σε 75,1 δισεκατομμύρια 
ευρώ το 2021 (χωρίς να συνυπολογίζεται το NGEU). Στο γράφημα 2.2, παρουσιάζουμε 
τα σωρευτικά ποσοστά απορρόφησης για κάθε ΕΔΕΤ, εξαιρουμένων των πόρων του 
NGEU. 
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Γράφημα 2.2 – Απορρόφηση της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ της 
περιόδου 2014-2020 (εξαιρουμένων των πόρων του NGEU) 

 
Ακρωνύμια: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Πρωτοβουλία 
για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). 

(*) Η κόκκινη γραμμή υποδηλώνει το ποσοστό απορρόφησης χωρίς τους πρόσθετους πόρους, 
ύψους 28,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, που διατέθηκαν το 2021 και το 2022 από το ΠΔΠ 2021-2027. 
(**) Η ΠΑΝ περιλαμβάνει την αντίστοιχη υποστήριξη από το ΕΚΤ. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τη βάση δεδομένων της Επιτροπής ESIF 2014-2020 EU 
payments (daily update). 

2.15. Εξαιρουμένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), η 
απόκλιση των ποσοστών απορρόφησης μεταξύ οποιωνδήποτε δύο ΕΔΕΤ δεν 
υπερβαίνει τις 10 εκατοστιαίες μονάδες. Αυτό ισχύει και για το ΕΓΤΑΑ, του οποίου το 
ποσοστό απορρόφησης θα ήταν 79 % αντί για 62 %, εάν δεν είχαν συνυπολογιστεί οι 
πρόσθετοι πόροι που αναφέρονται στο σημείο 2.13. 
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2.16. Όπως φαίνεται στο γράφημα 2.3, το σωρευτικό ποσοστό απορρόφησης της 
χρηματοδότησης των ΕΔΕΤ από τα κράτη μέλη παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις. Η 
Ιρλανδία, η Φινλανδία, η Κύπρος και η Εσθονία (κατά φθίνουσα σειρά βάσει 
απορρόφησης) έχουν εκταμιεύσει άνω του 75 % των ποσών που τους διατέθηκαν 
(χωρίς να συνυπολογίζεται το NGEU). Από την άλλη, η Κροατία, η Σλοβακία, η Μάλτα, 
η Δανία και η Ρουμανία (κατά αύξουσα σειρά βάσει απορρόφησης) έχουν εκταμιεύσει 
λιγότερο από το 60 % των ποσών που είχαν δεσμευθεί υπέρ αυτών. Λαμβάνοντας 
υπόψη το επικείμενο κλείσιμο των προγραμμάτων, ορισμένα κράτη μέλη πιέζονται 
έντονα να απορροφήσουν το σύνολο των διατεθέντων πόρων και να αποφύγουν τις 
αποδεσμεύσεις. 
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Γράφημα 2.3 – Ποσοστά απορρόφησης των ΕΔΕΤ την 
περίοδο 2014-2020 (εξαιρουμένων των πόρων του NGEU) 

 
Σημ.: Στα αριθμητικά στοιχεία περιλαμβάνονται τα πρόσθετα κονδύλια που διατέθηκαν στο ΕΓΤΑΑ. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τη βάση δεδομένων της Επιτροπής ESIF 2014-2020 EU 
payments (daily update). 
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Αύξηση του ποσού των εντός προϋπολογισμού μεταφορών 
πιστώσεων 

2.17. Ο δημοσιονομικός κανονισμός12 θέτει τους κανόνες για τις εντός 
προϋπολογισμού της ΕΕ μεταφορές πιστώσεων σε συνάρτηση με τη δομή του. 
Ορισμένες μεταφορές μεταξύ κονδυλίων απαιτούν απόφαση της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής, άλλες μπορούν να γίνουν αυτόνομα από το ενδιαφερόμενο 
θεσμικό όργανο. 

2.18. Το ΠΔΠ 2021-2027 προβλέπει νέα δομή για τον προϋπολογισμό, γεγονός 
που εξασφαλίζει την καλύτερη χαρτογράφηση των προγραμμάτων που αυτός 
καλύπτει. Οι τομείς του ΠΔΠ περιλαμβάνουν τώρα συγκεκριμένες ομάδες πολιτικής 
και κάθε πρόγραμμα υπάγεται πλέον σε κάποια από αυτές. Αυτή η νέα δομή του 
προϋπολογισμού παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να μεταφέρει πιστώσεις 
εντός ενός προγράμματος, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας 
για τον προϋπολογισμό αρχής, ακόμη και αν στη διαχείριση των διαφόρων πτυχών 
του εμπλέκονται διαφορετικές ΓΔ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει 
ανησυχία για την επάρκεια των ελέγχων που θα ασκεί η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή επί των μεταξύ προγραμμάτων μεταφορών πιστώσεων, βάσει 
της νέας δομής13. 

2.19. Συγκρίνοντας την αξία των εντός προϋπολογισμού μεταφορών που 
πραγματοποίησε η Επιτροπή το 2020 και το 2021 παρατηρήσαμε αύξηση των 
σχετικών ποσών, ιδίως δε αυτών που αφορούσαν τις πιστώσεις πληρωμών (βλέπε 
γράφημα 2.4). Διαπιστώσαμε επίσης ότι παράλληλα αυξήθηκαν και οι μεταφορές για 
τις οποίες απαιτούνταν απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. 

                                                      
12 Άρθρα 30 έως 32 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. 

13 Σημείο 41 του εγγράφου 2021/2162(INI). 
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Γράφημα 2.4 – Σύγκριση του ύψους των εντός προϋπολογισμού 
μεταφορών της Επιτροπής το 2020 και το 2021 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των αποφάσεων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με τις εντός 
προϋπολογισμού μεταφορές πιστώσεων, καθώς και στοιχείων που παρείχε η Επιτροπή. 

Η εκτέλεση του NGEU άρχισε το 2021 

Σημαντικές οι διαφορές στον βαθμό εκτέλεσης των αναλήψεων 
υποχρεώσεων μεταξύ των χρηματοδοτούμενων από το NGEU 
προγραμμάτων 

2.20. Το προσωρινό μέσο NGEU άρχισε να εκτελείται τον Ιούνιο του 2021 με την 
έναρξη ισχύος της απόφασης για τους ιδίους πόρους14, με την οποία επιτράπηκε ο 
απαιτούμενος δανεισμός. Η Επιτροπή μπορεί να δεσμεύει πόρους από το NGEU μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και να πραγματοποιεί πληρωμές μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2026. 

                                                      
14 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
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2.21. Το NGEU περιλαμβάνει: 

— τη συνιστώσα «επιχορηγήσεις» του ΜΑΑ, η οποία αποτελεί μη επιστρεπτέα 
στήριξη προς τα κράτη μέλη μέχρι το ποσό των 338,0 δισεκατομμυρίων ευρώ, 

— πρόσθετη χρηματοδότηση για τα προγράμματα της ΕΕ, 
ύψους 83,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, και 

— τη συνιστώσα «δάνεια» του ΜΑΑ, η οποία αποτελεί επιστρεπτέα στήριξη προς τα 
κράτη μέλη και δεν καλύπτεται από την ανάλυσή μας. 

2.22. Στο τέλος του 2021, οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τα κεφάλαια του NGEU 
έφθαναν τα 143,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι προχρηματοδοτήσεις και οι πληρωμές 
υπερέβαιναν τα 53,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε 
γράφημα 2.5 και παράρτημα 2.1. 
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Γράφημα 2.5 – Εκτέλεση του NGEU 

 
(*) Κονδύλια από το πρόγραμμα «Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της 
Ευρώπης (REACT EU)». 
(**) Κονδύλια από το REACT-EU για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (βλέπε σημείο 2.13). 

Σημ.: Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΕ για 
το 2021 και εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το λογιστικό σύστημα της 
Επιτροπής. 
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2.23. Η ταχύτητα δέσμευσης των κονδυλίων του NGEU διέφερε σημαντικά από 
πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Παραδείγματος χάριν, το ΕΤΠΑ και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ΤΕΒΑ δέσμευσαν ένα μεγάλο μέρος της 
χρηματοδότησης του NGEU για τα υφιστάμενα προγράμματά τους υπό το 
ΠΔΠ 2014-2020. Αντιθέτως, η χρησιμοποίηση των πιστώσεων ήταν χαμηλή για το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης15 και τον Μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης 
(rescEU)16. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η αργή εκκίνηση του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης οφειλόταν στις καθυστερήσεις της έγκρισης του αντίστοιχου κανονισμού. 
Στην περίπτωση του rescEU, οι καθυστερήσεις προκλήθηκαν κυρίως από την ανάγκη 
αποσαφήνισης του πεδίου εφαρμογής του μέσου. Στην όλη καθυστέρηση συνέβαλε 
και ο χρόνος που χρειάστηκε για την εξασφάλιση της συμμετοχής της νεοσυσταθείσας 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης 
Υγειονομικής Ανάγκης (HERA)17. 

Πολλά κράτη μέλη έλαβαν προχρηματοδότηση από τις επιχορηγήσεις 
του ΜΑΑ, η δε Ισπανία εισέπραξε πληρωμή για την επίτευξη οροσήμων 

2.24. Προκειμένου να λάβουν στήριξη από τον ΜΑΑ, τα κράτη μέλη όφειλαν να 
υποβάλουν στην Επιτροπή τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ). 
Τα σχέδια αυτά αξιολογούνται από την Επιτροπή και εγκρίνονται από το Συμβούλιο. 
Στο τέλος του 2021, το Συμβούλιο είχε εγκρίνει 22 ΕΣΑΑ και 20 κράτη μέλη είχαν λάβει 
από κοινού προχρηματοδότηση ύψους 36,4 δισεκατομμυρίων ευρώ (έως και 13 % 
των συνολικών επιχορηγήσεων που τους διατέθηκαν). 

2.25. Τα εναπομένοντα ποσά θα καταβληθούν ανάλογα με την επίτευξη των 
οροσήμων και των τιμών-στόχου που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 20, παράγραφος 1, του κανονισμού για τον 
ΜΑΑ18. Το 2021, η Ισπανία ήταν το μοναδικό κράτος μέλος που έλαβε τέτοια 
πληρωμή (10,0 δισεκατομμύρια ευρώ). Στο γράφημα 2.6 παρουσιάζονται οι 

                                                      
15 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. 

16 Απόφαση (ΕΕ) 2019/420 περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης. 

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την παρουσίαση της HERA, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης, που 
αποτελεί το επόμενο βήμα προς την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, 
COM(2021) 576 final. 

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
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εκταμιεύσεις του 2021 και τα εναπομένοντα διαθέσιμα του ΜΑΑ που θα προορίζονται 
για τα κράτη μέλη με εγκεκριμένα ΕΣΑΑ. 

Γράφημα 2.6 – Επιχορηγήσεις του ΜΑΑ ανά κράτος μέλος: εκταμιεύσεις 
του 2021 και εναπομένοντα διαθέσιμα* 

 
(*) Μόνο κράτη μέλη με εγκεκριμένα ΕΣΑΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Σημ.: Οι εκταμιεύσεις προς το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα δεν εμφανίζονται λόγω των χαμηλών 
ποσών. Η Ιρλανδία δεν ζήτησε προχρηματοδότηση και η Φινλανδία την έλαβε μόλις τον Ιανουάριο 
του 2022. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τον πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα. 
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NGEU. Οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
ΕΕ μειώθηκαν σημαντικά μετά το ιστορικά υψηλό των 303,2 δισεκατομμυρίων ευρώ 
στο οποίο ανέρχονταν στο τέλος του 2020, κυρίως λόγω των καθυστερήσεων με την 
έναρξη της εκτέλεσης των υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμείων υπό το 
ΠΔΠ 2021-2027 (βλέπε σημεία 2.6-2.8). 

2.27. Στο γράφημα 2.7 παρουσιάζονται, ανά έτος εγγραφής, οι συνολικές 
εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων τόσο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και από 
το NGEU στο τέλος του 2021. 

Γράφημα 2.7 – Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων ανά έτος εγγραφής, 
στο τέλος του 2021 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΕ για 
το 2021 και εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το λογιστικό σύστημα της 
Επιτροπής. 

2.28. Όπως φαίνεται στο γράφημα 2.8, στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) 
(τομέας 3) και στην πολιτική συνοχής (τομέας 2α) από κοινού ανάγεται το 64 % των 
εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο τέλος 
του 2021. Σύμφωνα με την Επιτροπή19, ένας παράγοντας που μπορεί επίσης να 
επηρεάσει την υλοποίηση τόσο της ΚΓΠ όσο και της πολιτικής συνοχής είναι η 
διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης μέσω του NGEU, πέραν των καθυστερήσεων 

                                                      
19 COM(2021) 343 final, σ. 5-6. 
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από την αργοπορημένη έγκριση της σχετικής νομοθεσίας, εν πολλοίς λόγω της 
πανδημίας COVID-19. 

Γράφημα 2.8 – Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και το NGEU ανά τομέα, του ΠΔΠ στο τέλος 
του 2021 

 
Σημ.:  
Ο τομέας 2β περιλαμβάνει τις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων του ΜΑΑ. 
Ο τομέας 7 δεν εμφανίζεται λόγω των χαμηλών αναλήψεων υποχρεώσεων. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΕ για 
το 2021. 

2.29. Πέρσι επισημάναμε20 ότι η σημαντική αύξηση των εκκρεμών αναλήψεων 
υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μεταξύ 2014 και 2020 οφειλόταν στο 
γεγονός ότι, κάθε χρόνο, οι αναλήψεις υποχρεώσεων ήταν κατά πολύ υψηλότερες 
των πληρωμών. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αυτής, να προστεθούν 105,9 δισεκατομμύρια ευρώ στις εκκρεμείς αναλήψεις 

                                                      
20 Βλέπε την ετήσια έκθεσή μας για το 2020, σημείο 2.10. 
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υποχρεώσεων, ποσό που αντισταθμίστηκε από αποδεσμεύσεις αξίας 
25,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει καθαρή αύξηση της τάξης 
των 80,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (από 222,4 δισεκατομμύρια ευρώ 
σε 303,2 δισεκατομμύρια ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί ότι, την περίοδο 2014-2020, το 
συνολικό ποσό που αποδεσμεύθηκε ήταν απλώς ένα μικρό κλάσμα (2,3 %) του 
συνολικού ποσού που δεσμεύθηκε (1 081,7 δισεκατομμύρια ευρώ) κατά την ίδια 
περίοδο. 

2.30. Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων εκτιμήσεων της Επιτροπής (2021), θα 
αναμέναμε οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, λαμβανόμενες στο σύνολό τους 
(προϋπολογισμός της ΕΕ και NGEU), να αυξηθούν σε 460 δισεκατομμύρια ευρώ 
το 2023 (βλέπε γράφημα 2.9), πριν αρχίσουν να μειώνονται εκ νέου. Οι πληρωμές 
από το NGEU αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026, χρονικό σημείο 
κατά το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχουν άλλες εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων 
από το NGEU. Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, που άρχισε 
στις 24 Φεβρουαρίου 2022, προκάλεσε αβεβαιότητες που δεν λαμβάνονται υπόψη σε 
αυτές τις εκτιμήσεις (βλέπε σημείο 2.52). 
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Γράφημα 2.9 – Εξέλιξη των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, 
αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών την περίοδο 2014-2021 και 
προβλέψεις για την περίοδο 2022-2027 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΕ της 
περιόδου 2014-2021. Για τις προβλέψεις έως το 2027: «Μακροπρόθεσμες προβλέψεις μελλοντικών 
εισροών και εκροών του προϋπολογισμού της ΕΕ (2021-2027)», COM(2021) 343 final. 

2.31. Η Επιτροπή προβλέπει ότι, το 2027, οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα φθάσουν τα 317 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 
ότι θα είναι κατά 14 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερες από 
τα 303,2 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν στο τέλος του 2020. Αυτή η μικρή αύξηση 
οφείλεται κυρίως στη μείωση της διαφοράς μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών στο ΠΔΠ 2021-2027. Πολλές φορές στο 
παρελθόν21, έχουμε τονίσει ότι οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων μπορούν να 
μειωθούν, εάν οι προϋπολογισμένες πιστώσεις πληρωμών υπερβούν τις πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων και χρησιμοποιηθούν. Θεωρούμε ότι, κατ’ αυτό τον τρόπο, 

                                                      
21 Βλέπε την ετήσια έκθεσή μας για το 2018, σημεία 2.18-2.21, την ετήσια έκθεσή μας για 

το 2017 σημεία 2.46-2.49 και την ετήσια έκθεσή μας για το 2016, σημεία 32 έως 2.39.  
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ικανοποιείται η απαίτηση που θέτει η απόφαση για τους ιδίους πόρους, σύμφωνα με 
την οποία πρέπει να διατηρείται μια εύρυθμη σχέση μεταξύ των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών22. 

2.32. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει ότι το ποσό των εκκρεμών 
αναλήψεων υποχρεώσεων ισούται με τις πιστώσεις πληρωμών δύο πλήρων ετών. 
Κατά την άποψή του, αυτό υπονομεύει την ομαλή λειτουργία του προϋπολογισμού 
της ΕΕ στο μέλλον, καθώς τον θέτει υπό σοβαρή πίεση και απειλεί ενδεχομένως τη 
ρευστότητά του23. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από την Επιτροπή να καταρτίσει, κατά 
προτεραιότητα, λεπτομερές σχέδιο δράσεων για τη μείωση του ποσού των εκκρεμών 
αναλήψεων υποχρεώσεων και να το υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή. 

Οι πληρωμές προς τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο των υπό 
επιμερισμένη διαχείριση χρηματοδοτικών μέσων αυξήθηκαν 
τελικά το 2020 

2.33. Τα υπό επιμερισμένη διαχείριση χρηματοδοτικά μέσα (FISM) παρέχουν 
χρηματοδοτική στήριξη προς τελικούς αποδέκτες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, υπό 
τη μορφή δανείων, εγγυήσεων και επενδύσεων ιδίων κεφαλαίων. Την 
περίοδο 2007-2013, το ποσό που είχε δεσμευθεί για τα FISM ανερχόταν 
σε 17,0 δισεκατομμύρια ευρώ24, ενώ την περίοδο 2014-2020, το αντίστοιχο ποσό 
ανερχόταν σε 21,6 δισεκατομμύρια ευρώ25. 

2.34. Από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εκτέλεση των FISM προκύπτει 
ότι, για το ΠΔΠ 2014-2020, το ποσό που καταβλήθηκε τελικά από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ στα μέσα αυτά ανερχόταν στο τέλος του 2020 σε 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Αφού κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα μεταξύ 2014 και 2019, το ύψος των πληρωμών 
προς τελικούς αποδέκτες αυξήθηκε με γρήγορους ρυθμούς το 2020, με το συνολικό 
ποσό τους να ανέρχεται σε 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2020. Ωστόσο, 

                                                      
22 Άρθρο 3.3 της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου. 

23 Σημείο 9.12 της έκθεσης για την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2020 [2021/2106(DEC)], 
11 Απριλίου 2022. 

24 Έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Financial engineering instruments, situation as at 31 March 
2017», πίνακας 2, σ. 26. 

25 Έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Financial instruments under the European Structural and 
Investment Funds, situation as at 31 December 2020», σ. 8. 
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ακόμη και έτσι, το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 47 % του συνολικού ποσού που 
είχε δεσμευθεί για τα μέσα αυτά (βλέπε γράφημα 2.10). 

Γράφημα 2.10 – Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές για τα FISM 
την περίοδο 2014-2020 

 
Σημ.: Οι πληροφορίες για το 2015 αφορούν σωρευτικά τα έτη 2014 και 2015. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Financial 
instruments under the European Structural and Investment Funds - Summaries of the data on the 
progress made in financing and implementing the financial instruments for the programming period 
2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament 
and of the Council», 2015-2020. 

2.35. Αναλύσαμε τα δεδομένα της Επιτροπής σχετικά με τα FISM και 
διαπιστώσαμε ότι η εκτέλεσή τους διέφερε σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο26. Στο τέλος του 2020, δύο κράτη μέλη είχαν καταβάλει στους τελικούς 
αποδέκτες περισσότερο από το 70 % των ποσών που είχαν δεσμευθεί σχετικά 
(Φινλανδία και Αυστρία), ενώ σε πέντε άλλα το ποσοστό των πληρωμών προς τους 

                                                      
26 Οι αναλύσεις μας σχετικά με την εκτέλεση και τα έξοδα διαχείρισης αναφέρονται μόνο στα 

FISM στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, που αντιστοιχούν από κοινού στο 95 % των 
συνολικών δεσμευθέντων ποσών. 
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τελικούς αποδέκτες παρέμενε κάτω του 30 % (Σλοβενία, Εσθονία, Πορτογαλία, 
Βουλγαρία και Κύπρος) (βλέπε γράφημα 2.11). 

Γράφημα 2.11 – Ποσοστά των πληρωμών προς τους τελικούς αποδέκτες 
από τα συνολικά ποσά που είχαν δεσμευθεί για τα FISM από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, στο τέλος του 2020 

 
Σημ.: Η Δανία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο δεν χρησιμοποιούν FISM. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από την Επιτροπή. 

2.36. Εξετάσαμε επίσης τα ποσά που είχαν καταβληθεί ως έξοδα διαχείρισης από 
τα κράτη μέλη έναντι των συνολικών πληρωμών, στις οποίες περιλαμβανόταν η 
εθνική συγχρηματοδότηση των FISM. Διαπιστώσαμε ότι τα έξοδα διαχείρισης 
ανέρχονταν στο 3,6 % του συνόλου των πληρωμών προς τα FISM υπό το 
ΠΔΠ 2014-2020. Ωστόσο, πρόκειται για μέσο όρο, το πραγματικό ποσοστό διαφέρει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Στη Σουηδία, παραδείγματος χάριν, τα 
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έξοδα διαχείρισης αντιστοιχούσαν σε άνω του 10 % των συνολικών πληρωμών προς 
τα FISM. Στην Αυστρία και στο Βέλγιο, αντιθέτως, δεν καταγράφονταν έξοδα 
διαχείρισης για τα FISM (βλέπε γράφημα 2.12). Η Επιτροπή μάς ενημέρωσε ότι θα 
προβεί σε τελική επαλήθευση της επιλεξιμότητας των εξόδων διαχείρισης κατά το 
κλείσιμο των προγραμμάτων. 

Γράφημα 2.12 – Ποσοστό των εξόδων διαχείρισης επί των συνολικών 
πληρωμών προς τα FISM υπό το ΠΔΠ 2014-2020, στο τέλος του 2020 

 
Σημ.: Οι συνολικές πληρωμές προς τα FISM περιλαμβάνουν την εθνική συγχρηματοδότηση. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που παρείχε η Επιτροπή. 

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 %

Σουηδία
Γερμανία

Κάτω Χώρες
Εσθονία
Λετονία

Ηνωμένο Βασίλειο
Μάλτα

Σλοβακία
Ρουμανία

Ισπανία
Γαλλία

Φινλανδία
Βουλγαρία

Πολωνία
Μέσος όρος

Ουγγαρία
Λιθουανία

Πορτογαλία
Σλοβενία

Κύπρος
Τσεχία

Κροατία
Iταλία

Ελλάδα
Αυστρία

Βέλγιο

91



 

 

Τα εκτός προϋπολογισμού μέσα εξωτερικής δράσης έχουν 
πλέον ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ 

2.37. Μία από τις βασικές αλλαγές που έγιναν στο ΠΔΠ 2021-2027 ήταν η 
ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μέσω του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), των περισσότερων δράσεων που 
χρηματοδοτούνταν προηγουμένως από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Ο 
ΜΓΑΔΣ αντικατέστησε 11 μέσα του προηγούμενου ΠΔΠ και τα ΕΤΑ27. Οι σχετικές με 
αυτόν αναλήψεις υποχρεώσεων αντιστοιχούν στο 72 % των συνολικών αναλήψεων 
υποχρεώσεων που διατίθενται για τον τομέα 6 («Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος 
κόσμος») του ΠΔΠ 2021-2027. Στο γράφημα 2.13 παρουσιάζεται σχηματικά η δομή 
του ΜΓΑΔΣ και η κατανομή των πόρων που του διατίθενται από το ΠΔΠ 2021-2027 και 
οι οποίοι ανέρχονται σε 79,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 

                                                      
27 Τα προηγούμενα μέσα που αντικατέστησε ο ΜΓΑΔΣ είναι ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής 

συνεργασίας (ΜΑΣ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη 
Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Γειτονίας (ΕΜΓ), το Μέσο Εταιρικής Σχέσης (ΜΕΣ), ο Μηχανισμός συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), η Εντολή Εξωτερικής Δανειοδότησης (ΕΕΔ), το Ταμείο 
Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (GFEA), το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και το Ταμείο Εγγυήσεων που το συνοδεύει και, τέλος, η 
Μακροοικονομική Χρηματοδοτική Συνδρομή (ΜΧΣ). Για τους σκοπούς της ανωτέρω 
απαρίθμησης, ως μέσο που αντικαταστάθηκε από τον ΜΓΑΔΣ θεωρείται επίσης ο κοινός 
εκτελεστικός κανονισμός [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2014]. 
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Γράφημα 2.13 – Δομή του ΜΓΑΔΣ και ύψος των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων για το ΠΔΠ 2021-2027 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/947 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης 
και Διεθνούς Συνεργασίας. 

Γεωγραφικά προγράμματα: 60,4

Θεματικά προγράμματα: 6,4

Δράσεις ταχείας επέμβασης: 3,2

Αποθεματικό αναδυόμενων προκλήσεων και 
προτεραιοτήτων: 9,5

Γειτονία: 19,3

Υποσαχάρια Αφρική: 29,2

Ασία και Ειρηνικός: 8,5

Αμερική και Καραϊβική: 3,4

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία: 1,4

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών: 1,4

Ειρήνη, σταθερότητα και πρόληψη συγκρούσεων: 0,9

Παγκόσμιες προκλήσεις: 2,7

3,2

9,5

Κατηγορίες προγραμμάτων 
και δράσεων και 
προβλεπόμενα ποσά

Υποκατηγορίες και 
προβλεπόμενα ποσά

(δισ. ευρώ)

93

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R0947


 

 

Ακόμη καμία ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με την COVID-19 

2.38. Στην ετήσια έκθεση μας για το 2020, συνιστούσαμε στην Επιτροπή να 
τυποποιήσει την καταγραφή των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που 
πραγματοποιούνται για σκοπούς σχετικούς με την COVID-19 και να υποβάλλει σχετική 
έκθεση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τουλάχιστον σε ετήσια βάση και 
για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο28. Η Επιτροπή αποδέχθηκε την εν λόγω σύσταση 
μόνο μερικώς και δήλωσε ότι δεν είχε πρόθεση να εκπονήσει περαιτέρω εκθέσεις 
σχετικά με τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ που αφορούν την COVID-19. 

2.39. Το 2021, η ΕΕ εξακολούθησε να χρηματοδοτεί από τον προϋπολογισμό της 
ορισμένες δράσεις που αφορούσαν την COVID-1929. Παραδείγματος χάριν, ο 
διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 διέθεσε στο μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης 
και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων επιπλέον 216 εκατομμύρια 
ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 208 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις 
πληρωμών, για τη στήριξη της απόκρισής τους στην COVID-19. Ο διορθωτικός 
προϋπολογισμός αριθ. 6 διάθεσε στον ΜΓΑΔΣ επιπλέον 450 εκατομμύρια ευρώ τόσο 
σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών, προκειμένου 
αυτός να μπορέσει να δωρίσει 200 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε τρίτες χώρες. 
Όπως είχε συμβεί και το 2020, η Επιτροπή δεν δημοσίευσε ολοκληρωμένη έκθεση 
σχετικά με τις δαπάνες που αφορούσαν την COVID-19 και χρηματοδοτήθηκαν από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021. Πιστεύουμε ότι η σύσταση που διατυπώσαμε 
πέρσι εξακολουθεί να είναι επίκαιρη. 

                                                      
28 Βλέπε την ετήσια έκθεσή μας για το 2020, σύσταση 2.1. 

29 Παραδείγματος χάριν, οι δράσεις της Team Europe για δωρεάν εμβόλια σε τρίτες χώρες. 
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Κίνδυνοι και προκλήσεις 

Η παράλληλη εκτέλεση διαφόρων μέσων του προϋπολογισμού 
σε σχετικά σύντομο διάστημα συνεπάγεται κινδύνους και 
προκλήσεις 

2.40. Η εκτέλεση των περισσότερων υπό επιμερισμένη διαχείριση μέσων το 2021, 
πρώτο έτος εφαρμογής του νέου ΠΔΠ, ήταν πολύ χαμηλή λόγω καθυστερήσεων 
(βλέπε σημεία 2.6-2.8). Επιπλέον, το ΠΔΠ 2021-2027 προβλέπει το κλείσιμο των 
προγραμμάτων έναν χρόνο νωρίτερα (ν+2) από ό,τι το προηγούμενο ΠΔΠ (ν+3). 
Μολονότι αυτή η συντομότερη προθεσμία ενδέχεται να συμβάλει στη μείωση των 
εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, μπορεί να αποτελέσει σοβαρή πρόκληση για 
την εκτέλεση των υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμείων την περίοδο 2022-2029. 

2.41. Παράλληλα με την εκτέλεση των υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμείων την 
περίοδο 2022-2029, προς εκτέλεση μέχρι το κλείσιμό τους το 2025 παραμένουν τα 
ΕΔΕΤ υπό το ΠΔΠ 2014-2020 (εξαιρουμένου του ΕΓΤΑΑ, το κλείσιμο του οποίου θα 
λάβει χώρα δύο χρόνια αργότερα), μαζί με το NGEU μέχρι το 2026 και οποιοδήποτε 
πρόσθετο μέτρο εισαχθεί σε σχέση με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας. Πέρσι αναδείξαμε τις προκλήσεις που συνεπάγονται όλες αυτές οι 
παράλληλες δραστηριότητες για όλα τα όργανα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση 
και τον έλεγχο αυτών των ταμείων, όσον αφορά την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης30. Οι εν λόγω προκλήσεις δεν έπαυσαν 
να υπάρχουν και, συνεπώς, η σύστασή μας εξακολουθεί να είναι επίκαιρη. 

Το συνολικό άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ αυξήθηκε 
το 2021, κυρίως λόγω της θέσπισης του NGEU 

2.42. Ως ενδεχόμενη υποχρέωση νοείται μια υποχρέωση που μπορεί να προκύψει 
στο μέλλον, εάν επέλθει συγκεκριμένο γεγονός. Το 2021, το συνολικό άνοιγμα του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις αυξήθηκε κατά 
146,0 δισεκατομμύρια ευρώ (111 %), δηλαδή από 131,9 δισεκατομμύρια ευρώ 
έφθασε στα 277,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό οφειλόταν κυρίως στα ομόλογα, 
αξίας 91,0 δισεκατομμυρίων ευρώ, που εκδόθηκαν για τη χρηματοδότηση του NGEU 

                                                      
30 Βλέπε την ετήσια έκθεσή μας για το 2020, σημεία 2.27, 2.32 και 2.33. 
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το 202131, και σε αύξηση, κατά 50,2 δισεκατομμύρια ευρώ, των δανείων που χορηγεί 
στα κράτη μέλη το ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των 
κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) (βλέπε γράφημα 2.14). 

Γράφημα 2.14 – Συνολικό άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ ανά 
κατηγορία, στο τέλος του 2021 

 
(*) Δάνεια της ΕΠΕπ – κράτη μέλη 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ, δάνεια ισοζυγίου πληρωμών 
0,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δάνεια της Ευρατόμ – κράτη μέλη 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ, η διαφορά με 
το σύνολο οφείλεται στη στρογγυλοποίηση. 
(**) Εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 
δάνεια Ευρατόμ – τρίτες χώρες 0,3 δισεκατομμύρια ευρώ και ΜΓΑΔΣ-Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη+ (ΕΤΒΑ+) 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Σημ.: Η διαφορά οφείλεται στη στρογγυλοποίηση. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΕ για 
το 2021, σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2. 

                                                      
31 Από τα 91,0 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ εκταμιεύθηκαν ως δάνεια 

του ΜΑΑ, τα 46,4 δισεκατομμύρια ευρώ ως επιχορηγήσεις του ΜΑΑ και 
τα 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ ως εισφορές σε προγράμματα του ΠΔΠ. Τα υπόλοιπα 
19,4 δισεκατομμύρια ευρώ δεν έχουν εκταμιευθεί ακόμη και παραμένουν σε μετρητά ή σε 
ταμειακά ισοδύναμα. 
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2.43. Ως «συνολικό άνοιγμα» νοείται το συνολικό ποσό που θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το οποίο προκύπτει από κάθε 
πιθανό γεγονός που μπορεί να επέλθει στο μέλλον. Εξετάσαμε τις εκθέσεις της 
Επιτροπής σχετικά με το άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ σε ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις32. Στην ετήσια έκθεσή μας για το 201933 αναλύαμε τη φύση αυτού του 
ανοίγματος, καθώς και τους εφαρμοζόμενους μηχανισμούς διαχείρισης των κινδύνων, 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το συνολικό άνοιγμα ήταν βιώσιμο στο τέλος 
του 2019. Όπως αναφέρεται στο σημείο 2.42, δύο ήταν οι σημαντικότερες αλλαγές 
όσον αφορά τον κίνδυνο που βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ: η προσθήκη του 
μέσου SURE το 2020 και η προσθήκη του μέσου NGEU το 2021. Στην τελευταία της 
έκθεση (για το 2020), η Επιτροπή θεώρησε βιώσιμο το μέγεθος του ανοίγματος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στο τέλος του 2020, με επαρκώς συντηρητικό επίπεδο 
εμπιστοσύνης. Το άνοιγμα αυτό αναμένεται να αυξηθεί εκ νέου το 2022 και το 2023, 
κυρίως λόγω του NGEU (βλέπε γράφημα 2.15). 

                                                      
32 Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα, τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, 

τη χρηματοδοτική συνδρομή και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις, COM(2021) 676 final, 2020 
Budgetary transparency report και Draft General Budget for 2022, Working Document, 
Part XI. 

33 Βλέπε την ετήσια έκθεσή μας για το 2019, σημεία 2.22-2.34. 
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Γράφημα 2.15 – Σύγκριση μεταξύ παλαιότερων συνολικών ανοιγμάτων 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και του πιθανού συνολικού ανοίγματος για 
την περίοδο 2022-2023 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από το έγγραφο COM(2021) 676 final και τους 
ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΕ για το 2021. 

2.44. Το συνολικό άνοιγμα μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω σε ετήσια ανοίγματα. 
Ως «ετήσιο άνοιγμα» νοείται το ανώτατο ποσό των ετήσιων πληρωμών (σε κεφάλαιο 
και τόκους), που θα βάρυνε τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε συγκεκριμένο οικονομικό 
έτος, σε περίπτωση αθέτησης του συνόλου των οφειλόμενων πληρωμών για δάνεια 
εξασφαλιζόμενα με εγγύηση. Το 2021, το άνοιγμα αυτό ανερχόταν 
σε 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, το ετήσιο 
άνοιγμα για το 2022 (περιλαμβανομένου του ανοίγματος που ανάγεται στην εντολή 
εξωτερικής δανειοδότησης, στη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, στα 
δάνεια της Ευρατόμ σε τρίτες χώρες και στην οικονομική στήριξη των κρατών μελών) 
ανέρχεται σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση κατάπτωσης των εγγυήσεων, 
θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο 
ετήσιο άνοιγμα λόγω της επάρκειας του περιθωρίου (βλέπε σημεία 2.45-2.46). 
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Ο προϋπολογισμός της ΕΕ προστατεύεται από τους κινδύνους 
που συνδέονται με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις με 
διάφορους μηχανισμούς 

Το περιθώριο που παρέχει το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων αυξήθηκε 

2.45. Το 2021, με τη νέα απόφαση για τους ιδίους πόρους34 που τέθηκε σε ισχύ 
δημιουργήθηκε μεγαλύτερο περιθώριο. Ως «διαθέσιμο περιθώριο» νοείται η 
διαφορά μεταξύ του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων και των τελικών ιδίων πόρων 
που εισπράττονται για τη χρηματοδότηση των προβλεπόμενων δαπανών του 
προϋπολογισμού. Το «ανώτατο όριο των ιδίων πόρων» είναι το ανώτατο ποσό των 
ιδίων πόρων που η ΕΕ μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη. Αυτό το περιθώριο 
διατίθεται για τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις που μπορεί να χρειαστεί να καλύψει ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ. 

2.46. Το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων αυξήθηκε από το 1,2 % στο 1,4 % του ΑΕΕ 
των κρατών μελών. Αυτή η κατά 0,2 % αύξηση αποσκοπούσε στην αποτύπωση της 
ενσωμάτωσης των ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της ΕΕ (βλέπε σημείο 2.37) και της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (καθώς αυτή μείωσε τη βάση του 
ΑΕΕ της ΕΕ). Παρέχει επίσης ένα πρόσθετο περιθώριο ασφάλειας σε περίπτωση 
μεγάλων και αιφνίδιων οικονομικών κλυδωνισμών, όπως αυτού που προκλήθηκε στη 
διάρκεια της πανδημίας. 

2.47. Το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων αυξήθηκε περαιτέρω κατά 0,6 %, για να 
φθάσει στο 2,0 % και να καλύψει τις υποχρεώσεις του NGEU μέχρι το 2058. Αυτό 
σημαίνει ότι, εάν προκύψουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του μέσου αυτού 
και ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για την κάλυψή 
τους, αυτά μπορούν να ζητηθούν από τα κράτη μέλη. 

Οι αντεγγυήσεις για τα δάνεια SURE μειώνουν τους κινδύνους που 
βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ 

2.48. Όσον αφορά το μέσο SURE, επιπλέον της εγγύησης που παρέχει ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ, δημιουργήθηκε ένα σύστημα αντεγγύησης, βάσει του οποίου 
όλα τα κράτη μέλη είναι υπόχρεα για την κάλυψη του κινδύνου που βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ μέχρι το ποσό των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εισφορά κάθε 

                                                      
34 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου 
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κράτους μέλους στο συνολικό ποσό της αντεγγύησης είναι ανάλογη του σχετικού 
μεριδίου του στο συνολικό ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) της ΕΕ. 

Το κοινό ταμείο προβλέψεων άρχισε τη συγκέντρωση των διαφόρων 
ταμείων εγγυήσεων το 2021 

2.49. Ο κίνδυνος που βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ μπορεί να μειωθεί αν 
προβλεφθούν τα αναγκαία χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού. Ο 
δημοσιονομικός κανονισμός35 απαιτεί τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου 
προβλέψεων (ΚΤΠ) και ενός πραγματικού συντελεστή προβλέψεων (ΠΣΠ) από την 
έναρξη της εφαρμογής του ΠΔΠ 2021-2027. Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, το 
ΚΤΠ θα καλύψει τις εγγυήσεις που καταπίπτουν στο πλαίσιο του συστήματος 
εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό και της χρηματοδοτικής συνδρομής προς τρίτες 
χώρες, προτού χρειαστεί η συνδρομή του ίδιου του προϋπολογισμού της ΕΕ. Στόχος 
του ΚΤΠ είναι να συγκεντρώσει σε ένα όλα τα ταμεία εγγυήσεων της ΕΕ, πλην αυτών 
που προορίζονται για τα χρηματοδοτικά μέσα, διατηρώντας παράλληλα τον μεταξύ 
τους διαχωρισμό, έτσι ώστε κάθε επιμέρους ποσό να μπορεί να αναχθεί στο εκάστοτε 
ταμείο. Με την από κοινού διαχείριση όλων των στοιχείων του ενεργητικού του ΚΤΠ η 
Επιτροπή αναμένει βελτίωση της αποδοτικότητας36. 

2.50. Από την αρχή του 2021, η Επιτροπή μεταφέρει σταδιακά τα περιουσιακά 
στοιχεία των υπαρχόντων ταμείων εγγυήσεων στο ΚΤΠ. Στο τέλος του 2021, είχαν ήδη 
μεταφερθεί 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν ταμεία εγγυήσεων 
από το προηγούμενο ΠΔΠ και το νέο ταμείο εγγυήσεων Invest EU υπό το 
ΠΔΠ 2021-2027, το οποίο ενεργοποιήθηκε το 2021 (βλέπε γράφημα 2.16). Το 
ανώτατο ποσό που προβλέπεται να συγκεντρώσει το ΚΤΠ είναι 25 δισεκατομμύρια 
ευρώ μέχρι το τέλος του 2027. 

                                                      
35 Άρθρα 211-214 και 258 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. 

36 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την έναρξη λειτουργίας του κοινού ταμείου προβλέψεων, COM(2021) 88 final. 
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Γράφημα 2.16 – Συστατικά μέρη του κοινού ταμείου προβλέψεων στο 
τέλος του 2021 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΕ για 
το 2021. 

2.51. Σκοπός του πραγματικού συντελεστή προβλέψεων (ΠΣΠ) είναι η 
βελτιστοποίηση του συνολικού επιπέδου των προβλέψεων. Για τα έτη 2021 και 2022, 
ο ΠΣΠ ορίστηκε στο 100 % του ενεργητικού του ΚΤΠ (12,3 δισεκατομμύρια ευρώ στο 
τέλος του 2021). Τα επόμενα χρόνια, η Επιτροπή θα συνεκτιμήσει όλες τις 
παραμέτρους κινδύνου και θα εξετάσει αν οι περιστάσεις επιτρέπουν τον καθορισμό 
ποσοστού χαμηλότερου του 100 % για τις προβλέψεις. Η Επιτροπή εκτιμά37 ότι η 
συγκέντρωση αυτή θα οδηγήσει σε ελαφριά μείωση του επιπέδου των πόρων που 
πρέπει να διακρατούνται, προκειμένου να καλύπτονται οι κίνδυνοι που είναι εγγενείς 
με τις πράξεις που εξασφαλίζονται με εγγύηση. 

                                                      
37 COM(2021) 88 final, σ. 3. 

(δισ. ευρώ)

8,5
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Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αυξάνει 
τους κινδύνους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 

2.52. Η ΕΕ κινητοποιεί τον προϋπολογισμό της και ενισχύει την ευελιξία της, ως 
αντίδραση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στα σχετικά μέτρα 
περιλαμβάνεται η ανθρωπιστική βοήθεια και η έκτακτη στήριξη για τους ανθρώπους 
που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, όπως η δράση συνοχής για τους 
πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE)38, καθώς και η πρόσθετη ρευστότητα προς τα κράτη 
μέλη με την οποία καλύπτονται έξοδα που συνδέονται με τον πόλεμο, όπως η 
προχρηματοδότηση από το REACT-EU39. 

2.53. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος ο πόλεμος να περιορίσει την οικονομική 
μεγέθυνση της ΕΕ και να αυξήσει τον πληθωρισμό40. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να 
επηρεάσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ ποικιλοτρόπως, όπως αυξάνοντας το κόστος 
δανεισμού για τη μη επιστρεπτέα στήριξη στο πλαίσιο του NGEU ή διογκώνοντας το 
κόστος των επενδύσεων, με συνέπεια την επίταση της πίεσης επί του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. 

2.54. Ο πόλεμος αυξάνει επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο κίνδυνος αυτός 
απορρέει από τις εγγυήσεις που έχουν δοθεί για την εξασφάλιση δανείων προς τρίτες 
χώρες. Υπάρχει έτσι το ενδεχόμενο να βρεθούν υπό πίεση τα εργαλεία που 
χρησιμοποιεί η ΕΕ για τον μετριασμό του κινδύνου (βλέπε σημεία 2.45-2.51). Στο 
τέλος του 2021, στο πλαίσιο των προγραμμάτων μακροοικονομικής συνδρομής και 
της Ευρατόμ, η Ουκρανία είχε ανεξόφλητα δάνεια ονομαστικής αξίας 
4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει στην Ουκρανία δάνεια 
αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία καλύπτονται από εγγυήσεις της ΕΕ. Ο 
πόλεμος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποπληρωμή των δανείων αυτών. 

  

                                                      
38 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/562 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 

(ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη 
(CARE). 

39 COM(2022) 145 final. 

40 OECD, Economic outlook. 
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Συμπεράσματα και συστάσεις 

Συμπεράσματα 

2.55. Το 2021, η εκτέλεση των αναλήψεων υποχρεώσεων ήταν εξαιρετικά χαμηλή, 
στο 68 % του συνολικού διαθέσιμου ποσού. Η καθυστερημένη έγκριση των τομεακών 
κανονισμών τη χρονιά αυτή συμπαρέσυρε την έναρξη των νέων προγραμμάτων. Το 
ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τα υπό επιμερισμένη 
διαχείριση μέσα που υπάγονται στον ΚΚΔ ήταν μόλις 2 %. Εξαιτίας αυτού, πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων από τα υπό επιμερισμένη διαχείριση μέσα, ύψους 
49 δισεκατομμυρίων ευρώ, πρέπει να μεταφερθούν από το 2021 στα επόμενα έτη της 
περιόδου 2022-2025. Αντιθέτως, οι πιστώσεις πληρωμών χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 
εξ ολοκλήρου. Τόσο οι αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και οι πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν ήταν χαμηλότερες του ανώτατου ορίου του ΠΔΠ (βλέπε 
σημεία 2.2-2.11). 

2.56. Παρά τις ακόμη σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, το 
συνολικό ποσοστό απορρόφησης των ΕΔΕΤ αυξήθηκε το 2021 χάρη στην αύξηση των 
πληρωμών του έτους έναντι αυτών του 2020. Στο τέλος του 2021 και μέχρι το κλείσιμο 
των προγραμμάτων των ΕΔΕΤ το 2025, απέμεναν προς απορρόφηση περί 
τα 161 δισεκατομμύρια ευρώ. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ακόμη να απορροφήσουν 
περισσότερο από το 40 % των ποσών για τα οποία υπάρχει σχετική δέσμευση (βλέπε 
σημεία 2.12-2.16). 

2.57. Η νέα δομή του προϋπολογισμού παρέχει στην Επιτροπή μεγαλύτερη 
ευελιξία για μεταφορές πιστώσεων μεταξύ προγραμμάτων. Η αξία τόσο των 
αυτόνομων εντός προϋπολογισμού μεταφορών από την Επιτροπή όσο και αυτών που 
απαιτούν απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σημείωσε αύξηση 
(βλέπε σημεία 2.17-2.19). 

2.58. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του NGEU έφθασαν σχεδόν 
τα 144 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περί τα 54 δισεκατομμύρια ευρώ 
καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη. Σημαντικές είναι οι διαφορές στην ταχύτητα με την 
οποία υλοποιούνται τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το μέσο αυτό. Στο 
πλαίσιο της κύριας συνιστώσας του NGEU, του ΜΑΑ, 20 κράτη μέλη έλαβαν 
προχρηματοδοτήσεις από τις επιχορηγήσεις που θα τους διατεθούν, η δε Ισπανία 
εισέπραξε πληρωμή καθώς πέτυχε τα ορόσημα που είχε θέσει (βλέπε σημεία 2.20-
2.25). 
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2.59. Στο τέλος του 2021, οι συνολικές εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων 
άγγιξαν το πρωτοφανές ποσό των 341,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μέρος του ποσού 
αυτού που προερχόταν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ είχε μειωθεί 
από 303,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2020 σε 251,7 δισεκατομμύρια ευρώ 
στο τέλος του 2021. Ωστόσο, εάν συνυπολογιστούν οι νέες εκκρεμείς αναλήψεις 
υποχρεώσεων που συνδέονται με το NGEU, ύψους 89,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, το 
συνολικό ποσό των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων αυξήθηκε 
κατά 38,4 δισεκατομμύρια. Οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων είναι πιθανόν να 
υπερβούν τα 460 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023, πριν αρχίσουν να μειώνονται καθώς 
το NGEU θα οδεύει προς το κλείσιμό του (βλέπε σημεία 2.26-2.32). 

2.60. Το συνολικό ύψος των αναλήψεων υποχρεώσεων που αφορούσαν τα FISM 
υπό το ΠΔΠ 2014-2020 ανήλθε σε 21,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο τέλος του 2020, σε 
τελικούς αποδέκτες είχαν καταβληθεί από τα FISM 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό 
που αντιστοιχεί στο 47 % του συνολικού δεσμευθέντος ποσού. Σημαντικές είναι οι 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά, αφενός, την ταχύτητα 
απορρόφησης των πόρων που τους διατίθενται από τα μέσα αυτά και, αφετέρου, τα 
ποσοστά των εξόδων διαχείρισης (βλέπε σημεία 2.33-2.36). 

2.61. Ο ΜΓΑΔΣ αντικατέστησε 11 μέσα υπό το προηγούμενο ΠΔΠ, καθώς και τις 
δράσεις που χρηματοδοτούνταν μέχρι τότε από τα ΕΤΑ και βρίσκονταν εκτός 
προϋπολογισμού της ΕΕ (βλέπε σημείο 2.37). 

2.62. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εκπονήσει ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τις 
δαπάνες που αφορούσαν την COVID-19 και χρηματοδοτήθηκαν από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ (βλέπε σημεία 2.38-2.39). 

2.63. Ο χρόνος που διατίθεται για την εκτέλεση των υπό επιμερισμένη διαχείριση 
ταμείων υπό το ΠΔΠ 2021-2027 είναι λιγότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο που 
προέβλεπαν τα προηγούμενα ΠΔΠ. Η χρηματοδότηση από το NGEU και τα πρόσθετα 
μέτρα που ενδέχεται να εισαχθούν λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας εντείνουν αυτή τη διαρκή δραστηριότητα εκτέλεσης δαπανών. Οι 
προκλήσεις που αναδείξαμε πέρσι σε σχέση με τη διαχείριση και τον έλεγχο αυτών 
των πόρων, προς εξασφάλιση της συμμόρφωσης και της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, εξακολουθούν να είναι επίκαιρες (βλέπε σημεία 2.40-2.41). 

2.64. Το συνολικό άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ σε ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις αυξήθηκε από 131,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020 
σε 277,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021. Οι δύο βασικοί λόγοι για αυτή τη σημαντική 
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αύξηση ήταν η θέσπιση του NGEU και η αύξηση του ποσού των δανείων που 
χορηγούνται από το μέσο SURE (βλέπε σημεία 2.42-2.44). 

2.65. Διάφοροι είναι οι τρόποι μετριασμού του κινδύνου που προκαλούν οι 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το ανώτατο όριο των ιδίων 
πόρων αυξήθηκε, τα δάνεια από το SURE καλύπτονται με αντεγγύηση από τα κράτη 
μέλη και το κοινό ταμείο προβλέψεων συγκεντρώνει σε ένα τα ταμεία εγγυήσεων του 
προϋπολογισμού της ΕΕ (βλέπε σημεία 2.45-2.51). 

2.66. Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα αυξήσει τις 
ανάγκες της ΕΕ από άποψη προϋπολογισμού. Επίσης θα επιτείνει τον κίνδυνο 
δημιουργίας ενδεχόμενων υποχρεώσεων για τον προϋπολογισμό της (βλέπε 
σημεία 2.52-2.54). 

Συστάσεις 

Σύσταση 2.1 – Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων 

Η Επιτροπή οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά 
με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εξέλιξη των εκκρεμών αναλήψεων 
υποχρεώσεων και να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη σταδιακή μείωσή τους 
μακροπρόθεσμα. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: έως το τέλος του 2023 

Σύσταση 2.2 – Βιωσιμότητα του ανοίγματος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ 

Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθήσει στενά τον αυξανόμενο κίνδυνο πυροδότησης 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ εξαιτίας του επιθετικού 
πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και να λάβει τα επιβαλλόμενα μέτρα ώστε 
τα εργαλεία μετριασμού του κινδύνου να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή την κατάλληλη 
επάρκεια. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: έως το τέλος του 2022 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 2.1 – Εκτέλεση του NGEU ανά πρόγραμμα (σε 
εκατομμύρια ευρώ) 

Πρόγραμμα 

Συνολικό ποσό των 
αναλήψεων 

υποχρεώσεων την 
περίοδο 2021-2023 

Υποχρεώσεις 
που 

αναλήφθηκαν 
το 2021 

Πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν 

το 2021 

Ορίζων Ευρώπη 5 412 1 772 18 

Ταμείο Invest EU 6 074 1 745 151 

Τομέας 1. Ενιαία αγορά, 
καινοτομία και ψηφιακή 
οικονομία 

11 486 3 517 169 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

31 458 24 038 4 926 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και ΤΕΒΑ 19 161 15 435 2 081 

Τομέας 2.α. Oικονομική, 
κοινωνική και εδαφική 
συνοχή 

50 619 39 473 7 007 

Επιχορηγήσεις από τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) 
(συμπεριλαμβανομένου του 
Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης) 

337 969 98 034 46 375 

Μηχανισμός πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης 
(RescEU) 

2 056 129 2 

Τομέας 2.β. Ανθεκτικότητα 
και αξίες 340 025 98 163 46 376 

Τομέας 2. Συνοχή, 
ανθεκτικότητα και αξίες 390 644 137 463 53 384 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 8 071 2 366 65 

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 10 868 5 0 
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Πρόγραμμα 

Συνολικό ποσό των 
αναλήψεων 

υποχρεώσεων την 
περίοδο 2021-2023 

Υποχρεώσεις 
που 

αναλήφθηκαν 
το 2021 

Πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν 

το 2021 

Τομέας 3. Φυσικοί πόροι και 
περιβάλλον 18 939 2 371 65 

Σύνολο 421 070 143 525 53 618 
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Κεφάλαιο 3 

Έσοδα 
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Περιεχόμενα 
Σημείο 

Εισαγωγή 3.1.‑3.6. 
Σύντομη περιγραφή 3.2.‑3.3. 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 3.4.‑3.6. 

Κανονικότητα των πράξεων 3.7.‑3.8. 

Εξέταση στοιχείων των συστημάτων εσωτερικών 
δικλίδων 3.9.‑3.19. 
Η λογιστική καταχώριση και η διαχείριση των ΠΙΠ από τα 
κράτη μέλη εξακολουθούν να παρουσιάζουν αδυναμίες 3.10.‑3.12. 

Καθυστερήσεις στις δράσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση 
της διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν τους ΠΙΠ και τη 
μείωση του ελλείμματος τελωνειακών δασμών 3.13.‑3.14. 

Παρότι ο αριθμός των επιφυλάξεων σχετικά με τον ΦΠΑ και 
τα ανοικτά σημεία σχετικά με τους ΠΙΠ έχει μειωθεί, η 
διαχείρισή τους εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες 3.15.‑3.17. 

Οι καθυστερήσεις των κρατών μελών επηρεάζουν τις 
εργασίες της Επιτροπής σχετικά με το ΑΕΕ 3.18.‑3.19. 

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων 3.20.‑3.23. 

Συμπέρασμα και συστάσεις 3.24.‑3.28. 
Συμπέρασμα 3.24.‑3.25. 

Συστάσεις 3.26.‑3.28. 
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Παραρτήματα 
Παράρτημα 3.1 – Διαδικασία κατάρτισης των καταστάσεων 
ΠΙΠ για τους (εισπραχθέντες και μη εισέτι εισπραχθέντες) 
τελωνειακούς δασμούς και καταχώρισή τους στους 
λογαριασμούς και στον προϋπολογισμό της ΕΕ 

Παράρτημα 3.2 – Πλήθος των εκκρεμών επιφυλάξεων 
σχετικά με το ΑΕΕ και τον ΦΠΑ και των ανοικτών σημείων 
σχετικά με τους ΠΙΠ ανά κράτος μέλος στις 31.12.2021 

Παράρτημα 3.3 – Μεταπαρακολούθηση προγενέστερων 
συστάσεων 
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Εισαγωγή 
3.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας σχετικά με τα 
έσοδα, τα οποία περιλαμβάνουν τους ιδίους πόρους, τα εξωτερικά έσοδα με ειδικό 
προορισμό που χρηματοδοτούν κυρίως τις δαπάνες του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ)1 και τα λοιπά έσοδα. Στο γράφημα 3.1 παρατίθεται η 
αναλυτική κατανομή των εσόδων το 2021. 

Γράφημα 3.1 – Έσοδα – Αναλυτική κατανομή το 2021(*) 

 

Συνολικά έσοδα το 2021(**): 239,6 δισ. ευρώ 

(*) Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για 
λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε παράρτημα 1.1, σημείο 11). 
(**) Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στα πραγματικά έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το ποσό 
των 178,9 δισεκατομμυρίων ευρώ που εμφανίζεται στην κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων 
υπολογίστηκε βάσει της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το 2021. 

                                                      
1 Αυτά περιλαμβάνουν τα ποσά που δανείστηκε η Επιτροπή, προκειμένου να παράσχει στα 

κράτη μέλη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του μέσου «Next 
Generation EU» (NGEU), και τα οποία η ΕΕ θα πρέπει να αποπληρώσει στο μέλλον. 

Ίδιος πόρος βάσει 
ακαθάριστου εθνικού 

εισοδήματος
115,8 (48,2 %)

Εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό, 
δανειοληπτικές και 
δανειοδοτικές πράξεις (NGEU)
55,5 (23,2 %)

Εισφορές και επιστροφές στο 
πλαίσιο συμφωνιών και 
προγραμμάτων της ΕΕ
19,8 (8,3 %)

Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι
19,0 (7,9 %)

Ίδιος πόρος βάσει φόρου 
προστιθέμενης αξίας

17,9 (7,5 %)

Ίδιος πόρος βασιζόμενος 
στα απορρίμματα 

πλαστικών συσκευασιών
5,9 (2,5 %)

Λοιπά έσοδα
5,7 (2,4 %)

239,6
δισ. ευρώ 

(δισ. ευρώ)
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Σύντομη περιγραφή 

3.2. Τέσσερις είναι οι κατηγορίες ιδίων πόρων από τις οποίες προέρχονται τα δύο 
τρίτα των εσόδων της ΕΕ (66 %)2: 

α) ο ίδιος πόρος που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ίδιος πόρος 
βάσει του ΑΕΕ), εξασφαλίζει το 48,2 % των εσόδων της ΕΕ και ισοσκελίζει τον 
προϋπολογισμό της, αφού υπολογιστούν τα έσοδα από όλες τις άλλες πηγές· η 
εισφορά κάθε κράτους μέλους είναι ανάλογη του ΑΕΕ του· 

β) οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) που εξασφαλίζουν το 7,9 % των εσόδων της 
ΕΕ και περιλαμβάνουν τους τελωνειακούς δασμούς επί των εισαγωγών τους 
οποίους εισπράττουν τα κράτη μέλη· στον προϋπολογισμό της ΕΕ αποδίδεται 
το 75 % του συνολικού ποσού, ενώ το υπόλοιπο 25 % παρακρατείται από τα 
κράτη μέλη για την κάλυψη των εξόδων είσπραξης· 

γ) ο ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ίδιος πόρος 
βάσει του ΦΠΑ) και εξασφαλίζει το 7,5 % των εσόδων της ΕΕ· οι εισφορές στο 
πλαίσιο αυτού του ιδίου πόρου υπολογίζονται με την εφαρμογή ενιαίου 
συντελεστή στο συνολικό ποσό των εσόδων ΦΠΑ, τα οποία έχουν εισπράξει τα 
κράτη μέλη για το σύνολο των φορολογητέων παραδόσεων, διά του 
σταθμισμένου μέσου συντελεστή ΦΠΑ· 

δ) ο ίδιος πόρος που βασίζεται στα μη ανακυκλωμένα απορρίμματα πλαστικών 
συσκευασιών και εξασφαλίζει το 2,5 % των εσόδων της ΕΕ· εισήχθη το 2021 και 
υπολογίζεται με την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή στο βάρος των 
απορριμμάτων μη ανακυκλωμένων πλαστικών συσκευασιών, τα οποία 
παράγονται σε κάθε κράτος μέλος. 

3.3. Τα εξωτερικά έσοδα με ειδικό προορισμό, που αφορούν κυρίως ποσά 
προερχόμενα από δανεισμό και χορηγούμενα στα κράτη μέλη ως μη επιστρεπτέα 
χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του NGEU, αντιστοιχούν στο 23,2 % των εσόδων 
της ΕΕ. Η ΕΕ διαθέτει επίσης και άλλες πηγές εσόδων. Οι σημαντικότερες είναι οι 
εισφορές και οι επιστροφές που συνδέονται με συμφωνίες και προγράμματα της ΕΕ 
(8,3 % των εσόδων της), όπως τα έσοδα που σχετίζονται με την εκκαθάριση ως προς 
τη συμμόρφωση του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ και οι εισφορές χωρών εκτός ΕΕ σε ενωσιακά 
προγράμματα και δραστηριότητες. 

                                                      
2 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 

3.4. Κατ’ εφαρμογή της προσέγγισης και της μεθοδολογίας του ελέγχου που 
εκθέτουμε στο παράρτημα 1.1, αποκομίσαμε την εύλογη βεβαιότητα που απαιτείται 
για τη διαμόρφωση της ελεγκτικής γνώμης μας σχετικά με τα έσοδα αξιολογώντας τα 
βασικά επιλεγέντα συστήματα και, συμπληρωματικά, πραγματοποιώντας ελεγκτικές 
δοκιμασίες πράξεων. Στόχος μας ήταν να συμβάλουμε στη δήλωση διασφάλισης, 
όπως αυτή περιγράφεται στο παράρτημα 1.1. Όσον αφορά τα έσοδα του 2021 
εξετάσαμε τα εξής3: 

α) δείγμα 55 ενταλμάτων είσπραξης της Επιτροπής, το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να 
είναι αντιπροσωπευτικό όλων των πηγών εσόδων, 

β) τα συστήματα που εφαρμόζει η Επιτροπή προκειμένου: 

i) να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία των κρατών μελών για το ΑΕΕ, τον ΦΠΑ και 
τα μη ανακυκλωμένα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών αποτελούν τη 
σωστή βάση για τον υπολογισμό και την είσπραξη των εισφορών στους 
ιδίους πόρους4· 

ii) να διαχειρίζεται τους ΠΙΠ και να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν 
αποτελεσματικά συστήματα για την είσπραξη, την αναφορά και την 
απόδοση των ορθών ποσών ΠΙΠ· 

iii) να υπολογίζει τα ποσά που προκύπτουν από τους μηχανισμούς διόρθωσης 
που αφορούν τους ιδίους πόρους· 

iv) να διαχειρίζεται τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, 

γ) τα συστήματα που εφαρμόζονται για τη λογιστική καταχώριση και τη διαχείριση 
των ΠΙΠ σε τρία κράτη μέλη (Ιρλανδία, Ιταλία και Σουηδία), τα οποία επιλέξαμε 

                                                      
3 Στην εμβέλεια του ελέγχου μας δεν περιλήφθηκαν τα συστήματα που εφαρμόζει η 

Επιτροπή για τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις που σχετίζονται με το NGEU. 
Τα συστήματα της Επιτροπής για τη διαχείριση χρέους αποτελούν αντικείμενο των 
ελέγχων επιδόσεων που διενεργούμε σε διαρκή βάση. 

4 Αφετηρία του ελέγχου μας ήταν τα συμφωνημένα στοιχεία για το ΑΕΕ και η 
εναρμονισμένη βάση υπολογισμού του ΦΠΑ που καταρτίζουν τα κράτη μέλη. Δεν 
υποβάλαμε άμεσα σε ελεγκτικές δοκιμασίες τις στατιστικές και τα στοιχεία που 
κατάρτισαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Ως προς τα μη ανακυκλωμένα απορρίμματα 
πλαστικών συσκευασιών, εξετάσαμε τη διαδικασία κατάρτισης των προβλέψεων, καθώς 
τα κράτη μέλη θα παρουσιάσουν τις στατιστικές εκτιμήσεις τους για το υπό εξέταση έτος 
μόλις το 2023. 
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βάσει του ύψους των εισπραχθέντων τελωνειακών δασμών και της εκτίμησης 
κινδύνου που πραγματοποιήσαμε· 

δ) την αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με την κανονικότητα που περιέχονται 
στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της ΓΔ BUDG και της Eurostat. 

3.5. Ως προς τους τελωνειακούς δασμούς, υπάρχει ο κίνδυνος οι εισαγωγείς είτε 
να μην τους δηλώσουν καθόλου στις εθνικές τελωνειακές αρχές είτε να τους 
δηλώσουν λανθασμένα. Ως εκ τούτου, οι πραγματικοί εισαγωγικοί δασμοί θα 
υπολείπονται του ποσού που θα έπρεπε να εισπραχθεί θεωρητικά. Η διαφορά αυτή 
είναι γνωστή με τον όρο «έλλειμμα τελωνειακών δασμών». Αυτά τα διαφυγόντα ποσά 
δεν αποτυπώνονται στα λογιστικά συστήματα των κρατών μελών για τους ΠΙΠ και δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς της ελεγκτικής γνώμης μας σχετικά με τα έσοδα. 
Ωστόσο, καθώς το έλλειμμα αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στα ποσά των δασμών που 
βεβαιώνουν τα κράτη μέλη, για τρίτο συναπτό έτος αξιολογήσαμε τα μέτρα που έχει 
λάβει η ΕΕ για τη μείωσή του και τον μετριασμό του κινδύνου οι ΠΙΠ να είναι ελλιπείς. 

3.6. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάσαμε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Επιτροπή όσον 
αφορά την υλοποίηση των βελτιώσεων που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης για τα 
τελωνεία και των συστάσεων που διατυπώσαμε στην ειδική έκθεσή μας του 2021 
σχετικά με τους τελωνειακούς ελέγχους5. Εξετάσαμε επίσης την από μέρους της 
Επιτροπής παρακολούθηση της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / 
Βόρεια Ιρλανδία6 όσον αφορά τα τελωνεία και τον αντίκτυπό του στην είσπραξη των 
ΠΙΠ. Το Πρωτόκολλο, μολονότι ορίζει ότι οι δασμοί που εισπράττονται για την 
εισαγωγή εμπορευμάτων στην ΕΕ μέσω της Βόρειας Ιρλανδίας δεν καταβάλλονται 
στον ενωσιακό προϋπολογισμό, απαιτεί από το Ηνωμένο Βασίλειο να μεριμνά για την 
ορθή εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ)7 όσον αφορά τις 
εισαγωγές αυτές. 

  

                                                      
5 Ειδική έκθεση 04/2021, με τίτλο «Τελωνειακοί έλεγχοι: η ανεπαρκής εναρμόνιση βλάπτει 

τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ». 

6 Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
Συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας. 

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα. 
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Κανονικότητα των πράξεων 
3.7. Στην παρούσα ενότητα παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με την 
κανονικότητα των πράξεων εσόδων. Το συμπέρασμά μας ερείδεται στην 
κανονικότητα των πράξεων εσόδων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί της ΕΕ, 
καθώς και στην από μέρους μας αξιολόγηση των συστημάτων που εφαρμόζει η 
Επιτροπή για τον υπολογισμό και την είσπραξη των εσόδων8. Από την εξέταση 
δείγματος 55 ενταλμάτων είσπραξης διαπιστώσαμε ότι κανένα τους δεν περιείχε 
ποσοτικοποιήσιμο σφάλμα. 

3.8. Επισημάναμε επίσης ότι η Επιτροπή δεν εφάρμοσε τη μεθοδολογία που ορίζει 
η απόφαση για τους ιδίους πόρους9, προκειμένου να ανακατανείμει το κόστος 
χρηματοδότησης της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν των 
αναπροσαρμογών για τα έτη 2017 έως 2019. Αντ’ αυτής εφάρμοσε τη συνήθη μέθοδο 
για την ανακατανομή των «λοιπών εσόδων» (όπως έχει κατηγοριοποιηθεί η εισφορά 
του Ηνωμένου Βασιλείου κατόπιν της αποχώρησής του από την ΕΕ), χρησιμοποιώντας 
την ενιαία κλείδα κατανομής βάσει του ΑΕΕ των κρατών μελών, όπως αυτή είχε 
υπολογιστεί για τον ετήσιο προϋπολογισμό του 2021. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια 
μικρή διαφορά στην ανακατανομή του κόστους μεταξύ των κρατών μελών και, κατά 
συνέπεια, στον υπολογισμό των εισφορών τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς 
ωστόσο να επηρεάσει το συμπέρασμά μας σχετικά με την κανονικότητα των εσόδων 
της ΕΕ. 

  

                                                      
8 Βλέπε σημείο 11 του παραρτήματος 1.1. 

9 Άρθρο 5 της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2014/335 του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων 
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με το άρθρο 11, παράγραφος 2, της 
απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου. 

115

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014D0335&qid=1651836264342
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020D2053&qid=1651836112233


 

 

Εξέταση στοιχείων των συστημάτων 
εσωτερικών δικλίδων 
3.9. Επιλέξαμε και εξετάσαμε σειρά συστημάτων (βλέπε σημείο 3.4). Οι 
παρατηρήσεις μας σχετικά με τα συστήματα αυτά δεν επηρεάζουν τη συνολική μη 
διαφοροποιημένη γνώμη που διατυπώνουμε σχετικά με την κανονικότητα των 
εσόδων της ΕΕ (βλέπε κεφάλαιο 1). Ωστόσο, αναδεικνύουν κάποιες αδυναμίες στην 
είσπραξη επιμέρους κατηγοριών ιδίων πόρων. Επιπλέον, επισημάναμε αδυναμίες 
όσον αφορά τα μέτρα της ΕΕ για τη μείωση του ελλείμματος τελωνειακών δασμών και 
τον μετριασμό του κινδύνου οι ΠΙΠ να είναι ελλιπείς. 

Η λογιστική καταχώριση και η διαχείριση των ΠΙΠ από τα 
κράτη μέλη εξακολουθούν να παρουσιάζουν αδυναμίες 

3.10. Το 2021, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την εξέταση των συστημάτων που 
χρησιμοποιούν οι εθνικές τελωνειακές αρχές για την κατάρτιση των καταστάσεων 
ΠΙΠ. Κατά την εκτίμησή της, η αξιοπιστία των καταστάσεων αυτών είναι γενικώς 
ικανοποιητική σε 11 κράτη μέλη, μερικώς ικανοποιητική σε 15 άλλα και καθόλου 
ικανοποιητική σε ένα (βλέπε γράφημα 3.2). Συνολικά, η εκτίμηση αυτή συμβαδίζει με 
τα αποτελέσματα του δικού μας ελέγχου τόσο για το υπό εξέταση έτος όσο και για 
προηγούμενα. Στην ετήσια έκθεσή μας για το 2020, επισημαίναμε τις αδυναμίες που 
εξακολουθούσαν να εντοπίζονται αναφορικά με τον τρόπο κατάρτισης των 
καταστάσεων ΠΙΠ των Κάτω Χωρών και συνιστούσαμε στη χώρα να διασφαλίσει την 
αξιοπιστία αυτών των καταστάσεων βελτιώνοντας το σύστημα ΤΠ που 
χρησιμοποιούσαν τα τελωνεία της10. 

                                                      
10 Ετήσια έκθεση για το 2020, σημεία 3.14 και σύσταση 3.3. 
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Γράφημα 3.2 – Αξιολόγηση από την Επιτροπή της αξιοπιστίας των 
καταστάσεων ΠΙΠ των κρατών μελών 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

3.11. Φέτος, εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο τρία κράτη μέλη (Ιρλανδία, Ιταλία 
και Σουηδία) καταρτίζουν τις καταστάσεις ΠΙΠ (περιλαμβανομένων της κατάστασης 
των εισπραχθέντων και της κατάστασης των βεβαιωθέντων αλλά μη εισέτι 
εισπραχθέντων δασμών)11, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν για τη 
διαχείριση των ΠΙΠ που οφείλονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ (βλέπε 
παράρτημα 3.1). Ο τρόπος με τον οποίο κατάρτιζαν τις καταστάσεις τους η Ιρλανδία 
και η Σουηδία δεν υποδήλωνε την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων. Ωστόσο, στην 
περίπτωση της Ιταλίας, διαπιστώσαμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι αδυναμίες 
που είχαμε εντοπίσει και στο παρελθόν (βλέπε πλαίσιο 3.1) και οι οποίες επηρεάζουν 
επίσης τη διαχείριση τόσο των εισπραχθέντων όσο και των μη εισέτι εισπραχθέντων 
δασμών. 

                                                      
11 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/194 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση 

υποδειγμάτων για τις καταστάσεις των λογαριασμών σχετικά με τις απαιτήσεις επί των 
ιδίων πόρων και δελτίου υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα μη ανακτήσιμα ποσά που 
αντιστοιχούν στις απαιτήσεις επί των ιδίων πόρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου. 

11 κράτη μέλη
41 %

15 κράτη μέλη
55 %

1 
4 %

Μερικώς ικανοποιητική 

Μη ικανοποιητική 

Γενικώς ικανοποιητική 
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Πλαίσιο 3.1 

Αδυναμίες που εξακολουθεί να παρουσιάζει το εθνικό σύστημα 
δικλίδων για την κατάρτιση των καταστάσεων ΠΙΠ 

Οι καταστάσεις ΠΙΠ των κρατών μελών πρέπει να είναι αξιόπιστες και συνεπείς, 
ώστε να επιτρέπουν τον προσδιορισμό των ποσών που οφείλονται στην ΕΕ. Τα 
ποσά που ανακτώνται από ανεξόφλητες τελωνειακές οφειλές πρέπει να 
καταχωρίζονται τόσο στην κατάσταση των εισπραχθέντων όσο και στην 
κατάσταση των βεβαιωθέντων αλλά μη εισέτι εισπραχθέντων δασμών. 

Από το 2011, ο τρόπος αναφοράς στοιχείων σχετικά με τους ΠΙΠ από μέρους της 
Ιταλίας δεν συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ, καθώς υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ 
των δύο αυτών καταστάσεων ως προς τα ανακτώμενα ποσά. Οι διαφορές αυτές 
οφείλονται κυρίως στην καθυστερημένη ενημέρωση των λογαριασμών που 
αφορούν τους μη εισέτι εισπραχθέντες τελωνειακούς δασμούς με στοιχεία 
σχετικά με τις ανακτήσεις οφειλών. Επί του παρόντος, οι ιταλικές αρχές 
αναπτύσσουν μια σχετική λύση ΤΠ και δεσμεύθηκαν να έχουν επιλύσει τα 
προβλήματα αυτά μέχρι τα μέσα του 2022. 

Αυτές και άλλες αποκλίσεις που εντοπίσαμε στη διαδρομή ελέγχου δεν μας 
επέτρεψαν να επιβεβαιώσουμε πλήρως την αξιοπιστία των ιταλικών 
καταστάσεων. 

3.12. Δεν κάναμε σημαντικές παρατηρήσεις όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης 
των εισπραττόμενων τελωνειακών δασμών από την Ιρλανδία ή τη Σουηδία. Ωστόσο, 
όπως και σε προηγούμενα έτη12, διαπιστώσαμε αρκετές αδυναμίες στον τρόπο με τον 
οποίο οι εθνικές τελωνειακές αρχές διαχειρίζονται τους μη εισέτι εισπραχθέντες 
δασμούς. Συγκεκριμένα, επισημάναμε προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο η 
Ιρλανδία και η Ιταλία διαχειρίζονται την ανάκτηση των ανεξόφλητων τελωνειακών 
οφειλών, καθώς και καθυστερήσεις, από μέρους και των δύο χωρών, στη διάθεση των 
ανακτώμενων ΠΙΠ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, διαπιστώσαμε αδυναμίες 
που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο η Ιταλία διαχειρίζεται τις 
καθυστερημένες διαγραφές μη ανακτήσιμων δασμών στους λογαριασμούς της. 
Αδυναμίες στον τομέα αυτό εξακολουθεί να εντοπίζει και να αναφέρει και η ίδια η 
Επιτροπή. Η αξιολόγηση στην οποία υποβάλαμε τα βασικά συστήματα εσωτερικών 
δικλίδων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τους ΠΙΠ παρουσιάζεται στο 
γράφημα 3.3. 

                                                      
12 Βλέπε, παραδείγματος χάριν, την ετήσια έκθεση για το 2020, σημείο 3.16, την ετήσια 

έκθεση για το 2019, σημείο 3.9, και την ετήσια έκθεση για το 2018, σημείο 4.10. 
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Γράφημα 3.3 – Αξιολόγηση των βασικών συστημάτων εσωτερικών 
δικλίδων για τους ΠΙΠ στα επιλεγέντα κράτη μέλη 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Κατάρτιση των 
καταστάσεων ΠΙΠ

Διαχείριση των 
εισπραχθέντων 

τελωνειακών δασμών

Διαχείριση των μη
εισπραχθέντων 

τελωνειακών δασμών

ΑναποτελεσματικήΓενικώς 
αποτελεσματική

Μερικώς 
αποτελεσματική

Εισφορές ΠΙΠ το 2021

IταλίαΙρλανδία Σουηδία

0,4 δισ. ευρώ
2 % των συνολικών ΠΙΠ

1,7 δισ. ευρώ
10 % των συνολικών ΠΙΠ

0,5 δισ. ευρώ
3 % των συνολικών ΠΙΠ
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Καθυστερήσεις στις δράσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση της 
διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν τους ΠΙΠ και τη 
μείωση του ελλείμματος τελωνειακών δασμών 

3.13. Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τα τελωνεία13 περιλαμβάνει δράσεις 
για τη βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων, τη διαχείριση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, την προώθηση της συμμόρφωσης και την ενθάρρυνση των τελωνειακών 
αρχών να ενεργούν με ενιαίο τρόπο. Διάφορες είναι οι δράσεις που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουμε ήδη αναδείξει στις εκθέσεις μας14, καθώς 
και στη μείωση του ελλείμματος τελωνειακών δασμών. Εξετάζοντας την υλοποίηση 
του εν λόγω σχεδίου από την Επιτροπή, παρατηρήσαμε ότι αρκετές από τις δράσεις 
αυτές δεν είχαν προχωρήσει αρκετά. Διαπιστώσαμε ότι πέντε από αυτές είχαν μόνιμο 
χαρακτήρα, 11 δράσεις με προκαθορισμένη διάρκεια και προθεσμίες υλοποίησης 
μετά το 2021 βρίσκονταν σε εξέλιξη και 12 από τις 13 δράσεις με προκαθορισμένη 
διάρκεια που έπρεπε να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021 είχαν ήδη 
καθυστερήσει (βλέπε γράφημα 3.4). Παραδείγματος χάριν, η Επιτροπή μετέθεσε την 
αναθεώρηση της στρατηγικής διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων από τον Ιούνιο 
του 2021 στον Σεπτέμβριο του 2022. 

                                                      
13 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μετάβαση της τελωνειακής ένωσης στο επόμενο 

στάδιο: σχέδιο δράσης» (COM(2020) 581), της 28ης Σεπτεμβρίου 2020. 

14 Βλέπε, παραδείγματος χάριν, την ετήσια έκθεση για το 2020, σημείο 3.18, την ειδική 
έκθεση 04/2021 και την ειδική έκθεση 12/2019, με τίτλο «Ηλεκτρονικό εμπόριο: πολλές 
από τις προκλήσεις που σχετίζονται με την είσπραξη του ΦΠΑ και των τελωνειακών 
δεσμών δεν έχουν αντιμετωπιστεί». 
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Γράφημα 3.4 – Η από μέρους της Επιτροπής υλοποίηση του σχεδίου 
δράσης για τα τελωνεία (κατάσταση στο τέλος του 2021)  

  Δράσεις με προκαθορισμένη 
διάρκεια 

Τομέας 

Δράσεις με 
μόνιμο 

χαρακτήρα 
(χωρίς 

προθεσμία) 

προθεσμία μετά 
το 2021 

προθεσμία μέχρι 
το 2021 

 
ΣΥΝΟΛΟ 29 δράσεων 

 
5 

 
11 

 
1 εμπρόθεσμη 

12 με 
καθυστέρηση 

Α. Αποτελεσματικότερη διαχείριση 
των τελωνειακών κινδύνων για 
αποτελεσματικότερους ελέγχους 

 
2 

 
2 

 
1 

Β. Διαχείριση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου 

 

0 
 

3 

 
1 

Γ. Ενίσχυση και διευκόλυνση της 
συμμόρφωσης 

 
3 

 
2 

 
9 

Δ. Ενιαία δράση των τελωνειακών 
αρχών 

 

0 
 

4 
 

2 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής και των δικών μας ελεγκτικών εργασιών. 

3.14. Τυχόν προβλήματα με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / 
Βόρεια Ιρλανδία μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους για την ορθή εφαρμογή του 
ΕΤΚ, ιδίως όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους των αγαθών που εισάγονται στην 
ΕΕ μέσω της Βόρειας Ιρλανδίας. Αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στο ποσό των 
ΠΙΠ που εισπράττουν τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή έχει αρχίσει την εκπόνηση 
στρατηγικής παρακολούθησης με σκοπό την εκτίμηση και τον μετριασμό αυτών των 
κινδύνων, ωστόσο οι σχετικές εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. 
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Παρότι ο αριθμός των επιφυλάξεων σχετικά με τον ΦΠΑ και τα 
ανοικτά σημεία σχετικά με τους ΠΙΠ έχει μειωθεί, η διαχείρισή 
τους εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες 

3.15. Στο γράφημα 3.5 παρουσιάζεται η διαδικασία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή 
για την επαλήθευση των υπολογιζόμενων από τα κράτη μέλη ΠΙΠ και βάσεων ΦΠΑ. 
Στο παράρτημα 3.2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εκκρεμείς επιφυλάξεις και τα 
ανοικτά σημεία που αφορούν τις εντοπισθείσες αδυναμίες. Διαπιστώσαμε ότι η 
Επιτροπή είχε βελτιώσει τις επακόλουθες ενέργειές της για την άρση των 
επιφυλάξεων σχετικά με τον ΦΠΑ και το κλείσιμο των ανοικτών σημείων σχετικά με 
τους ΠΙΠ. Ο αριθμός των πρώτων μειώθηκε από 104 το 2020 σε 82 το 2021 (μείωση 
κατά 21 %) και των δεύτερων από 326 το 2020 σε 304 το 2021 (μείωση κατά 7 %). 
Μολονότι παρατηρήσαμε πρόοδο στην επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων, 
διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν οκτώ επιφυλάξεις σχετικά με τον ΦΠΑ (10 % του συνόλου) 
και 104 σημεία σχετικά με τους ΠΙΠ (34 % του συνόλου) που είχαν ανοίξει 
τουλάχιστον προ πενταετίας. 
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Γράφημα 3.5 – Διαδικασία επαλήθευσης των βάσεων ΦΠΑ και των ΠΙΠ 
που υπολογίζουν τα κράτη μέλη 

 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

3.16. Εξετάσαμε τη διαχείριση και των 17 επιφυλάξεων σχετικά με τον ΦΠΑ που 
αφορούσαν αδυναμίες στην εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τον ΦΠΑ από τα κράτη 
μέλη15 και για τις οποίες η Επιτροπή είχε κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει ή 
έρευνες για μη συμμόρφωση. Πέντε από αυτές εκκρεμούσαν από μακρού. 
Σε 12 περιπτώσεις (71 %), ενώ η διαδικασία επί παραβάσει ή η έρευνα είχε ήδη 
ολοκληρωθεί, το εμπλεκόμενο κράτος μέλος δεν είχε ακόμη υπολογίσει τη σχετική 
δημοσιονομική επίπτωση. Κατά την άποψή μας, αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν εφάρμοζε κοινή προσέγγιση όσον αφορά τις προθεσμίες που ορίζει στα 
κράτη μέλη, προκειμένου αυτά να υπολογίσουν και να πραγματοποιήσουν τις 

                                                      
15 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 

αξίας. 

Κράτη μέλη
Βεβαιώνουν και εισπράττουν τους 

τελωνειακούς δασμούς
(εκ των οποίων το 75 % είναι ΠΙΠ)

Υπολογίζουν τη βάση ΦΠΑ
(ίδιοι πόροι βάσει ΦΠΑ)

Επιτροπή
Υπολογίζει τις εισφορές στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ

Επιτροπή
Παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών 

μελών:
αξιολογεί τις δράσεις τους και

ζητεί πρόσθετες πληροφορίες ή δράσεις.
Αίρει την επιφύλαξη ή κλείνει το σημείο 

σχετικά με τους ΠΙΠ, όταν θεωρεί το ζήτημα 
λυθέν

Επιτροπή
Επιθεωρεί και επαληθεύει την ακρίβεια των 

πληροφοριών και των δεδομένων που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη

Κράτη μέλη
Αποκαθιστούν τις αδυναμίες
Ενημερώνουν την Επιτροπή

Ανταποκρίνονται σε αιτήματα για επακόλουθες 
ενέργειες

Επιτροπή 
Όταν εντοπίζει αδυναμίες, 

προειδοποιεί μέσω επιφύλαξης σχετικά με τον 
ΦΠΑ ή ανοικτού σημείου σχετικά με τους ΠΙΠ

ΣΤΑΔΙΟ 3: Μεταπαρακολούθηση και άρση

ΣΤΑΔΙΟ 2:  Επαλήθευση και προειδοποίηση

ΣΤΑΔΙΟ 1: Υπολογισμός
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αντίστοιχες δημοσιονομικές διορθώσεις στους ιδίους πόρους που βασίζονται στον 
ΦΠΑ. 

3.17. Από την εξέταση της διαχείρισης των ανοικτών σημείων σχετικά με τους ΠΙΠ 
διαπιστώσαμε ότι ο αριθμός των από μακρού εκκρεμών ανοικτών σημείων είχε 
μειωθεί σημαντικά μεταξύ 2019 και 2021 και ότι η Επιτροπή είχε επικαιροποιήσει τη 
διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεών της σχετικά με τους 
ΠΙΠ. Παρ’ όλα αυτά, δεν προέβλεπε σύστημα για την κατάταξη των ελλείψεων των 
κρατών μελών κατά σειρά προτεραιότητας, ούτε καθόριζε προθεσμίες για τις 
επακόλουθες δράσεις που αυτά όφειλαν να αναλάβουν (βλέπε παράρτημα 3.3) βάσει 
των απαντήσεών τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμη οι 
αδυναμίες που αναφέραμε στο παρελθόν σχετικά με το κλείσιμο των από μακρού 
εκκρεμών ανοικτών σημείων. 

Οι καθυστερήσεις των κρατών μελών επηρεάζουν τις εργασίες 
της Επιτροπής σχετικά με το ΑΕΕ 

3.18. Η Επιτροπή έχει εγκαινιάσει τον νέο κύκλο επαληθεύσεων του ΑΕΕ 
2020-2024. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται κατά πόσον οι διαδικασίες κατάρτισης των 
εθνικών λογαριασμών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με το 
ΕΣΛ 201016, καθώς και αν τα στοιχεία για το ΑΕΕ είναι αξιόπιστα, πλήρη και 
συγκρίσιμα17. Παρατηρήσαμε ότι 18 κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν 
τηρήσει τη νόμιμη προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 202118 για την παράδοση των 
καταλόγων ΑΕΕ. Οι κατάλογοι αυτοί περιγράφουν τις διαδικασίες που εφαρμόζονται 
για την κατάρτιση των στατιστικών δεδομένων που αποστέλλονται στην Επιτροπή. 
Τέσσερα κράτη μέλη υπέβαλαν τους καταλόγους τους τον Ιανουάριο του 2022 και, 
τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, η Επιτροπή διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με το 

                                                      
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών 

λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/516 για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε 
αγοραίες τιμές. 

18 Άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2020/1546 για τον καθορισμό 
της δομής και των λεπτομερών ρυθμίσεων του καταλόγου των πηγών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των μακροοικονομικών μεγεθών του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος και των συνιστωσών τους σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Λογαριασμών (ΕΣΛ 2010). 
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ΑΕΕ19 για τα υπόλοιπα πέντε20. Οι επιφυλάξεις αυτές ενδέχεται να καθυστερήσουν 
την ολοκλήρωση του κύκλου επαληθεύσεων του ΑΕΕ. 

3.19. Καθυστερήσεις διαπιστώσαμε επίσης από πλευράς εννέα κρατών μελών 
(συν το Ηνωμένο Βασίλειο)21 όσον αφορά τη συνέχεια που έπρεπε να δώσουν στις 
επιφυλάξεις σχετικά με το ΑΕΕ για συγκεκριμένες πράξεις ή/και στις οριζόντιες 
επιφυλάξεις22, οι οποίες είχαν διατυπωθεί κατά τον προηγούμενο κύκλο 
επαληθεύσεων 2016-2019 και είχαν προθεσμία έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι 
καθυστερήσεις αυτές επηρεάζουν τις εργασίες της Επιτροπής για την άρση των 
σχετικών επιφυλάξεων, οι οποίες ενδέχεται να μην ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα εντός του 2022. Στο τέλος του 2021, είχε αρθεί το 24 % των 
επιφυλάξεων σχετικά με το ΑΕΕ για συγκεκριμένες πράξεις (38 από τις 157 που 
παρέμεναν ανοικτές στο τέλος του 2020, βλέπε παράρτημα 3.2). Η Επιτροπή 
παρέτεινε κατά ένα χρόνο (μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2022) την προθεσμία για τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε συνέχεια δύο οριζόντιων επιφυλάξεων από τις 
πέντε που είχε διατυπώσει σχετικά με το ΑΕΕ23, λόγω της καθυστερημένης έγκρισης 
των αναγκαίων κατευθυντήριων γραμμών προς τα κράτη μέλη. 

  

                                                      
19 Η Επιτροπή χρησιμοποιεί γενικές επιφυλάξεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος υπονόμευσης των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Τέτοια περίπτωση 
συντρέχει όταν, λόγου χάριν, ένα κράτος μέλος δεν υποβάλλει, ως οφείλει, τον κατάλογο 
ΑΕΕ. 

20 Ελλάδα, Κροατία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ρουμανία. 

21 Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, 
Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. 

22 Οι επιφυλάξεις σχετικά με το ΑΕΕ απαιτούν τη βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών 
κατάρτισης των σχετικών καταστάσεων από τα κράτη μέλη. 

23 Σε αντίθεση με τις επιφυλάξεις για συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες απευθύνονται σε 
μεμονωμένα κράτη μέλη, οι οριζόντιες επιφυλάξεις χρησιμοποιούνται όταν ένα πρόβλημα 
σχετιζόμενο με τον υπολογισμό του ΑΕΕ αφορά το σύνολο των κρατών μελών και απαιτεί 
την εφαρμογή εναρμονισμένης λύσης, κατόπιν συνεννόησης επί των τεχνικών ζητημάτων 
με τη Eurostat. 
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Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων 
3.20. Οι περί κανονικότητας πληροφορίες που περιείχαν οι ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων του 2021 που δημοσίευσαν η ΓΔ BUDG και η Eurostat επιβεβαίωσαν 
σε γενικές γραμμές τις δικές μας διαπιστώσεις και συμπεράσματα. 

3.21. Για έκτο συναπτό έτος, η ΓΔ BUDG διατήρησε την επιφύλαξη σχετικά με το 
γεγονός ότι τα ποσά των ΠΙΠ που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι 
ανακριβή λόγω της δήλωσης δασμολογητέας αξίας χαμηλότερης της πραγματικής για 
εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών υπόδησης από την Κίνα την 
περίοδο 2011-2017. Η επιφύλαξη διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 2016, όταν 
προσδιορίστηκαν σε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ οι απώλειες ΠΙΠ που καταλογίζονται 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, και στη συνέχεια, το 2018, διευρύνθηκε συμπεριλαμβάνοντας 
και άλλα κράτη μέλη, χωρίς προσδιορισμό ποσών. Στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 ως τόκοι 
καταχωρίστηκε περαιτέρω ποσό 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

3.22. Στις ετήσιες εκθέσεις μας για το 2019 και το 2020, επισημαίναμε ότι, 
σύμφωνα με τη σχετική αξιολόγηση της Επιτροπής, οι στρατηγικές ελέγχου των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση του κινδύνου δήλωσης δασμολογητέας αξίας 
χαμηλότερης της πραγματικής ήταν συνολικά ανεπαρκείς24. Εξετάσαμε την από 
μέρους της Επιτροπής μεταπαρακολούθηση των διαπιστώσεών της το 2021 και 
παρατηρήσαμε ότι για 22 κράτη μέλη τα σχετικά με τους ΠΙΠ ανοικτά σημεία 
παρέμεναν ακόμη σε εκκρεμότητα. Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματά μας 
συμβαδίζουν με τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται στην επιφύλαξη που 
συμπεριέλαβε η ΓΔ BUDG στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της. 

3.23. Στις 8 Μαρτίου 2022, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
δημοσίευσε την οριστική απόφασή του στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει 
κατά του Ηνωμένου Βασιλείου που είχε εισαγάγει ενώπιόν του η Επιτροπή. Το ΔΕΕ 
κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αθέτησε τις υποχρεώσεις που 
υπείχε βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας περί ιδίων πόρων. Με την απόφαση αυτή το 
ΔΕΕ ενέκρινε τη μέθοδο που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την ποσοτικοποίηση των 
απωλειών ΠΙΠ βάσει στατιστικών στοιχείων. Ωστόσο, απέρριψε εν μέρει τον 
υπολογισμό της Επιτροπής, λόγω αβεβαιότητας περί του ύψους των ιδίων πόρων 
που, κατά τους ισχυρισμούς της, όφειλε το Ηνωμένο Βασίλειο, και έδωσε οδηγίες για 
τον επανυπολογισμό του. Η Επιτροπή έχει αρχίσει μεν να αναλύει την απόφαση του 

                                                      
24 Ετήσια έκθεση για το 2020, σημείο 3.19, και ετήσια έκθεση για το 2019, σημείο 3.14. 
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ΔΕΕ και τις επιπτώσεις της στους υπολογισμούς της, αλλά δεν έχει αναθεωρήσει 
ακόμη, βάσει της απόφασης, την εκτίμησή της για το ύψος των απωλειών ΠΙΠ. 
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Συμπέρασμα και συστάσεις 

Συμπέρασμα 

3.24. Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου συνάγεται ότι το 
επίπεδο σφάλματος που περιείχαν τα έσοδα δεν ήταν σημαντικό. Τα σχετικά με τα 
έσοδα συστήματα που εξετάσαμε ήταν γενικώς αποτελεσματικά. Ωστόσο, οι βασικές 
εσωτερικές δικλίδες για τους ΠΙΠ που αξιολογήσαμε σε ορισμένα κράτη μέλη και η 
διαχείριση των επιφυλάξεων σχετικά με τον ΦΠΑ και των ανοικτών σημείων σχετικά 
με τους ΠΙΠ σε επίπεδο Επιτροπής ήταν μερικώς αποτελεσματικές λόγω σειράς 
αδυναμιών που εξακολουθούν να μην αποκαθίστανται (βλέπε σημεία 3.10-3.12 
και 3.15-3.17). 

3.25. Διαπιστώσαμε επίσης ότι υπήρχαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση αρκετών 
δράσεων από το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τα τελωνεία (βλέπε σημείο 3.13) 
που συμβάλλουν στη μείωση του ελλείμματος τελωνειακών δασμών. Η αδυναμία 
αυτή δεν επηρεάζει την ελεγκτική γνώμη μας σχετικά με τα έσοδα, δεδομένου ότι δεν 
αφορά τις πράξεις στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, αλλά τον κίνδυνο οι ΠΙΠ να 
είναι ελλιπείς. 

Συστάσεις 

3.26. Στο παράρτημα 3.3 παρατίθενται οι διαπιστώσεις μας από την επισκόπηση 
της συνέχειας που δόθηκε στις δύο συστάσεις που είχαμε διατυπώσει στην ετήσια 
έκθεσή μας για το 2018. Η Επιτροπή είχε υλοποιήσει πλήρως μία από αυτές, 
βελτιώνοντας τους ελέγχους των καταστάσεων ΠΙΠ. Η δεύτερη είχε υλοποιηθεί ως επί 
το πλείστον. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εκτίμηση κινδύνων της Επιτροπής δεν 
τεκμηριώνει συστηματικά την ανάλυση του επιπέδου κινδύνου για κάθε κράτος μέλος 
βάσει των αποτελεσμάτων από προηγούμενες επιθεωρήσεις ΠΙΠ, περιλαμβανομένων 
και αυτών που αφορούν την κατάρτιση των λογαριασμών ΠΙΠ. 

3.27. Εξετάσαμε επίσης δύο συστάσεις από την ετήσια έκθεσή μας για το 2019, 
για τις οποίες είχε οριστεί να υλοποιηθούν εντός του 2021 (βλέπε παράρτημα 3.3). Η 
Επιτροπή είχε υλοποιήσει τη μία μερικώς και την άλλη ως επί το πλείστον. Όσον 
αφορά τη σύσταση 1, στοιχείο α), η Επιτροπή δεν έχει συλλέξει ούτε αναλύσει ακόμη 
στοιχεία για τις εισαγωγές σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να εντοπίσει τους εισαγωγείς 
με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα (βλέπε σημείο 3.13). Όσον αφορά τη σύσταση 1, 
στοιχείο β), οι καθυστερήσεις στην παράδοση, από ορισμένα κράτη μέλη, των 
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αναγκαίων δεδομένων προς καταχώριση στο αναβαθμισμένο σύστημα ΤΠ για τα 
τελωνεία με την ονομασία «Surveillance III» ενδέχεται να μην επιτρέψουν στην 
Επιτροπή να εκδώσει εγκαίρως οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του συστήματος 
για την ανάλυση δεδομένων. Ως προς τη σύσταση 2, βλέπε σημείο 3.17. 

3.28. Βάσει της επισκόπησης αυτής, καθώς και των διαπιστώσεων και των 
συμπερασμάτων μας για το 2021, συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 

Σύσταση 3.1 – Λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της 
αξιοπιστίας των καταστάσεων ΠΙΠ της Ιταλίας 

Να λάβει τα αναγκαία μέτρα (περιλαμβανομένης της κίνησης διαδικασίας επί 
παραβάσει όπου κρίνεται σκόπιμο), προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η Ιταλία θα 
επιληφθεί των από μακρού αδυναμιών που αντιμετωπίζει όσον αφορά τη λογιστική 
καταχώριση των ΠΙΠ. Στόχος των μέτρων αυτών πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των 
συνεχών αποκλίσεων που μειώνουν την αξιοπιστία των ιταλικών καταστάσεων περί 
των εισπραχθέντων και των μη εισέτι εισπραχθέντων δασμών. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: μέσα του 2023 

Σύσταση 3.2 – Βελτίωση της διαχείρισης των επιφυλάξεων 
σχετικά με τον ΦΠΑ 

Να επανεξετάσει τις διαδικασίες της όσον αφορά τη διαχείριση των επιφυλάξεων 
σχετικά με τον ΦΠΑ, προκειμένου να ορίσει στις εθνικές αρχές περισσότερο 
εναρμονισμένες και αυστηρότερες προθεσμίες, κάτι που θα διευκόλυνε την 
παρακολούθηση και την άρση των επιφυλάξεων. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: μέσα του 2024 
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Σύσταση 3.3 – Βελτίωση της εκτίμησης των 
χρηματοοικονομικών κινδύνων στον τομέα των τελωνείων 

Να βελτιώσει την εκτίμηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που απειλούν τους 
ΠΙΠ, εφαρμόζοντας εγκαίρως τα σχετικά μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης 
της για τα τελωνεία. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: οι καταληκτικές ημερομηνίες 
που ορίζει το σχέδιο δράσης για τα τελωνεία 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 3.1 – Διαδικασία κατάρτισης των καταστάσεων 
ΠΙΠ για τους (εισπραχθέντες και μη εισέτι εισπραχθέντες) 
τελωνειακούς δασμούς και καταχώρισή τους στους 
λογαριασμούς και στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της νομοθεσίας και των κανόνων που ισχύουν αυτή τη στιγμή στην ΕΕ. 

Κράτη μέλη
Βεβαιώνουν, καταχωρίζουν στους 

λογαριασμούς και εισπράττουν τους 
τελωνειακούς δασμούς

Αναφέρονται στην Επιτροπή 

Οικονομικοί φορείς
Υποβάλλουν τις διασαφήσεις εισαγωγής στις εθνικές τελωνειακές αρχές

Καταβάλλουν τους απαιτούμενους δασμούς
Εισάγουν τα εμπορεύματα στην αγορά της ΕΕ

Μηνιαία κατάσταση
των εισπραχθέντων δασμών

Τριμηνιαία κατάσταση
των μη εισέτι εισπραχθέντων δασμών

Κράτη μέλη
Καταβάλλουν το 75 % των εισπραχθέντων 

δασμών (ΠΙΠ)
στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Κράτη μέλη
Λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

είσπραξη των οφειλών
Διαχειρίζονται τους μη εισέτι εισπραχθέντες 

δασμούς

Λογαριασμοί της ΕΕ
Εγγραφή στους λογαριασμούς ως έσοδα 

προς είσπραξη (απαιτήσεις)

Λογαριασμοί και προϋπολογισμός της 
ΕΕ

Εγγραφή στους λογαριασμούς ως 
εισπραχθέντα έσοδα

Εισφορά στον ετήσιο προϋπολογισμό της 
ΕΕ 

Στο πλαίσιο της δήλωσης διασφάλισης  

Κράτη μέλη
Βεβαιώνουν, καταχωρίζουν στους 

λογαριασμούς και εισπράττουν τους 
τελωνειακούς δασμούς

Αναφέρονται στην Επιτροπή 

Μηνιαία κατάσταση
των εισπραχθέντων δασμών

Τριμηνιαία κατάσταση
των μη εισέτι εισπραχθέντων δασμών

Κράτη μέλη
Λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

είσπραξη των οφειλών
Διαχειρίζονται τους μη εισέτι εισπραχθέντες 

δασμούς
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Παράρτημα 3.2 – Πλήθος των εκκρεμών επιφυλάξεων σχετικά 
με το ΑΕΕ και τον ΦΠΑ και των ανοικτών σημείων σχετικά με 
τους ΠΙΠ ανά κράτος μέλος στις 31.12.2021 

 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής25. 

 

                                                      
25 Τα αριθμητικά στοιχεία στις επιφυλάξεις για το ΑΕΕ περιλαμβάνουν μόνο τις επιφυλάξεις 

που αφορούν συγκεκριμένες πράξεις που συνδέονται με τα στοιχεία που καταρτίστηκαν 
από το 2010 και εξής για συγκεκριμένες συνιστώσες των εθνικών λογαριασμών του 
εκάστοτε κράτους μέλους. Υπάρχουν επίσης πέντε οριζόντιες επιφυλάξεις για κάθε κράτος 
μέλος, συν το Ηνωμένο Βασίλειο, καμία από τις οποίες δεν ήρθη το 2021. 
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1
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Ηνωμένο Βασίλειο
Κάτω Χώρες

Ελλάδα
Βέλγιο

Πολωνία
Γαλλία

Ρουμανία
Γερμανία

Λουξεμβούργο
Κροατία

Ιρλανδία
Πορτογαλία

Μάλτα
Βουλγαρία

Ιταλία
Ισπανία

Αυστρία
Σουηδία

Φινλανδία
Σλοβακία

Λιθουανία
Τσεχία

Ουγγαρία
Εσθονία
Λετονία

Δανία
Σλοβενία

Κύπρος

Ανοικτά σημεία σχετικά με τους ΠΙΠ 

Επιφυλάξεις σχετικά με τον ΦΠΑ 

Επιφυλάξεις σχετικά με το ΑΕΕ        

ΣΥΝΟΛΟ 31.12.2021 304 82 121
ΣΥΝΟΛΟ 31.12.2020 326 104 157

Ανοικτά σημεία 
σχετικά με τους ΠΙΠ 

Επιφυλάξεις σχετικά 
με τον ΦΠΑ 

Επιφυλάξεις σχετικά 
με το ΑΕΕ        
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Παράρτημα 3.3 – Μεταπαρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων 

Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2018 

Συνιστούμε στην Επιτροπή: 

Σύσταση 1: 

Έως το τέλος του 2020, να εφαρμόσει μια 
περισσότερο συστηματοποιημένη και 
τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου στον 
προγραμματισμό των επιθεωρήσεών της 
σχετικά με τους ΠΙΠ, συμπεριλαμβανομένης 
ανάλυσης της επικινδυνότητας κάθε κράτους 
μέλους, καθώς και των κινδύνων που αφορούν 
την κατάρτιση της λογιστικής Α και της 
λογιστικής Β. 

 X     

Σύσταση 2: 

Έως το τέλος του 2020, να διευρύνει την 
εμβέλεια των μηνιαίων και τριμηνιαίων 
ελέγχων των καταστάσεων ΠΙΠ στη λογιστική Α 
και στη λογιστική Β, υποβάλλοντας σε 
διεξοδικότερη ανάλυση τις ασυνήθιστες 
μεταβολές, προκειμένου να διασφαλίζεται 
ταχεία αντίδραση σε πιθανές ανωμαλίες. 

X      
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2019 

Συνιστούμε στην Επιτροπή: 

Σύσταση 1: 

Να παρέχει στα κράτη μέλη τακτική υποστήριξη 
στην επιλογή των εισαγωγέων με τη 
μεγαλύτερη επικινδυνότητα για υποβολή τους 
σε λογιστικό έλεγχο μετά τον εκτελωνισμό ως 
εξής: 

α) συλλέγοντας και αναλύοντας σχετικά 
δεδομένα για τις εισαγωγές σε επίπεδο ΕΕ 
και κοινοποιώντας τα αποτελέσματα της 
ανάλυσής της στα κράτη μέλη (μέχρι το 
τέλος του 2021), 

β) μόλις τεθεί σε λειτουργία το 
«Surveillance III», παρέχοντας την 
αναγκαία καθοδήγηση σχετικά με τον 
τρόπο ανάλυσης των δεδομένων στο 
πλαίσιο αυτού του νέου συστήματος 
(μέχρι τον Ιούνιο του 2023). 

  X    
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

Σύσταση 2: 

Μέχρι το τέλος του 2021, να αναθεωρήσει τις 
διαδικασίες της ως εξής: 

α) καθιερώνοντας ένα σύστημα 
παρακολούθησης των ανοικτών σημείων 
σχετικά με τους ΠΙΠ με εφαρμογή 
ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, 
βάσει των οποίων οι αδυναμίες που θα 
εντοπίζονται στα κράτη μέλη θα 
κατατάσσονται κατά σειρά 
προτεραιότητας, και 

β) ορίζοντας στα κράτη μέλη προθεσμίες για 
την αποκατάσταση αυτών των αδυναμιών 
και τη λήψη επακόλουθων μέτρων, 
περιλαμβανομένων του υπολογισμού των 
τόκων υπερημερίας και της είσπραξης των 
ποσών που πρέπει να αποδοθούν στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. 

 X     

Πηγή: ΕΕΣ. 
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Κεφάλαιο 4 

Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία 

136



 

Περιεχόμενα 
Σημείο 

Εισαγωγή 4.1.‑4.5. 
Σύντομη περιγραφή 4.2.‑4.4. 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 4.5. 

Κανονικότητα των πράξεων 4.6.‑4.22. 
Τα μη επιλέξιμα έξοδα προσωπικού εξακολουθούν να 
αποτελούν την πλειονότητα των ποσοτικοποιήσιμων 
σφαλμάτων που εντοπίσαμε στις δαπάνες για την έρευνα 4.12.‑4.19. 
Εσφαλμένος υπολογισμός των ωρομισθίων 4.13.‑4.16. 

Ποσοτικοποιήσιμα προβλήματα με την καταγραφή του χρόνου 
εργασίας 4.17. 

Μη επιλέξιμες προσαρμογές που αφορούν προηγούμενες περιόδους 
υποβολής δηλώσεων και άλλα σφάλματα σχετικά με τα έξοδα 
προσωπικού 4.18.‑4.19. 

Οι ιδιωτικοί φορείς, ιδίως οι ΜΜΕ και οι νέοι δικαιούχοι, 
ενέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος 4.20.‑4.21. 

Είδη σφάλματος που αφορούν άλλα άμεσα έξοδα 4.22. 

Επισκόπηση των συστημάτων ΤΠ σχετικά με τις 
επιχορηγήσεις στον τομέα της έρευνας 4.23.‑4.27. 

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και λοιπές 
ρυθμίσεις διακυβέρνησης 4.28.‑4.36. 

Συμπέρασμα και συστάσεις 4.37.‑4.40. 
Συμπέρασμα 4.37.‑4.38. 

Συστάσεις 4.39.‑4.40. 

Παραρτήματα 
Παράρτημα 4.1 – Μεταπαρακολούθηση προγενέστερων 
συστάσεων για τον τομέα «Ενιαία αγορά, καινοτομία και 
ψηφιακή οικονομία»  

137



 

Εισαγωγή 
4.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας για τον τομέα 1 του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, που φέρει τον τίτλο «Ενιαία αγορά, καινοτομία 
και ψηφιακή οικονομία» (τομέας 1 του ΠΔΠ). Στο γράφημα 4.1 παρατίθεται η 
αναλυτική κατανομή των κύριων δραστηριοτήτων και των δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα το 2021. 

Γράφημα 4.1 – Πληρωμές και πληθυσμός ελέγχου 

 
(*) Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για 
λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε παράρτημα 1.1, σημείο 12). 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το 2021.  

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 σε σύγκριση με τις πληρωμές

Πληρωμές του 2021 – σύνολο 18,5

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 – σύνολο 14,3

Εκκαθάριση προχρηματοδοτήσεων (*): 8,4 

Έρευνα
10,8 (58,7 %)

Διάστημα
2,6 (13,9 %)

Μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακές υπηρεσίες
2,2 (11,8 %)

InvestEU
1,5 (8,2 %)

Αναλυτική κατανομή των πληρωμών του 2021 ανά κονδύλιο

Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία
18,5 δισ. ευρώ (10,2 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ)

Πληρωμές προχρηματοδοτήσεων (*): 12,6

Άπαξ, ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 5,9

Άπαξ, ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 5,9

(δισ. ευρώ)

Λοιπά
1,4 (7,4 %)
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Σύντομη περιγραφή 

4.2. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του τομέα «Ενιαία 
αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία» είναι ποικίλα και στοχεύουν στη 
χρηματοδότηση των επενδύσεων της ΕΕ που συμβάλλουν στην έρευνα και στην 
καινοτομία, στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, στην πρόοδο 
στους τομείς των επικοινωνιών, της ενέργειας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και 
της ενιαίας αγοράς, καθώς και στη διαστημική πολιτική. 

4.3. Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»1 παραμένει το κύριο πρόγραμμα για την 
έρευνα και την καινοτομία, ενώ τόσο το πρόγραμμα που το διαδέχθηκε, το 
«Ορίζων Ευρώπη»2, όσο και το αντίστοιχο προηγούμενο πρόγραμμα, το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (7ο ΠΠ)3, αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό του 
πληθυσμού ελέγχου για το 2021. Ο τομέας 1 του ΠΔΠ περιλαμβάνει επίσης μεγάλα 
έργα υποδομής στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), τα 
διαστημικά προγράμματα Galileo (το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης 
της ΕΕ), την EGNOS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση) 
και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης Copernicus. Επιπλέον καλύπτει το ταμείο 
InvestEU, το οποίο λαμβάνει, από κοινού με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 
πρόσθετη χρηματοδότηση από το μέσο NextGenerationEU (NGEU). 

4.4. Οι δαπάνες των εν λόγω προγραμμάτων τελούν, στην πλειονότητά τους, υπό 
την άμεση διαχείριση της Επιτροπής (ασκούμενη τόσο από την ίδια όσο και μέσω των 
εκτελεστικών οργανισμών της) και λαμβάνουν τη μορφή επιχορηγήσεων προς τους 
δικαιούχους, από τον δημόσιο ή από τον ιδιωτικό τομέα, που συμμετέχουν σε έργα. 
Μόλις υπογραφεί η συμφωνία επιχορήγησης, η Επιτροπή καταβάλλει 
προχρηματοδότηση στους δικαιούχους και αποδίδει τα χρηματοδοτούμενα από την 
ΕΕ έξοδα που αυτοί δηλώνουν, αφού αφαιρέσει την προχρηματοδότηση. Κατά 
κανόνα, τα διαστημικά προγράμματα τελούν υπό έμμεση διαχείριση βάσει 
συμφωνιών μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που συνάπτει η Επιτροπή με φορείς 
υλοποίησης που έχουν συσταθεί για τον σκοπό αυτό (όπως ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Διαστήματος). Τα χρηματοδοτικά μέσα του InvestEU εκτελούνται ως επί 
το πλείστον από την ΕΤΕπ ή το ΕΤαΕ, που με τη σειρά τους προσφεύγουν σε 
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

                                                      
1 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία την περίοδο 2014-2020. 

2 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία την περίοδο 2021-2027. 

3 Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (2007-2013). 
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 

4.5. Κατ’ εφαρμογή της προσέγγισης και της μεθοδολογίας του ελέγχου που 
περιγράφονται στο παράρτημα 1.1, εξετάσαμε τα ακόλουθα όσον αφορά τον 
συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ για το 2021: 

α) στατιστικό αντιπροσωπευτικό δείγμα 130 πράξεων, το οποίο κάλυπτε το πλήρες 
φάσμα των δαπανών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα του ΠΔΠ και 
περιλάμβανε 87 πράξεις από το πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας (84 για το 
«Ορίζων 2020» και 3 για το 7ο ΠΠ) και 43 πράξεις από άλλα προγράμματα και 
δραστηριότητες, ιδίως δε από τον ΜΣΕ, άλλα χρηματοδοτικά μέσα και τα 
διαστημικά προγράμματα· οι δικαιούχοι που υποβλήθηκαν σε έλεγχο βρίσκονταν 
σε 21 κράτη μέλη και έξι χώρες εκτός ΕΕ· στόχος μας ήταν να προβούμε σε 
εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος για τον εν προκειμένω τομέα του ΠΔΠ και, 
κατ’ αυτό τον τρόπο, να συμβάλουμε στη δήλωση διασφάλισης· 

β) επιλεγμένα συστήματα ΤΠ, προκειμένου να αποκτήσουμε βαθύτερη γνώση των 
διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούσε η Επιτροπή στο 
πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων (ιδίως τη σουίτα εφαρμογών eGrants) 
και να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο καθορίστηκαν οι ροές των 
πληροφοριών διαχείρισης, έπειτα από τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τη 
Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ RTD) προς τον Ευρωπαϊκό 
Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA)· 

γ) τις περί κανονικότητας πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN), της ΓΔ RTD και του REA, και ενσωματώνονται στην ετήσια 
έκθεση της Επιτροπής για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ). 
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Κανονικότητα των πράξεων 
4.6. Από τις 130 πράξεις που εξετάσαμε, οι 55 (42 %) περιείχαν σφάλματα. Βάσει
των 38 σφαλμάτων που ποσοτικοποιήσαμε, εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος 
είναι 4,4 %4 (βλέπε γράφημα 4.2). Στο γράφημα 4.3 παρουσιάζουμε αναλυτικά την 
κατανομή του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος για το 2021, διακρίνοντας μεταξύ 
πράξεων από τον τομέα της έρευνας και λοιπών πράξεων. 

Γράφημα 4.2 – Εκτιμώμενη επίπτωση των ποσοτικοποιήσιμων 
σφαλμάτων 

Πηγή: ΕΕΣ. 

4 Ο υπολογισμός του επιπέδου σφάλματος γίνεται βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος. Το 
αναφερόμενο ποσοστό αποτελεί τη βέλτιστη δυνατή εκτίμηση. Εκτιμούμε, με βαθμό 
εμπιστοσύνης 95 %, ότι, για τον σχετικό πληθυσμό, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
κυμαίνεται μεταξύ 1,8 % και 7,0 % (κατώτατο και ανώτατο όριο σφάλματος αντίστοιχα). 

3,9 %
4,4 %

5,8 %

1,9 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

Σημαντικότητα
2,0 %

20212020

7,0 % Ανώτατο όριο σφάλματος

Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος

1,8 % Κατώτατο όριο σφάλματος

Εκτιμώμενη επίπτωση των ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων
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Μέγεθος δείγματος 

2020
133 πράξεις

2021
130 πράξεις



 

Γράφημα 4.3 – Αναλυτική κατανομή του εκτιμώμενου επιπέδου 
σφάλματος ανά είδος σφάλματος 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

4.7. Το «Ορίζων 2020» συνέχισε να αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των 
87 ερευνητικών έργων του δείγματός μας (άνω του 97 %), ενώ κανένα έργο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» δεν είχε ακόμη περιληφθεί σε δείγμα ελέγχου5. 
Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν στις 
βελτιώσεις που παρατηρούνται τόσο στον σχεδιασμό του όσο και στη στρατηγική 
ελέγχων της Επιτροπής6. Ορισμένες απλουστεύσεις, ιδίως η καθιέρωση ενιαίου 
συντελεστή για τα έμμεσα έξοδα, όχι μόνο διευκολύνουν τους δικαιούχους αλλά 
επίσης μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο σφάλματος. Ωστόσο, από τα αποτελέσματα 
των ελεγκτικών εργασιών μας προκύπτει ότι το ποσοστό σφάλματος παραμένει 
υψηλότερο του ορίου σημαντικότητας του 2 %. 

                                                      
5 Το 2021 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη». Η 

έναρξή του καθυστέρησε εξαιτίας της έγκρισης του σχετικού κανονισμού αργότερα 
από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Στο τέλος του έτους, είχαν υπογραφεί μόλις 19 συμφωνίες 
επιχορήγησης και 1 συμφωνία-πλαίσιο, όπως πολύ περιορισμένος ήταν και ο αριθμός των 
πληρωμών που είχαν εκτελεστεί (κυρίως προχρηματοδοτήσεις). 

6 Παραδείγματος χάριν, βλέπε ετήσια έκθεση για το 2018, σημείο 5.13, και ειδική 
έκθεση 28/2018, με τίτλο «Η πλειονότητα των μέτρων απλούστευσης που εισήχθησαν στο 
πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων 2020” διευκόλυναν τους δικαιούχους, εξακολουθούν 
όμως να υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης». 

2,4 %

8,4 %

34,5 %

20,4 %

31,3 %

3,0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Απουσία βασικών δικαιολογητικών / έλλειψη 
διαδρομής ελέγχου 

Λοιπά μη επιλέξιμα άμεσα έξοδα (ΦΠΑ, έξοδα 
ταξιδίου, εξοπλισμός)

Σοβαρή μη συμμόρφωση με τους κανόνες 
περί δημόσιων συμβάσεων

Μη επιλέξιμα άμεσα έξοδα προσωπικού

Έρευνα Άλλο
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4.8. Οι δαπάνες του «Ορίζων 2020» και του 7ου ΠΠ εξακολουθούν να 
χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου και αποτελούν μία από τις κύριες πηγές των 
σφαλμάτων που εντοπίζουμε. Διαπιστώσαμε ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα που 
αφορούσαν μη επιλέξιμα έξοδα σε 29 από τις 87 πράξεις από τον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας που περιείχε το δείγμα μας. Αυτά αντιστοιχούν στο 45 % του 
εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος για τον συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ το 2021. 

4.9. Για τα άλλα προγράμματα και δραστηριότητες, εντοπίσαμε ποσοτικoποιήσιμα 
σφάλματα σε 9 από τις 43 πράξεις του δείγματος. Τα σφάλματα αυτά περιλάμβαναν: 

α) δύο περιπτώσεις παρατυπιών στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων [η μία στο 
πλαίσιο του ΜΣΕ και η άλλη στο πλαίσιο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)],  

β) έξοδα σχετικά με εργασίες που δηλώθηκαν και αποδόθηκαν δύο φορές (έργο 
του ΜΣΕ, βλέπε πλαίσιο 4.3),  

γ) την απόδοση εξόδων που δεν προβλέπονταν από τη σύμβαση-πλαίσιο (ΜΣΕ),  

δ) τη χρηματοδότηση μη επιλέξιμου περιουσιακού στοιχείου (ΜΣΕ).  

4.10. Η Επιτροπή είχε εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα με άμεσο αντίκτυπο 
σε πέντε πράξεις του δείγματός μας. Τα μέτρα αυτά επηρέασαν τους υπολογισμούς 
μας, μειώνοντας το κατά την εκτίμησή μας επίπεδο σφάλματος για το παρόν 
κεφάλαιο κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες. Στην περίπτωση 12 ποσοτικοποιήσιμων 
σφαλμάτων από τελικούς δικαιούχους, οι διαδικασίες δικλίδων που εφάρμοζε η 
Επιτροπή δεν εξασφάλισαν την πρόληψη των σφαλμάτων, ή τον εντοπισμό και τη 
διόρθωσή τους, πριν από την αποδοχή των δαπανών. Η πλειονότητα των μη 
εντοπισθέντων σφαλμάτων αφορούσε έξοδα προσωπικού (10 από τις 
12 περιπτώσεις). Εάν η Επιτροπή ή οι κατ’ ανάθεση των δικαιούχων ελεγκτές7 είχαν 
αξιοποιήσει δεόντως όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, το 
εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν χαμηλότερο 
κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες. 

4.11. Όσον αφορά τις δαπάνες για την έρευνα, κατά την ολοκλήρωση ενός έργου, 
οι κατ’ ανάθεση των ίδιων των δικαιούχων ελεγκτές εκδίδουν πιστοποιητικά 

                                                      
7 Ένα από τα στοιχεία του συστήματος δικλίδων της Επιτροπής είναι τα πιστοποιητικά 

οικονομικών καταστάσεων που εκδίδουν οι κατ’ ανάθεση των δικαιούχων ελεγκτές (βλέπε 
σημείο 4.11). 
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οικονομικών καταστάσεων. Σκοπός των πιστοποιητικών αυτών είναι να διευκολύνουν 
την Επιτροπή στην εξακρίβωση της επιλεξιμότητας των εξόδων που δηλώνονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, επανειλημμένως έχουμε αναφερθεί στις 
αδυναμίες των εν λόγω πιστοποιητικών8. Για το υπό εξέταση έτος, διαπιστώσαμε ότι 
9 από τις 12 περιπτώσεις ανιχνεύσιμων και ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων δεν είχαν 
εντοπισθεί ούτε από τους ελεγκτές που εξέδωσαν τα πιστοποιητικά ούτε από την 
Επιτροπή. 

Τα μη επιλέξιμα έξοδα προσωπικού εξακολουθούν να 
αποτελούν την πλειονότητα των ποσοτικοποιήσιμων 
σφαλμάτων που εντοπίσαμε στις δαπάνες για την έρευνα 

4.12. Παρ’ όλες τις προσπάθειες απλούστευσης, οι κανόνες για τη δήλωση των 
εξόδων προσωπικού στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» παραμένουν πολύπλοκοι και ο 
υπολογισμός τους εξακολουθεί να συνιστά μείζονα πηγή σφαλμάτων στις σχετικές 
δηλώσεις. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις μας9 και στην ειδική 
έκθεση 28/2018, η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εξόδων προσωπικού έχει 
κατά κάποιον τρόπο καταστεί πολυπλοκότερη στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» (βλέπε 
σημεία 4.14, 4.15), με συνέπεια την αύξηση του κινδύνου σφάλματος. Από τις 
29 πράξεις του δείγματός μας που προέρχονταν από τον πληθυσμό των πράξεων του 
τομέα της έρευνας και οι οποίες περιείχαν ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα, οι 26, ήτοι 
άνω του 89 %, αφορούν τη δήλωση και την απόδοση μη επιλέξιμων εξόδων 
προσωπικού. 

Εσφαλμένος υπολογισμός των ωρομισθίων 

4.13. Βασική αιτία των σφαλμάτων σε 18 από τις 26 περιπτώσεις παραμένει η 
εσφαλμένη εφαρμογή της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των εξόδων 
προσωπικού, ιδίως των ωρομισθίων.  

4.14. Οι δικαιούχοι δεν μπορούν να δηλώνουν τα πραγματικά μισθολογικά έξοδα 
για το εκάστοτε τρέχον οικονομικό έτος, παρά μόνον εάν ο υπολογισμός τους 
βασίζεται στο μηνιαίο ωριαίο κόστος. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τους ελέγχους 
                                                      
8 Ετήσια έκθεση για το 2018, σημείο 5.15, ετήσια έκθεση για το 2019, σημείο 4.10, και 

ετήσια έκθεση για το 2020, σημείο 4.11. 

9 Ετήσια έκθεση για το 2017, σημείο 5.34, ετήσια έκθεση για το 2018, σημείο 5.16, ετήσια 
έκθεση για το 2019, σημείο 4.11, ετήσια έκθεση για το 2020, σημείο 4.13, καθώς και 
ετήσια έκθεση για το 2017, σύσταση 1, η οποία δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως. 
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που διενεργήσαμε, οι εν προκειμένω υπολογισμοί είναι υπερβολικά πολύπλοκοι και, 
συνεπώς, σπάνια ορθοί. Η κύρια δυσκολία έγκειται στον καταλογισμό των πληρωμών 
που αφορούν περιόδους άνω του ενός μήνα (όπως το επίδομα άδειας και ο 
δέκατος τρίτος μισθός) στους πραγματικά δεδουλευμένους μήνες. Οι δικαιούχοι 
συχνά διαπράττουν σφάλματα στον καταλογισμό αυτό, υπολογίζοντας κατά συνέπεια 
εσφαλμένα το μηνιαίο κόστος. 

4.15. Όπως επισημάναμε επίσης στις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις10, ο κανόνας 
που απαιτεί, στη δήλωση εξόδων που αφορούν το επόμενο έτος υποβολής στοιχείων 
(που δεν έχει κλείσει ακόμη), να χρησιμοποιείται το ετήσιο ωρομίσθιο του τελευταίου 
οικονομικού έτους, που έχει ήδη κλείσει, οδηγεί επίσης σε σφάλματα. Διαπιστώσαμε 
ότι αυτό ήταν και πάλι προφανές το 2021. 

4.16. Στα άλλα ζητήματα που οδήγησαν στη χρήση εσφαλμένων ωρομισθίων 
συγκαταλέγονται η χρήση ανακριβών ετήσιων παραγωγικών ωρών και ο 
συνυπολογισμός μη επιλέξιμων στοιχείων στα μισθολογικά έξοδα, όπως οι μη 
επιλέξιμες πριμοδοτήσεις.  

Ποσοτικοποιήσιμα προβλήματα με την καταγραφή του χρόνου 
εργασίας  

4.17. Πέραν της εσφαλμένης εφαρμογής της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό 
των εξόδων προσωπικού, εντοπίσαμε 11 ποσοτικοποιήσιμες περιπτώσεις κατά τις 
οποίες αδυναμίες στην καταγραφή του χρόνου εργασίας είχαν ως αποτέλεσμα τη 
δήλωση μη επιλέξιμων εξόδων προσωπικού. Αυτές αφορούσαν κυρίως δηλωθείσες 
ώρες εργασίας ενόσω οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι ήταν απόντες ή κατά τη διάρκεια 
αργιών και σαββατοκύριακων, καθώς και ώρες που καταγράφηκαν εκ παραδρομής, 
που δεν καταγράφηκαν στην κατάσταση μισθοδοσίας (και δεν αμείφθηκαν) ή που δεν 
τεκμηριώνονταν βάσει δελτίων καταγραφής του χρόνου εργασίας ή άλλων σχετικών 
αρχείων. Στο παράδειγμα που παρατίθεται στο πλαίσιο 4.1 παρουσιάζεται μία από 
αυτές τις περιπτώσεις. 

                                                      
10 Ετήσια έκθεση για το 2020, σημείο 4.14, και ετήσια έκθεση για το 2019, σημείο 4.12. 
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Πλαίσιο 4.1 

Παράδειγμα μη επιλέξιμων εξόδων λόγω απουσίας δελτίων 
καταγραφής του χρόνου εργασίας 

Από την επισκόπηση στην οποία υποβάλαμε τα έξοδα προσωπικού που δήλωσε 
μια ΜΜΕ προέκυψε η απουσία δελτίων καταγραφής του χρόνου εργασίας ή 
άλλων εναλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων προς υποστήριξη του μεγάλου 
αριθμού ωρών που καταλογίστηκαν στο έργο από δύο υπαλλήλους. Επιπλέον, 
βάσει της ανάλυσης των δελτίων καταγραφής του χρόνου εργασίας που 
προσκομίστηκαν για το υπόλοιπο προσωπικό και τα οποία εξετάσαμε, 
διαπιστώσαμε ότι ένας υπάλληλος είχε δηλώσει 225 ώρες δεδουλευμένες για το 
έργο, χωρίς όμως να έχει γίνει καταγραφή ωρών στα σχετικά δελτία. Επίσης, στην 
περίπτωση δύο άλλων υπαλλήλων, είχαν δηλωθεί ώρες εργασίας κατά τη 
διάρκεια της ετήσιας άδειάς τους. Από τις 2 550 ώρες που εξετάσαμε, 
συνολικά 1 277 (50 %) ήταν μη επιλέξιμες. 

Μη επιλέξιμες προσαρμογές που αφορούν προηγούμενες περιόδους 
υποβολής δηλώσεων και άλλα σφάλματα σχετικά με τα έξοδα 
προσωπικού 

4.18. Το «Ορίζων 2020» εισήγαγε έναν νέο κανόνα σύμφωνα με τον οποίο 
προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν το ωρομίσθιο μπορούν να 
πραγματοποιούνται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, ήτοι με μοναδικό σκοπό τη 
διόρθωση λάθους στον υπολογισμό των ωρομισθίων. Σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση, δεν είναι δυνατή η προσαρμογή/αλλαγή των ήδη δηλωθέντων εξόδων 
(παραδείγματος χάριν, προκειμένου να ληφθεί υπόψη διαφορετικό ωρομίσθιο μετά 
το κλείσιμο του οικονομικού έτους). Εντοπίσαμε κάποιες λίγες περιπτώσεις, κατά τις 
οποίες ο δικαιούχος είχε εσφαλμένα προβεί σε τέτοιες προσαρμογές των εξόδων 
προσωπικού που είχαν αναφερθεί προηγουμένως, βάσει των ωρομισθίων που 
επανυπολογίστηκαν κατά την περίοδο υποβολής δηλώσεων μετά το κλείσιμο του 
οικονομικού έτους.  

4.19. Άλλα σφάλματα σχετικά με τα έξοδα προσωπικού αφορούσαν τη μη τήρηση 
του κανόνα του διπλού ανώτατου ορίου, τη χρήση θεωρητικών μισθολογικών εξόδων 
αντί των πραγματικών αριθμητικών στοιχείων, τη δήλωση μη επιλέξιμων μηνών στην 
περίπτωση εργαζομένων που απασχολήθηκαν αποκλειστικά σε συγκεκριμένο έργο 
(δήλωση ολόκληρων μηνών ενώ το προσωπικό είχε εργαστεί για λιγότερο από το 
ήμισυ των εργάσιμων ημερών), καθώς και έξοδα υπεργολαβίας δηλωθέντα ως έξοδα 
προσωπικού. Εντοπίσαμε επίσης μη επιλέξιμα έξοδα σε σχέση με έναν πεπειραμένο 
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ερευνητή που εργαζόταν στο πλαίσιο της δράσης «Marie Skłodowska-Curie» (MSCA), 
όπως περιγράφεται στο πλαίσιο 4.2. 

Πλαίσιο 4.2 

Παράδειγμα μη επιλέξιμου πεπειραμένου ερευνητή που έλαβε 
ατομική υποτροφία στο πλαίσιο της δράσης «Marie Skłodowska-
Curie» 

Στην περίπτωση ενός έργου στο πλαίσιο της δράσης «Marie Skłodowska-Curie» 
(χορήγηση ατομικών υποτροφιών) που εξετάσαμε, ο πεπειραμένος ερευνητής 
που επέλεξε και απασχόλησε ο δικαιούχος της επιχορήγησης δεν πληρούσε τους 
όρους επιλεξιμότητας για τη σχετική δράση. Σύμφωνα με τους εν λόγω όρους, 
κατά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής προτάσεων 
(10 Σεπτεμβρίου 2015), ο πεπειραμένος ερευνητής έπρεπε είτε να κατέχει 
διδακτορικό δίπλωμα είτε να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή ισοδύναμη 
ερευνητική πείρα πλήρους απασχόλησης. Εν προκειμένω, ο ερευνητής έλαβε τον 
διδακτορικό τίτλο δύο και πλέον μήνες μετά τη λήξη της προαναφερόμενης 
προθεσμίας. Επιπλέον, βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονταν στην 
αίτηση επιχορήγησης και οι οποίες ήταν στη διάθεση της Επιτροπής για την από 
μέρους της διενέργεια αξιολόγησης και για τους σκοπούς του ελέγχου μας, δεν 
είχε πληρωθεί ούτε ο εναλλακτικός όρος, δεδομένου ότι ο εν λόγω ερευνητής 
ξεκίνησε το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών πλήρους απασχόλησης 
την 1η Οκτωβρίου 2011, επομένως συγκέντρωσε την τετραετή ερευνητική πείρα 
μόλις στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, δηλαδή και πάλι μετά τη λήξη της σχετικής 
προθεσμίας. Επομένως, δεν θα έπρεπε να του έχει δοθεί η δυνατότητα να 
συμμετάσχει στην πρόσκληση ούτε να έχει επιλεγεί για το έργο αυτό. Ως εκ 
τούτου, τα σχετικά έξοδα θεωρούνται μη επιλέξιμα.  

Οι ιδιωτικοί φορείς, ιδίως οι ΜΜΕ και οι νέοι δικαιούχοι, 
ενέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος 

4.20. Μία από τις στρατηγικές για την τόνωση της ευρωπαϊκής έρευνας είναι η 
αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, ιδίως των νέων δικαιούχων και των 
ΜΜΕ. Περισσότερο από το ήμισυ των ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων που 
εντοπίσαμε (15 από τα 29) αφορούσε τη χρηματοδότηση δικαιούχων από τον ιδιωτικό 
τομέα, μολονότι στις 130 πράξεις του δείγματός μας περιλαμβάνονταν μόνο 44 
τέτοιες (34 %). Οι ΜΜΕ, ενώ αποτελούσαν το 14 % του δείγματος, ευθύνονταν για 
το 33 % των ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων.  

4.21. Επιπλέον, σε εννέα από το σύνολο των ποσοτικοποιήσιμων περιπτώσεων 
που αφορούσαν ΜΜΕ, οι μεμονωμένες αιτήσεις που υποβάλαμε σε έλεγχο περιείχαν 
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πολλαπλά σφάλματα που είχαν ως αποτέλεσμα τη δήλωση μη επιλέξιμων εξόδων 
(ένα τέτοιο παράδειγμα παρατίθεται στο πλαίσιο 4.1). Τα αποτελέσματα αυτά 
υποδηλώνουν ότι οι ΜΜΕ παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος σε 
σχέση με άλλους δικαιούχους, κάτι που επιβεβαιώνεται επίσης από τους ελέγχους της 
Επιτροπής11, καθώς και από στοιχεία σε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις μας12. 

Είδη σφάλματος που αφορούν άλλα άμεσα έξοδα 

4.22. Τα είδη σφάλματος που εντοπίσαμε στις υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων 
περιλάμβαναν μη επιλέξιμα έξοδα για εξοπλισμό λόγω εσφαλμένου υπολογισμού της 
απόσβεσης, μη πραγματοποιηθέντα έξοδα, σφάλματα στις δηλώσεις εξόδων ταξιδίου, 
λανθασμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες και τιμολόγιο για εργασίες που υποβλήθηκε 
δύο φορές. Στο πλαίσιο 4.3 παρατίθενται λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το τελευταίο 
αυτό σφάλμα. 

Πλαίσιο 4.3 

Έξοδα σχετικά με εργασίες που δηλώθηκαν και αποδόθηκαν 
δύο φορές 

Για την περίοδο αναφοράς του ελέγχου μας, διαπιστώσαμε ότι σε ένα έργο ΜΣΕ ο 
δικαιούχος είχε συμπεριλάβει στη δήλωση εξόδων τιμολόγιο για εργασίες ύψους 
7 681 757 ευρώ, ποσό το οποίο είχε δηλωθεί και αποδοθεί κατά την 
προηγούμενη περίοδο υποβολής δηλώσεων. Συνεπώς, τα σχετικά έξοδα 
λανθασμένα αποδόθηκαν δύο φορές. 

  

                                                      
11 Ετήσια έκθεση για το 2019, σημείο 4.16. 

12 Ετήσια έκθεση για το 2018, σημείο 5.19, και ετήσια έκθεση για το 2019, σημείο 4.16. 
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Επισκόπηση των συστημάτων ΤΠ 
σχετικά με τις επιχορηγήσεις στον 
τομέα της έρευνας 
4.23. Η σουίτα εφαρμογών eGrants αποτελεί την εμπορική λύση που 
χρησιμοποιεί η Επιτροπή, σε επίπεδο οργάνου, για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων 
και των εμπειρογνωμόνων. Αυτή συγκεντρώνει τα συστήματα που χρησιμοποιούνται 
για το σύνολο της διαδικασίας, ήτοι από την προετοιμασία των προγραμμάτων 
εργασίας και των προσκλήσεων και τη διαχείριση της ροής εργασιών σχετικά με τις 
επιχορηγήσεις (Compass) έως τη διαχείριση των επιχορηγήσεων σε όλα τα στάδια του 
κύκλου ζωής τους (Sygma). Οι εν λόγω εφαρμογές αποτελούν μέρος των διαφόρων 
πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τη διαχείριση των 
επιχορηγήσεων στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων (βλέπε γράφημα 4.4). 

Γράφημα 4.4 – Ολοκληρωμένα συστήματα ΤΠ που υποστηρίζουν την 
Επιτροπή και τους συμμετέχοντες στα έργα σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιχορήγησης 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

SYGMASEP

EMI

ECS

Πύλη F&T

CORDA

COMPASS

PDM ABAC

Διαχείριση των προτάσεων Υποβολή των 
δηλώσεωνΚύκλος ζωής των έργων

SEP: Σύστημα για την υποβολή και την αξιολόγηση των προτάσεων

EMI: Σύστημα διαχείρισης εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ECS: Σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

Πύλη F&T: Ενιαίο σημείο εισόδου στον κύκλο ζωής των επιχορηγήσεων για τους εξωτερικούς χρήστες

SYGMA: Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των επιχορηγήσεων

COMPASS: Ολοκληρωμένο σύστημα ροής εργασιών για τη διαχείριση επιχορηγήσεων, εμπειρογνωμόνων 
και ελέγχων

PDM: Σύστημα διαχείρισης των δεδομένων των συμμετεχόντων

CORDA: Αποθήκη δεδομένων σχετικών με προγράμματα έρευνας και καινοτομίας

ABAC: Πληροφοριακό σύστημα σχετικά με πράξεις του προϋπολογισμού και της λογιστικής
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4.24. Για το 2021, εξετάσαμε τη σουίτα eGrants, εστιάζοντας στα συστήματα 
Compass και Sygma, καθώς και τις διαδικασίες που αφορούν, αφενός, την 
«προετοιμασία της συμφωνίας επιχορήγησης» και, αφετέρου, «την υποβολή 
δηλώσεων και την πληρωμή» κατά την εκτέλεση της επιχορήγησης. Αξιολογήσαμε 
επίσης τον τρόπο με τον οποίο η σουίτα eGrants συνδέεται με το ABAC, το σύστημα 
της Επιτροπής για τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Σκοπός των εργασιών μας ήταν 
να σχηματίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα του περιβάλλοντος ΤΠ που χρησιμοποιείται 
για τη διαχείριση και τον έλεγχο του νέου προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 

4.25. Βάσει της περιορισμένης επισκόπησης που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι 
τα συστήματα έχουν ενσωματωθεί σωστά στο περιβάλλον ΤΠ, με τα δεδομένα και τις 
εγκρίσεις να μεταφέρονται αυτόματα από το ένα σύστημα στο άλλο. Μέσω του 
Sygma, η Επιτροπή παρέχει ένα εργαλείο (το «Personnel Costs Wizard»), που 
υποστηρίζει τους συμμετέχοντες για την υποβολή δηλώσεων σχετικά με τα έξοδα 
προσωπικού. Παρόλο που η Επιτροπή προωθεί τακτικά τη χρήση του, αυτό δεν 
χρησιμοποιείται ούτε από το 10 % των συμμετεχόντων. Η αύξηση της χρήσης του —
ιδίως από ΜΜΕ και νέους συμμετέχοντες— θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει 
στη μείωση του αριθμού των σφαλμάτων που εντοπίζουμε στα έξοδα προσωπικού.  

4.26. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομική βάση, τα λογιστικά συστήματα των 
δικαιούχων και το σύστημα υποβολής δηλώσεων Sygma δεν συνδέονται μεταξύ τους. 
Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της τα γενικά χρηματοοικονομικά δεδομένα των έργων 
που απαιτούνται από το πλαίσιο δικλίδων της. Οποιεσδήποτε λογιστικές πληροφορίες 
(στοιχεία σχετικά με τα τιμολόγια), συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών, 
διατίθενται για τους σκοπούς της εφαρμογής πρόσθετων δικλίδων ή της διενέργειας 
πρόσθετων ελέγχων κατόπιν αιτήματος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η 
εφαρμογή αυτόματων δικλίδων μεγάλης κλίμακας. 

4.27. Όσον αφορά τη μεταβίβαση των σχετικών με επιχορηγήσεις χαρτοφυλακίων 
από τη ΓΔ RTD στον REA τον Απρίλιο του 2021, διαπιστώσαμε ότι η σουίτα 
εφαρμογών eGrants συνέβαλε στην ομαλή διεξαγωγή της. Το γεγονός ότι όλες οι 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα εντός της 
σουίτας eGrants και ότι τα δεδομένα αυτά έχουν την ίδια πηγή προέλευσης 
διευκόλυνε την όλη διαδικασία.  
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Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και 
λοιπές ρυθμίσεις διακυβέρνησης 
4.28. Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) που εξετάσαμε13 αποτύπωναν τις 
πληροφορίες που διέθεταν οι οικείες ΓΔ / οικείοι εκτελεστικοί οργανισμοί και, βάσει 
αυτών, παρείχαν εύλογη αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης από την 
άποψη της κανονικότητας των υποκείμενων πράξεων σχετικά με τις δαπάνες του 
τομέα 1 του ΠΔΠ. 

4.29. Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η ΓΔ RTD ανέφερε αναμενόμενο 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος 2,29 % για όλες τις ΓΔ και τα λοιπά όργανα 
της ΕΕ που διαχειρίζονται δαπάνες της ΕΕ στον τομέα της έρευνας. Το υπολειπόμενο 
ποσοστό σφάλματος, λαμβανομένων υπόψη των διορθωτικών μέτρων, ανέρχεται 
σε 1,67 % μόνο για τη ΓΔ RTD. Οι κατασταλτικοί έλεγχοι στους οποίους βασίζονταν 
αυτά τα ποσοστά σφάλματος κάλυπταν πληρωμές πραγματοποιηθείσες το 
διάστημα 2014-2020. Προκειμένου να διορθώσει το μεθοδολογικό πρόβλημα που 
είχε εγείρει το ΕΕΣ στο παρελθόν και το οποίο είχε οδηγήσει σε υποεκτίμηση του 
ποσοστού σφάλματος14, η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της Επιτροπής (Common Audit 
Service, CAS) συνυπολόγισε συμπληρωματικά τους 1 304 ελέγχους που 
ολοκληρώθηκαν το 2020 και το 2021. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
ποσοστού κατά 0,37 εκατοστιαίες μονάδες, όπως γνωστοποιούνταν στην ΕΕΔ της 
ΓΔ RTD. 

4.30. Από το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος στο τέλος του 2021 για τη ΓΔ RTD 
προκύπτει ότι αυτό πληροί τον όρο που έθεσε η Επιτροπή15 και, ως εκ τούτου, δεν 
διατυπώθηκε επιφύλαξη όσον αφορά τις δαπάνες του προγράμματος «Ορίζων 2020». 
Τα αναφερθέντα ποσοστά σφάλματος σημείωσαν ελαφρά μείωση το 2021. 

                                                      
13 ΓΔ ECFIN, ΓΔ RTD και REA. 

14 Το ποσοστό σφάλματος είχε υπολογιστεί επί του συνόλου των εξόδων που είχαν γίνει 
δεκτά, και όχι επί του ποσού που είχε όντως ελεγχθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο παρονομαστής 
στον υπολογισμό του σφάλματος ήταν μεγαλύτερος και, επομένως, το ποσοστό 
σφάλματος είχε υποεκτιμηθεί· ετήσια έκθεση για το 2018, σημείο 5.34. 

15 Η τιμή-στόχος για το ποσοστό σφάλματος στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
κυμαίνεται μεταξύ 2 % και 5 %. 
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4.31. Δεδομένου ότι το 2021 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος
«Ορίζων Ευρώπη»16, ο αριθμός των πληρωμών που εκτελέστηκαν ήταν πολύ 
περιορισμένος (αποκλειστικά προχρηματοδοτήσεις για τη ΓΔ RTD). Κατά συνέπεια, η 
ΓΔ RTD δεν ανέφερε ποσοστό σφάλματος για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
το 2021. Η τιμή-στόχος που έχει θέσει η Επιτροπή για το υπολειπόμενο ποσοστό 
σφάλματος στο τέλος του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη» είναι αυτό να 
μην υπερβαίνει το 2 %. 

4.32. Στην ΕΕΔ της για το 2021, η ΓΔ RTD δημοσιοποίησε 20 συστάσεις της
Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (Internal Audit Service, IAS) που δεν είχαν 
ακόμη υλοποιηθεί. Μάλιστα για δύο από αυτές είχε παρέλθει η σχετική προθεσμία. 
Έξι από τις εκκρεμείς συστάσεις, συμπεριλαμβανομένης μίας η οποία ήταν ήδη εκτός 
προθεσμίας, είχαν χαρακτηριστεί ως «πολύ σημαντικές». Η «πολύ σημαντική» 
εκπρόθεσμη σύσταση αφορούσε τη μείωση του χρηματοδοτικού ανοίγματος του 
προϋπολογισμού για την έρευνα και την καινοτομία μέσω της επανεστίασης της 
στρατηγικής ελέγχου. Η IAS θεωρεί ότι τα σχέδια δράσης για την υλοποίηση της 
σύστασης έχουν εφαρμοστεί μόνο εν μέρει και ότι τα μέτρα για τη βελτίωση της 
ποιότητας των εργασιών των συμβεβλημένων εξωτερικών ελεγκτών δεν έχουν ακόμη 
ολοκληρωθεί. 

4.33. Στην ΕΕΔ του ο REA ανέφερε υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος 1,75 % στο
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και, επομένως, ούτε αυτός χρειάστηκε να 
διατυπώσει επιφύλαξη σχετικά με τις δαπάνες του προγράμματος. 

4.34. Όσον αφορά τον REA, η IAS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα υφιστάμενα
συστήματα εσωτερικών δικλίδων ήταν αποτελεσματικά όσον αφορά τις διαδικασίες 
που είχε υποβάλει σε έλεγχο, εξαιρουμένων δύο τομέων που αποτέλεσαν αντικείμενο 
πολύ σημαντικών συστάσεων κατόπιν του ελέγχου που διενεργήθηκε επί του 
«ενιαίου χώρου ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων» (single electronic data 
interchange area, SEDIA) της Επιτροπής. Οι εν λόγω συστάσεις αφορούσαν την 
ανεπαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την 
καθυστερημένη ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ΤΠ ή την ανεπαρκή 
αυτοματοποίησή τους. 

4.35. Οι κύριες συναφείς δαπάνες της ΓΔ ECFIN στο πλαίσιο του τομέα 1 του ΠΔΠ
το 2021 αφορούσαν, πρώτον, τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και του ταμείου InvestEU και, δεύτερον, την καταβολή του 
κεφαλαίου και των μερισμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το 

16 Βλέπε υποσημείωση 5. 
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εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος που αναφέρθηκε για τις εν λόγω συνιστώσες 
το 2021 ήταν 0 %, γεγονός που αντανακλά τη φύση των σχετικών πληρωμών. Η IAS 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα υφιστάμενα συστήματα εσωτερικών δικλίδων της 
ΓΔ ECFIN ήταν αποτελεσματικά όσον αφορούσε τις διαδικασίες που είχε υποβάλει σε 
έλεγχο.  

4.36. Εξετάσαμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην ΕΕΔΕ της Επιτροπής
του 2021 όσον αφορά τον εκτιμώμενο κίνδυνο κατά την πληρωμή στους τομείς 
πολιτικής που καλύπτει ο τομέας 1 του ΠΔΠ. Η Επιτροπή υπολόγισε ποσοστό 
σφάλματος 1,3 % για τον τομέα αυτό. 

153



 

Συμπέρασμα και συστάσεις 

Συμπέρασμα 

4.37. Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου που συγκεντρώσαμε 
και παρουσιάζουμε στο παρόν κεφάλαιο συνάγεται ότι το επίπεδο σφάλματος που 
περιέχουν οι δαπάνες στον τομέα «Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία» 
ήταν σημαντικό. Για τον συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ, το εκτιμώμενο συνολικό 
επίπεδο σφάλματος που προέκυψε από τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες 
υποβάλαμε τις πράξεις είναι 4,4 % (βλέπε γράφημα 4.2). Τα αποτελέσματά μας 
υποδηλώνουν ότι το επίπεδο σφάλματος παραμένει υψηλό στις δαπάνες για την 
έρευνα και την καινοτομία, πεδία που αποτελούν μία από τις κύριες πηγές 
σφαλμάτων, ιδίως όσον αφορά τα έξοδα προσωπικού. 

4.38. Ο εκτιμώμενος κίνδυνος κατά την πληρωμή που παρουσιάζεται στην ΕΕΔΕ 
ανέρχεται σε 1,3 %. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο τόσο του ορίου 
σημαντικότητας όσο και του δικού μας εύρους τιμών για το εκτιμώμενο επίπεδο 
σφάλματος. Επομένως, κατά την άποψή μας, παρά τα μέτρα που έλαβε ήδη η 
Επιτροπή, το ποσοστό που αναφέρεται εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του 
πραγματικού. 

Συστάσεις 

4.39. Στο παράρτημα 4.1 παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας από τη 
μεταπαρακολούθηση των συστάσεων που διατυπώσαμε στις ετήσιες εκθέσεις μας για 
το 2019 και το 2020 και οι οποίες έπρεπε να υλοποιηθούν έως το 202117. Η Επιτροπή 
υλοποίησε πλήρως τρεις από αυτές και μία ως επί το πλείστον.  

4.40. Βάσει της μεταπαρακολούθησης αυτής, καθώς και των διαπιστώσεων και 
των συμπερασμάτων μας για το 2021, συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 

                                                      
17 Για τις συστάσεις που διατυπώσαμε στην ετήσια έκθεση για το 2018, απαιτείτο η λήψη 

μέτρων έως το τέλος του 2020. Για τον λόγο αυτό, η μεταπαρακολούθησή τους έγινε στο 
πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για το 2020. 
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Σύσταση 4.1 

Να ενθαρρύνει σθεναρά τη χρήση του «Personnel Costs Wizard» (βλέπε σημείο 4.25) 
(διαθέσιμου στη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες), ιδίως για ορισμένες 
κατηγορίες δικαιούχων που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο σφάλματος, όπως οι 
ΜΜΕ και οι νέοι δικαιούχοι (για επιχορηγήσεις τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» όσο και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»). 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: μέσα του 2023 
(«Ορίζων 2020») και μέσα του 2024 («Ορίζων Ευρώπη») 

Σύσταση 4.2 

Να παράσχει καθοδήγηση στους δικαιούχους όσον αφορά τις διαφορές του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα 
παρεμφερή προγράμματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα επιλεξιμότητας.  

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: μέσα του 2023 

Σύσταση 4.3 

Στην περίπτωση του προγράμματος «Ορίζων 2020», να βελτιώσει τις υφιστάμενες 
προληπτικές δικλίδες, προκειμένου να εντοπίζει και να αποκλείει πιθανώς μη 
επιλέξιμες προσαρμογές των εξόδων προσωπικού που υποβάλλουν δικαιούχοι 
κατόπιν επανυπολογισμού των ωρομισθίων. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: τέλη του 2022 

Σύσταση 4.4 

Να βελτιώσει περαιτέρω την καθοδήγηση προς τους ανεξάρτητους ελεγκτές, στους 
οποίους οι δικαιούχοι αναθέτουν την έκδοση των πιστοποιητικών οικονομικών 
καταστάσεων, προκειμένου να μειωθεί ο μεγάλος αριθμός των αδυναμιών που 
εντοπίσαμε με τους ελέγχους μας επί των εν λόγω πιστοποιητικών. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: μέσα του 2023 
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Σύσταση 4.5 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελισσόμενες επιχειρηματικές ανάγκες, να διερευνήσει 
κατά πόσον είναι εφικτή, για το επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα, η επέκταση των 
λειτουργιών της σουίτας εφαρμογών eGrants για τους σκοπούς της διενέργειας 
εκτίμησης κινδύνου και αυτόματων εξακριβώσεων, παραδείγματος χάριν 
αξιοποιώντας άλλες διαθέσιμες πηγές δεδομένων, προκειμένου να καταστούν 
διαθέσιμα, σε ψηφιακή μορφή, πρόσθετα βασικά δεδομένα προς υποστήριξη της 
επιβεβαίωσης συμμόρφωσης. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: για το επόμενο ΠΔΠ 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 4.1 – Μεταπαρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων για τον τομέα «Ενιαία αγορά, 
καινοτομία και ψηφιακή οικονομία» 

Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2019 

Συνιστούμε στην Επιτροπή έως τα μέσα του 2021: 
Σύσταση 1: 

Να διενεργεί περισσότερο στοχευμένες 
εξακριβώσεις επί των δηλώσεων εξόδων των ΜΜΕ 
και να ενισχύσει την ενημερωτική εκστρατεία της 
όσον αφορά τους κανόνες χρηματοδότησης του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», εστιάζοντας 
ιδιαιτέρως σε αυτούς τους σημαντικούς 
δικαιούχους. 

x      
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

Συνιστούμε στην Επιτροπή έως το 2021: 
Σύσταση 2: 

Να πραγματοποιήσει εκστρατεία ενημέρωσης όλων 
των δικαιούχων του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
σχετικά με τους κανόνες για τον υπολογισμό και τη 
δήλωση των εξόδων προσωπικού, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στα είδη σφάλματος που 
περιγράφονται στα σημεία 4.11-4.15 του παρόντος 
κεφαλαίου. 

x18      

                                                      
18 Μολονότι η Επιτροπή διοργάνωσε ενημερωτικές εκστρατείες με σκοπό τη βελτίωση του υπολογισμού των εξόδων προσωπικού που σχετίζονται με τις 

επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», εξακολουθούν να υφίστανται αδυναμίες (βλέπε σημεία 4.12 έως 4.19). Η Επιτροπή 
ανέπτυξε επίσης έναν βοηθό εξόδων προσωπικού, τον «Personnel Costs Wizard», με σκοπό την καθοδήγηση των δικαιούχων. Ωστόσο, αυτός 
χρησιμοποιείται μόλις από το 10 % των συμμετεχόντων (βλέπε σημείο 4.25). 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

 

Συνιστούμε στην Επιτροπή έως τα μέσα του 2021: 
Σύσταση 4: 
Για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: 
— να δώσει συνέχεια στις παρατηρήσεις που 
προέκυψαν από την επισκόπηση στην οποία 
υποβάλαμε τους κατασταλτικούς ελέγχους όσον 
αφορά την τεκμηρίωση, τη συνέπεια της 
δειγματοληψίας και την ποιότητα των ελεγκτικών 
διαδικασιών, και 
— για τον τρίτο γύρο των ελέγχων που αναθέτει σε 
εξωτερικούς ελεγκτές, να λάβει τα μέτρα εκείνα που 
εξασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές γνωρίζουν πλήρως 
τους κανόνες του «Ορίζων 2020» και να 
επαληθεύσει την ποιότητα των εργασιών τους. 

x19      

                                                      
19 Το ΕΕΣ θα επαληθεύσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών τα επόμενα έτη. 

159



 

Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2020 

Συνιστούμε στην Επιτροπή έως το 2021: 
Σύσταση 2: 

Να υλοποιήσει δράσεις, συμπεριλαμβανομένων της 
περιοδικής επανεξέτασης των κύριων αιτιών 
σφαλμάτων που διαπιστώνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις, της παροχής καθοδήγησης επί 
πολύπλοκων θεμάτων, όπως οι κανόνες 
υπεργολαβίας, καθώς και της διεξαγωγής 
ενημερωτικών εκστρατειών, με σκοπό τη μείωση 
του ποσοστού σφάλματος για το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020». 

 X     

Πηγή: ΕΕΣ. 
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Κεφάλαιο 5 

Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες 
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Περιεχόμενα 
Σημείο 

Εισαγωγή 5.1.‑5.13. 
Σύντομη περιγραφή 5.2.‑5.6. 
Στόχοι πολιτικής και μέσα εκτέλεσης των δαπανών 5.2. 

Διαχείριση των ταμείων 5.3.‑5.6. 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 5.7.‑5.13. 

Κανονικότητα των πράξεων, ΕΕΔ και άλλες ρυθμίσεις 
διακυβέρνησης 5.14.‑5.65. 
Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες 
υποβάλαμε τις πράξεις και της επισκόπησης/επανεκτέλεσης 
των ελεγκτικών εργασιών 5.15.‑5.39. 
Μη επιλέξιμα έξοδα 5.18.‑5.23. 

Μη επιλέξιμα έργα 5.24.‑5.28. 

Παραβάσεις των κανόνων της εσωτερικής αγοράς 5.29.‑5.37. 

Απουσία βασικών δικαιολογητικών 5.38.‑5.39. 

Αξιολόγηση των εργασιών των αρχών ελέγχου 5.40.‑5.52. 

Οι εργασίες της Επιτροπής στον τομέα της διασφάλισης και 
η αναφορά στοιχείων για το υπολειπόμενο ποσοστό 
σφάλματος στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της 5.53.‑5.65. 

Συμπέρασμα και συστάσεις 5.66.‑5.78. 
Συμπέρασμα 5.66.‑5.74. 

Συστάσεις 5.75.‑5.78. 

Παραρτήματα 
Παράρτημα 5.1 – Πληροφορίες σχετικά με τη δράση της ΕΕ 
στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες 

Παράρτημα 5.2 – Παρακολούθηση προγενέστερων 
συστάσεων για τον τομέα «Συνοχή, ανθεκτικότητα και 
αξίες» 
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Εισαγωγή 
5.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας για τον τομέα 2 του 
ΠΔΠ που φέρει τον τίτλο «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες». Στο γράφημα 5.1 
παρατίθεται η αναλυτική κατανομή των κύριων δραστηριοτήτων και των δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα το 2021. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον πληθυσμό ελέγχου για το 2021, ανατρέξτε 
στο σημείο 5.9. 

Γράφημα 5.1 – Πληρωμές και πληθυσμός ελέγχου 

 
 

Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες
80,1 δισ. ευρώ (44,1 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
άλλες περιφερειακές πράξεις: 45,5 (56,9 %)

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ): 19,4 (24,2 %)

Ταμείο Συνοχής: 9,7 (12,1 %)

ΜΣΕ Μεταφορές: 1,0 (1,2 %)

Αναλυτική κατανομή των πληρωμών του 2021 ανά ταμείο
(δισ. ευρώ)

ESI: 0,6 (0,7 %)

Erasmus+: 2,4 (3,0 %)

Λοιπά: 1,5 (1,9 %)
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(*) Τα σχετικά με τις πληρωμές αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται για τον υποτομέα 2α 
περιλαμβάνουν τις ετήσιες προκαταβολές και τις ενδιάμεσες πληρωμές για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί στους λογαριασμούς στους οποίους 
βασίστηκαν οι φάκελοι διασφάλισης που αποδέχθηκε η Επιτροπή το 2021. Σύμφωνα με τον 
εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για λεπτομερέστερα 
στοιχεία, βλέπε παράρτημα 1.1, σημεία 12 και 13), οι πληρωμές αυτές θεωρούνται προχρηματοδότηση 
και, ως εκ τούτου, δεν περιλήφθηκαν στον πληθυσμό ελέγχου στον οποίο αναφέρεται η ετήσια έκθεσή 
μας για το 2021. Θα συμπεριληφθούν στον πληθυσμό ελέγχου του έτους κατά το οποίο η Επιτροπή θα 
εγκρίνει τους αντίστοιχους λογαριασμούς (π.χ. στη δήλωση διασφάλισης για το 2022 για τις πληρωμές 
που ανάγονται στο λογιστικό έτος 2020/2021). 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το 2021. 

Σύντομη περιγραφή 

Στόχοι πολιτικής και μέσα εκτέλεσης των δαπανών 

5.2. Οι δαπάνες του συγκεκριμένου τομέα εστιάζουν στη μείωση των 
αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και περιφερειών 

Ανθεκτικότητα και αξίες

Εκκαθάριση προχρηματοδότησης: 3,1

Πληρωμές προχρηματοδότησης: 3,6

Άπαξ, ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 0,8

Άπαξ, ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 0,8

Πληρωμές του 2021 – σύνολο 4,4

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 – σύνολο 3,9

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 σε σύγκριση με τις πληρωμές

Oικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Εκκαθάριση προχρηματοδότησης (*): 2,6

Πληρωμές προχρηματοδότησης (*): 75,1

Ετήσια απόφαση για την αποδοχή των λογαριασμών: 40,8  

Άπαξ, ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 0,6

Άπαξ, ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 0,6

Πληρωμές του 2021 – σύνολο 75,7

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 – σύνολο 44,0

(δισ. ευρώ)
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της ΕΕ1 (υποτομέας 2α) και σε δράσεις για την υποστήριξη και την προάσπιση των 
αξιών της ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι προκλήσεων 
στο παρόν και στο μέλλον (υποτομέας 2β). Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω των 
ακόλουθων ταμείων και μέσων2: 

α) Υποτομέας 2α (οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή) 

— του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στόχος του οποίου 
είναι η διόρθωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της παροχής 
οικονομικής στήριξης για την έρευνα και καινοτομία, το ψηφιακό θεματολόγιο, 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα· 

— του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), στόχος του οποίου είναι η 
επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, δίκαιης κοινωνικής προστασίας και 
ειδικευμένου και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού, καθώς και συνεκτικών 
κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς ως κεντρικού παράγοντα για την εξάλειψη της 
φτώχειας· για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, το ΕΚΤ+ περιλαμβάνει 
την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και το πρόγραμμα της ΕΕ για την 
απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, τα οποία μέχρι πρότινος ήταν όλα 
τους διαφορετικά ταμεία· 

— του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), το οποίο, προκειμένου να προωθήσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, χρηματοδοτεί έργα στους τομείς του περιβάλλοντος και των 
μεταφορών σε κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΕ χαμηλότερο του 90 % του 
μέσου όρου της ΕΕ· 

— συνεισφοράς από το Ταμείο Συνοχής στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ), ο οποίος χρηματοδοτεί έργα που εμπίπτουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα3. 

1 Βλέπε άρθρα 162 και 174 έως 178 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(σ. 73 και σ. 81-82). 

2       Στοιχεία για τις δαπάνες στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
 (ΜΑΑ) για το 2021 αναφέρουμε στο κεφάλαιο 10. 

3    Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1153 για τη σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». 
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β) Υποτομέας 2β (ανθεκτικότητα και αξίες) 

— του Erasmus+, που παρέχει στήριξη για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό στην Ευρώπη μέσω της προώθησης της μαθησιακής 
κινητικότητας και της μη τυπικής και ενεργού συμμετοχής των νέων· 

— σειράς μικρότερων καθεστώτων, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη», το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» 
(CERV) και ειδικοί μηχανισμοί που δημιουργήθηκαν για την προώθηση της 
οικονομικής ανάκαμψης στην ΕΕ μετά την πανδημία COVID-19, όπως το 
EU4Health και το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI). 

Διαχείριση των ταμείων 

5.3. Τα ταμεία της πολιτικής συνοχής (ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ) αντιπροσωπεύουν το 
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα και 
εκτελούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
πολυετή επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) για τη συνολική διάρκεια ενός ΠΔΠ. Αφού 
ένα ΕΠ εγκριθεί από την Επιτροπή, την ευθύνη για την εφαρμογή του επιμερίζονται η 
ίδια [ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΓΔ EMPL) και 
ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (ΓΔ REGIO)] και το εκάστοτε 
κράτος μέλος. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφές των εξόδων τους μέσω των 
αρμόδιων εθνικών αρχών, ενώ η ΕΕ συγχρηματοδοτεί τα επιλέξιμα έξοδα των 
πράξεων που εγκρίνονται κατ’ εφαρμογή των όρων που ισχύουν για κάθε ΕΠ. Οι 
διαχειριστικές αρχές προβαίνουν σε επαληθεύσεις, προκειμένου να αποτρέπουν την 
πιστοποίηση μη επιλέξιμων δαπανών προς την Επιτροπή. Ο διαχειριστικός ρόλος τους 
είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της κανονικότητας των δαπανών συνοχής. 
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5.4. Στόχος του πλαισίου δικλίδων και διασφάλισης που ισχύει για τις δαπάνες στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης4 είναι να εγγυάται ότι το υπολειπόμενο 
ποσοστό σφάλματος5 στους ετήσιους λογαριασμούς των ΕΠ διατηρείται κάτω του 
ορίου σημαντικότητας του 2 % που ορίζεται στον εφαρμοστέο κανονισμό6. 
Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, κατόπιν των επαληθεύσεων των διαχειριστικών 
αρχών, οι λογαριασμοί που πιστοποιούνται στην Επιτροπή δεν περιέχουν πλέον 
σημαντικό επίπεδο παρατυπιών, το πλαίσιο δικλίδων και διασφάλισης περιλαμβάνει 
τα τρία ακόλουθα στοιχεία: 

— Τις εργασίες που εκτελούν οι αρχές ελέγχου σχετικά με τις δαπάνες που 
περιλαμβάνονται στους ετήσιους λογαριασμούς. Οι εργασίες αυτές 
ολοκληρώνονται με την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης ελέγχου, την οποία τα κράτη 
μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή στο πλαίσιο των φακέλων διασφάλισης που της 
διαβιβάζουν. Η έκθεση αυτή περιέχει το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος για 
το ΕΠ (ή την ομάδα ΕΠ) και ελεγκτική γνώμη σχετικά με την κανονικότητα των 
δηλωθεισών δαπανών και την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου. 

                                                      
4 Πλήρη στοιχεία σχετικά με το πλαίσιο δικλίδων και διασφάλισης για τα «Ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία» της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, 
περιλαμβανομένης σχετικής χρονογραμμής, παρουσιάσαμε στις ετήσιες εκθέσεις μας για 
το 2017 (σημεία 6.5-6.15) και το 2018 (γράφημα 6.1). 

5 Στις ΕΕΔ της, η Επιτροπή αναφέρεται σε «υπολειπόμενο ποσοστό κινδύνου» (ΥΠΚ) σε 
σχέση με το κλείσιμο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 και σε «υπολειπόμενο 
συνολικό ποσοστό σφάλματος» (ΥΣΠΣ) σε σχέση με την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020. Στο παρόν κεφάλαιο αναφερόμαστε και στα δύο από 
κοινού ως «υπολειπόμενο ποσοστό ή υπολειπόμενα ποσοστά σφάλματος». 

6 Άρθρο 28, παράγραφος 11, του κανονισμού αριθ. 480/2014 για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας. 

167

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=46515
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=50534
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0480


 

 

— Την ετήσια αποδοχή των λογαριασμών από την Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή διενεργεί κυρίως διοικητικούς ελέγχους που εστιάζουν στην πληρότητα 
και την ακρίβεια, προκειμένου να κάνει δεκτούς τους λογαριασμούς τους και να 
αποδεσμεύσει το 10 % του ποσού που έχει παρακρατηθεί ως εγγύηση7· 

— Τους ελέγχους βάσει εγγράφων για κάθε φάκελο διασφάλισης και επιλεγμένους 
ελέγχους συμμόρφωσης στα κράτη μέλη που διενεργεί η Επιτροπή, προκειμένου 
να διαμορφώσει άποψη και να επικυρώσει τα υπολειπόμενα ποσοστά 
σφάλματος που αναφέρουν οι αρχές ελέγχου. Τα ποσοστά αυτά, μαζί με έναν 
σταθμισμένο μέσο όρο που χρησιμεύει ως βασικός δείκτης επιδόσεων, 
δημοσιεύονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) της για το επόμενο 
έτος. 

5.5. Η διαδικασία που προηγήθηκε του κλεισίματος των ΕΠ της περιόδου 
προγραμματισμού 2007-2013 ήταν εν πολλοίς παρόμοια με αυτή που περιγράφεται 
στο σημείο 5.4. 

5.6. Η ενωσιακή χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων που δεν τελούν υπό 
επιμερισμένη διαχείριση εκταμιεύεται υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, δημόσιων 
συμβάσεων και βραβείων και τελεί είτε υπό την άμεση διαχείριση των γενικών 
διευθύνσεων της Επιτροπής8 είτε υπό έμμεση διαχείριση με την υποστήριξη 
οργανισμών-εταίρων ή άλλων αρχών. 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 

5.7. Στόχος μας ήταν να συμβάλουμε στη συνολική δήλωση διασφάλισης, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα 1.1, και να αξιολογήσουμε την κανονικότητα των 
δαπανών στο πλαίσιο τόσο του τομέα 2 του ΠΔΠ στο σύνολό του όσο και των ταμείων 
της πολιτικής συνοχής (υποτομέας 2α). Όσον αφορά τον δεύτερο, στόχος μας ήταν 
επίσης να αξιολογήσουμε τον βαθμό στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε στις 
εργασίες των αρχών ελέγχου και της Επιτροπής. 

                                                      
7 Βλέπε άρθρο 130 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 που περιορίζει την επιστροφή των 

ενδιάμεσων πληρωμών στο 90 %. 

8 Οι ΓΔ EMPL, ΓΔ CNECT, ΓΔ EAC, ΓΔ SANTE, ΓΔ JUST, ΓΔ ECHO και ο Εκτελεστικός Οργανισμός 
για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) υπό την εποπτεία της ΓΔ MOVE σε 
ό,τι αφορά τις δαπάνες που περιλήφθηκαν στον πληθυσμό μας για το 2021. 
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5.8. Κατ’ εφαρμογή της προσέγγισης και της μεθοδολογίας του ελέγχου που 
περιγράφονται στο παράρτημα 1.1, εξετάσαμε τα ακόλουθα όσον αφορά τον 
συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ για το 2021: 

— Ένα στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα 243 πράξεων, το οποίο κάλυπτε το 
πλήρες φάσμα των δαπανών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα του ΠΔΠ. 
Στόχος μας ήταν να εκτιμήσουμε το επίπεδο σφάλματος για τον τομέα, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη δήλωση διασφάλισης. Όσον αφορά τα 
ταμεία της πολιτικής συνοχής, το δείγμα περιλάμβανε 217 πράξεις, των οποίων 
οι δαπάνες είχαν πιστοποιηθεί σε φακέλους διασφάλισης και κλεισίματος (εκ 
των οποίων οι 213 είχαν υποβληθεί προηγουμένως σε έλεγχο από την αρμόδια 
αρχή ελέγχου), καθώς και οκτώ χρηματοδοτικά μέσα (υποτομέας 2α). Το δείγμα 
περιλάμβανε επίσης 18 πράξεις υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση της 
Επιτροπής (τέσσερις στο πλαίσιο του υποτομέα 2α και 14 στο πλαίσιο του 
υποτομέα 2β). 

— Τις εργασίες των αρχών ελέγχου για την επικύρωση των πληροφοριών που 
περιλαμβάνονταν στους 33 φακέλους διασφάλισης και κλεισίματος με τους 
οποίους συνδέονταν οι 213 πράξεις που αυτές είχαν ελέγξει προηγουμένως. 

— Τις εργασίες της Επιτροπής για την εξέταση και την επικύρωση των 
υπολειπόμενων ποσοστών σφάλματος που αναφέρονταν στους φακέλους 
διασφάλισης της περιόδου 2014-2020, καθώς και τις ελεγκτικές εργασίες της που 
αφορούσαν ζητήματα κανονικότητας αυτών των φακέλων. 

— Τις πληροφορίες περί κανονικότητας που περιλαμβάνονταν στις ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων της ΓΔ EMPL και της ΓΔ REGIO και, εν συνεχεία, ενσωματώθηκαν 
στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ) που καταρτίζει η 
Επιτροπή. 

5.9. Ο πληθυσμός ελέγχου (47,9 δισεκατομμύρια ευρώ) συναποτελούνταν κυρίως 
από δαπάνες της περιόδου 2014-2020 που περιλαμβάνονταν στους λογαριασμούς 
που έγιναν δεκτοί και είχαν υποβληθεί στους φακέλους διασφάλισης του λογιστικού 
έτους 2019/2020 (402 ΕΠ συνολικής αξίας 40 δισεκατομμυρίων ευρώ). Περιλάμβανε 
επίσης δαπάνες της περιόδου 2007-2013 στο πλαίσιο 18 ΕΠ, τα οποία η Επιτροπή 
έκλεισε εν όλω ή εν μέρει9 το 2021 (776 εκατομμύρια ευρώ). Μέχρι τα τέλη του 2021 

                                                      
9 Εάν εκκρεμούν ζητήματα με ουσιώδη επίπτωση, η Επιτροπή προβαίνει στην εκκαθάριση 

μόνο του μη αμφισβητούμενου ποσού. Το υπόλοιπο εκκαθαρίζεται και το ΕΠ κλείνει αφού 
διευθετηθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα. 
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η Επιτροπή δεν είχε ακόμη εγκρίνει κανένα ΕΠ της περιόδου 2021-2027 ούτε είχε 
πραγματοποιήσει πληρωμές για τη συγκεκριμένη περίοδο10. 

5.10. Επιλέξαμε το δείγμα των 217 πράξεων με δαπάνες που είχαν πιστοποιηθεί 
σε φακέλους διασφάλισης και κλεισίματος σε δύο στάδια. Αρχικά, επιλέξαμε 
33 φακέλους (31 της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 και δύο της 
περιόδου 2007-2013), οι οποίοι κάλυπταν 44 ΕΠ. Εν συνεχεία, από αυτούς 
περιλάβαμε στο δείγμα μας πράξεις που είχαν προηγουμένως υποβάλει σε έλεγχο οι 
αρχές ελέγχου. 

5.11. Τα κράτη μέλη ανέφεραν εκταμιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν διά 
χρηματοδοτικών μέσων για το λογιστικό έτος 2019/2020, στο πλαίσιο 108 ΕΠ 
(2,1 δισεκατομμύρια ευρώ). Στο πλαίσιο αυτό, λάβαμε πρόσθετο δείγμα που κάλυπτε 
οκτώ χρηματοδοτικά μέσα της περιόδου 2014-2020, από τα οποία είχαν 
πραγματοποιηθεί πληρωμές απευθείας προς τελικούς αποδέκτες ή προς όφελος 
αυτών. Εξετάσαμε έτσι 50 δάνεια και 21 επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων. 

5.12. Επιπλέον, το 2021 η Επιτροπή κατέβαλε ή εκκαθάρισε 
ποσό 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για προγράμματα υπό την άμεση ή έμμεση διαχείρισή 
της, περιλαμβανομένων 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούσαν δαπάνες του 
υποτομέα 2β. Εξετάσαμε δείγμα 18 πράξεων που χρηματοδοτήθηκαν από το ESI, τη 
συνεισφορά του ΤΣ στον ΜΣΕ, το CERV, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ή το 
Erasmus+. 

5.13. Στο παράρτημα 5.1 περιλαμβάνεται ανάλυση του δείγματος πράξεων και 
των ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων που εντοπίσαμε στα 27 κράτη μέλη και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο για τον υποτομέα 2α την περίοδο 2014-2020. 

                                                      
10 Βλέπε σημεία 2.6-2.8. 
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Κανονικότητα των πράξεων, ΕΕΔ και 
άλλες ρυθμίσεις διακυβέρνησης 
5.14. Η παρούσα ενότητα του κεφαλαίου χωρίζεται σε τρεις υποενότητες. Στην 
πρώτη αναφερόμαστε στις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλαμε το δείγμα 
των 243 πράξεων από το υπό εξέταση έτος, με σκοπό την εξαγωγή διαφωτιστικών 
στοιχείων σχετικά με τις κύριες πηγές των σφαλμάτων. Στη δεύτερη παρουσιάζεται η 
αξιολόγηση στην οποία υποβάλαμε τις εργασίες των αρχών ελέγχου και η τρίτη 
αναφέρεται στις εργασίες της Επιτροπής. Το συμπέρασμά μας σχετικά με τις 
πληροφορίες για την κανονικότητα των δαπανών στον τομέα της συνοχής, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στις ΕΕΔ των δύο αρμόδιων ΓΔ και στην ΕΕΔΕ, ερείδεται στις 
διαπιστώσεις μας από τις τρεις αυτές ενότητες. 

Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες 
υποβάλαμε τις πράξεις και της επισκόπησης/επανεκτέλεσης 
των ελεγκτικών εργασιών 

5.15. Στις 243 πράξεις που εξετάσαμε, εντοπίσαμε και ποσοτικοποιήσαμε 
30 σφάλματα, όλα σχετικά με τον υποτομέα 2α. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
56 ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα που είχαν εντοπίσει προηγουμένως οι αρχές ελέγχου 
και τις διορθώσεις που επέβαλαν οι αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές (συνολικής 
αξίας 458 εκατομμυρίων ευρώ και για τις δύο περιόδους προγραμματισμού 
συνδυαστικά), εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος για τον τομέα 2 του ΠΔΠ 
ανέρχεται σε 3,6 %11 (βλέπε γράφημα 5.2). 

                                                      
11 Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος μόνο για τον υποτομέα 2α είναι 4,1 % (κατώτατο όριο 

2,1 % και ανώτατο όριο 6,1 %). 
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Γράφημα 5.2 – Εκτιμώμενη επίπτωση των ποσοτικοποιήσιμων 
σφαλμάτων 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

5.16. Τα ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα που ανέφεραν οι αρχές ελέγχου 
αφορούσαν μη επιλέξιμα έξοδα (32 περιπτώσεις), δημόσιες συμβάσεις (19), ελλιπή 
δικαιολογητικά (οκτώ) και λογιστικά σφάλματα και σφάλματα υπολογισμού (δύο)12. 
Τα κράτη μέλη είχαν επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις, κατόπιν των αναγκαίων 
παρεκβολών, προκειμένου να μειώσουν τα υπολειπόμενα ποσοστά σφάλματος έως 
το όριο σημαντικότητας του 2 % ή και κάτω αυτού. 

5.17. Στο γράφημα 5.3 αναλύονται ανά κατηγορία τα σφάλματα που εντοπίσαμε 
(πριν ληφθούν υπόψη οι δημοσιονομικές διορθώσεις). Τα μη επιλέξιμα έξοδα και 
έργα, οι παραβάσεις των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και η απουσία βασικών 
δικαιολογητικών ήταν τα στοιχεία που συνέβαλαν περισσότερο στο κατά την εκτίμησή 
μας επίπεδο σφάλματος. Λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με τα σφάλματα αυτά 
παρουσιάζονται στα σημεία 5.18- 5.39. 

                                                      
12 Μία και η αυτή πράξη μπορεί να πάσχει από περισσότερα του ενός είδη σφάλματος. 
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Γράφημα 5.3 – Αναλυτική κατανομή των εντοπισθέντων σφαλμάτων 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Μη επιλέξιμα έξοδα 

5.18. Κατά τη δήλωση στην Επιτροπή των δαπανών που καταχωρίζονται στους 
λογαριασμούς τους, οι αρχές των κρατών μελών πιστοποιούν, αφενός, ότι αυτές 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους εφαρμοστέους ενωσιακούς και εθνικούς 
κανόνες, και, αφετέρου, ότι οι ενισχύσεις χορηγήθηκαν σε δικαιούχους και πράξεις 
που πληρούσαν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας των ΕΠ. 

5.19. Τα μη επιλέξιμα έξοδα είναι το συχνότερο είδος σφάλματος που εντόπισαν 
οι αρχές ελέγχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφεραν, βάσει κοινής τυπολογίας 
που έχει συμφωνηθεί με την Επιτροπή13, το 57 % του συνόλου των σφαλμάτων που 
εντοπίστηκαν το λογιστικό έτος 2019/2020 ενέπιπτε σε αυτή την κατηγορία. 

5.20. Στο δείγμα μας διαπιστώσαμε πρόσθετες περιπτώσεις με μη επιλέξιμα 
έξοδα σε 19 πράξεις. Οι περιπτώσεις αυτές αντιστοιχούσαν στο 63 % των 
ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων που εντοπίσαμε ή σε περίπου 1,6 εκατοστιαίες 
μονάδες του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος (συμβολή στο επίπεδο σφάλματος 
                                                      
13 Βλέπε πλαίσια 6.5 και 5.7 των ετήσιων εκθέσεών μας για το 2018 και το 2019 αντίστοιχα. 
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κατά 41 %, βλέπε γράφημα 5.3). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αρχή ελέγχου είχε μεν 
εντοπίσει το σφάλμα, αλλά δεν το είχε ποσοτικοποιήσει σωστά. 

5.21. Κύριες αιτίες της μη επιλεξιμότητας ήταν οι μη επιλέξιμοι συμμετέχοντες, η 
μη συμμόρφωση με ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες και η δήλωση εξόδων που δεν 
είχαν άμεση συνάφεια με το έργο. Στο πλαίσιο 5.1 παρατίθεται παράδειγμα μη 
επιλέξιμων δαπανών. 

Πλαίσιο 5.1 

Έξοδα που δηλώθηκαν για δραστηριότητες εκτός περιοχής 
επιλεξιμότητας 

Στις Κάτω Χώρες, στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΤΠΑ, 
διαπιστώσαμε ότι η διαχειριστική αρχή είχε δηλώσει δαπάνες για 
δραστηριότητες που είχαν πραγματοποιηθεί από τρεις εταίρους (επί 
συνόλου 12), οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι εκτός της γεωγραφικής περιοχής 
επιλεξιμότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ΚΚΔ απαιτεί προηγούμενη έγκριση από 
την επιτροπή παρακολούθησης, κάτι που δεν συνέβη εν προκειμένω. Ειδικότερα, 
διαπιστώσαμε ότι, ενώ η επιτροπή παρακολούθησης είχε συζητήσει το 
ενδεχόμενο να χρηματοδοτηθούν τα έργα αυτά το 2016, δεν τα συμπεριέλαβε 
στον κατάλογο των επιλεγέντων έργων. Μόλις τον Φεβρουάριο του 2022, μετά 
τον έλεγχό μας, η επιτροπή έλαβε επίσημη απόφαση για την ένταξή τους στο 
πρόγραμμα. Βάσει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι οι δαπάνες που δηλώθηκαν από 
τους εν λόγω εταίρους δεν είναι επιλέξιμες. 

5.22. Για τέσσερις πράξεις διαπιστώσαμε ότι οι δικαιούχοι και οι αρμόδιες για το 
πρόγραμμα αρχές είχαν ελέγξει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις 
επιλεξιμότητας με βάση υπεύθυνες δηλώσεις των συμμετεχόντων και όχι ανεξάρτητες 
πηγές (βλέπε πλαίσιο 5.2). 
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Πλαίσιο 5.2 

Μη επαλήθευση της κατάστασης των συμμετεχόντων 

Στη Γαλλία, η κατάσταση ΕΑΕΚ των συμμετεχόντων σε δύο έργα της ΠΑΝ 
ελέγχθηκε αποκλειστικά με βάση υπεύθυνες δηλώσεις. 

Σε ένα από τα σχετικά προγράμματα του ΕΚΤ, ο δικαιούχος δεν ήταν σε θέση να 
παράσχει ανεξάρτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι συμμετέχοντες 
βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ζητήσαμε από την 
Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να διενεργήσουν πρόσθετες εξακριβώσεις, 
προκειμένου να επαληθευθεί η κατάσταση των συμμετεχόντων. Από αυτές 
προέκυψε ότι, εν τέλει, εννέα από τους 37 συμμετέχοντες βρίσκονταν σε 
απασχόληση, με αποτέλεσμα να μην είναι επιλέξιμοι για στήριξη από την ΕΕ. 

Παρόμοιες περιπτώσεις εντοπίσαμε και σε άλλο γαλλικό έργο και σε ιρλανδικό 
ΕΠ του ΕΚΤ. 

5.23. Οι δικαιούχοι χρησιμοποίησαν επιλογές απλουστευμένου κόστους (ΕΑΚ) για 
65 πράξεις, ή για το 27 % του δείγματος μας, εφαρμόζοντας είτε κατ’ αποκοπή 
ποσοστά, είτε τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους, είτε συνδυασμό των 
δύο. Οι ΕΑΚ έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τόσο τη διοικητική επιβάρυνση των 
δικαιούχων όσο και την εμφάνιση σφαλμάτων. Για το υπό εξέταση έτος, εντοπίσαμε 
σφάλματα σχετικά με τη χρήση των ΕΑΚ σε τέσσερις πράξεις σε ένα κράτος μέλος, τα 
οποία, ωστόσο, δεν ποσοτικοποιήσαμε (βλέπε πλαίσιο 5.3). 

175



 

 

Πλαίσιο 5.3 

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απόδοση εξόδων στους 
δικαιούχους και τη δήλωση δαπανών στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
στην περίπτωση ΕΑΚ που δεν συνάδουν με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις 

Οσάκις εφαρμόζονται ΕΑΚ, οι επιστροφές που πραγματοποιούνται από το κράτος 
μέλος στον δικαιούχο και από την Επιτροπή στο κράτος μέλος πρέπει να 
βασίζονται στην ίδια μέθοδο (άρθρο 131, παράγραφος 2, του ΚΚΔ). 

Στην Ιρλανδία, ένας ενδιάμεσος φορέας υπέγραψε επιστολές χρηματοδότησης με 
τους δικαιούχους, στις οποίες προβλεπόταν ότι βάση για την απόδοση θα 
αποτελούσαν τα πραγματικά έξοδα. Στη συνέχεια, ωστόσο, η διαχειριστική αρχή 
εφάρμοσε ΕΑΚ για τον υπολογισμό του ποσού της χρηματοδότησης της ΕΕ που θα 
χορηγείτο στο εν λόγω πρόγραμμα του ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό, οι τέσσερις 
δικαιούχοι του δείγματός μας όφειλαν να υποβάλουν δηλώσεις εξόδων στις 
οποίες να αναφέρονται μόνο τα άμεσα έξοδα προσωπικού που 
πραγματοποιήθηκαν για το έργο, συνοδευόμενες από ένα κατ’ αποκοπή ποσό για 
την κάλυψη λοιπών επιλέξιμων εξόδων. 

Στην πραγματικότητα, όμως, οι ιρλανδικές αρχές απέδωσαν στους δικαιούχους τα 
έξοδα βάσει του πραγματικού κόστους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
επιστολές χρηματοδότησης. 

Ως εκ τούτου, το ποσό που απέδωσε το κράτος μέλος στους δικαιούχους και τα 
ποσά που απέδωσε η Επιτροπή στο κράτος μέλος βασίζονταν σε διαφορετικές 
μορφές στήριξης. Η προσέγγιση αυτή δεν συνάδει ούτε με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις για τις ΕΑΚ. 

Επιπλέον, η απαίτηση διπλής αναφοράς αντιβαίνει στην πρόθεση των νομοθετών 
οι ΕΑΚ να αποτελούν μέσο μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων. 

Μη επιλέξιμα έργα 

5.24. Εντοπίσαμε πέντε έργα στα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση παρότι δεν 
πληρούσαν τους όρους επιλεξιμότητας που απαριθμούνταν στον εφαρμοστέο 
κανονισμό και τα αντίστοιχα ΕΠ. Τρία από αυτά επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020 και δύο στο πλαίσιο της περιόδου 2007-2013. Τα έργα αυτά 
αντιστοιχούσαν στο 17 % του συνόλου των ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων που 
εντοπίσαμε ή περίπου σε 1,4 εκατοστιαίες μονάδες του εκτιμώμενου επιπέδου 
σφάλματος. 
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5.25. Στο πλαίσιο 5.4 παρατίθεται παράδειγμα μη επιλέξιμου έργου του ΕΤΠΑ. 

Πλαίσιο 5.4 

Έργα που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από εθνικά κονδύλια 
επαναχαρακτηρίστηκαν προκειμένου να λάβουν στήριξη από την ΕΕ 
μετά την παρέλευση της περιόδου επιλεξιμότητας 

Η καταληκτική ημερομηνία για την αναγνώριση της επιλεξιμότητας των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 ήταν το 
τέλος του 2015. Το 2016, αρκετά έργα επιλέχθηκαν αναδρομικά για 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο περιφερειακού προγράμματος του 
ΕΤΠΑ στην Ιταλία. Οι περιφερειακές αρχές έκριναν τα εν λόγω έργα επιλέξιμα, 
διότι είχαν υλοποιηθεί μεν το 2015 ή και νωρίτερα, αλλά στο πλαίσιο εθνικού 
προγράμματος και με τη χρήση εθνικών κονδυλίων. Διαπιστώσαμε επίσης ότι ο 
δικαιούχος δεν είχε υποβάλει ποτέ αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ. 

Η ένταξη πράξης σε ΕΠ μετά την παρέλευση της περιόδου επιλεξιμότητας και την 
πραγματοποίηση των δαπανών αντιβαίνει στην αρχή σύμφωνα με την οποία οι 
κανόνες επιλεξιμότητας πρέπει να εφαρμόζονται με δίκαιο, αντικειμενικό και 
ομοιόμορφο τρόπο. Ειδικότερα, όλες οι πράξεις πρέπει να επιλέγονται και να 
υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό. 

Τα έργα που δεν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως πράξεις κατά την έννοια του ΚΚΔ της περιόδου 2007-2013 
και, ως εκ τούτου, δεν είναι επιλέξιμα. 

5.26. Διαπιστώσαμε επίσης ότι τρία έργα του δείγματός μας στο πλαίσιο των 
ΕΚΤ/ΠΑΝ δεν ήταν επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ, διότι δεν παρείχαν 
ειδικά στήριξη σε νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
(βλέπε πλαίσιο 5.5). 

177



 

 

Πλαίσιο 5.5 

Αναδρομική εγγραφή ΕΑΕΚ στις Εγγυήσεις για τη Νεολαία 

Ελέγξαμε διάφορες πράξεις που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της ΠΑΝ στην 
Ισπανία. Τέσσερις από τις πράξεις αυτές αφορούσαν εκπτώσεις στις εργοδοτικές 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με συμβάσεις προσωρινής 
απασχόλησης που συνήφθησαν με ΕΑΕΚ (άτομα εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης). 

Η εθνική νομοθεσία για την ΠΑΝ και το ΕΠ στο οποίο υπάγονται οι πράξεις αυτές 
απαιτούν οι συμμετέχοντες ΕΑΕΚ να είναι εγγεγραμμένοι στο εθνικό σύστημα 
Εγγυήσεων για τη Νεολαία. Με την εγγραφή τους αυτή οι ΕΑΕΚ αποκτούν 
πρόσβαση σε μια σειρά βοηθητικών μέτρων (όπως εξατομικευμένη καθοδήγηση 
και προσωπικά σχέδια δράσης, συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες του καθενός καθεστώτων στήριξης). Η εγγραφή αυτή χρησιμεύει επίσης 
για την επαλήθευση της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις για τους ΕΑΕΚ. 

Τρεις από τις τέσσερις ελεγχθείσες πράξεις, που αφορούσαν εκπτώσεις στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, είχαν καταχωριστεί με αναδρομικό αποτέλεσμα 
στο εθνικό σύστημα, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και χρόνια μετά την 
εφαρμογή της έκπτωσης. Η εθνική οντότητα που ήταν αρμόδια για τη διαχείριση 
των εκπτώσεων στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία είναι τόσο ο 
ενδιάμεσος φορέας όσο και ο δικαιούχος των πράξεων, προέβη σε αυτές τις 
ενέργειες χωρίς να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ΕΑΕΚ. 

Εξαιτίας του αναδρομικού χαρακτήρα της εγγραφής, δεν κατέστη δυνατό να 
επαληθευθεί η επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων από την άποψη της μη 
συμμετοχής τους σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Επειδή δεν 
διενεργήθηκαν τέτοιες επαληθεύσεις, η Επιτροπή είχε ήδη εφαρμόσει 
δημοσιονομική διόρθωση 25 % προτού εμείς διενεργήσουμε τον έλεγχό μας. 

Θεωρούμε ότι η αναδρομική εγγραφή των συμμετεχόντων καθιστά τις τρεις 
ελεγχθείσες πράξεις μη επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΕΕ. Βασίζουμε την 
κρίση μας στο γεγονός ότι, πέραν του ότι καθίσταται αδύνατη η επαλήθευση του 
κατά πόσον οι συμμετέχοντες παρακολουθούσαν κάποιο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, η εγγραφή τους στο εθνικό σύστημα δεν είναι 
σύμφωνη με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και της 
ΠΑΝ. Πρωτίστως δε, αυτό συνεπάγεται ότι οι ΕΑΕΚ στερούνται όλων των 
πρόσθετων παροχών που προσφέρονται στο πλαίσιο των δύο αυτών 
καθεστώτων. 

5.27. Ένα άλλο έργο που εξετάσαμε στην Ισπανία (στο οποίο δεν σημειώθηκαν 
αναδρομικές εγγραφές) αποτελούσε επίσης μέρος δράσης για την εφαρμογή 
εκπτώσεων σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τη χορήγηση στήριξης για την 
πρόσληψη νέων με συμβάσεις ορισμένου ελάχιστου χρόνου. Η Επιτροπή διευκρίνισε 
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στις ισπανικές αρχές ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι προσλήψεις αορίστου 
χρόνου. Για τον σκοπό αυτό, τους ενημέρωσε ότι, εάν η χρήση συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου προκρίνεται ως αναγκαία λύση, οι συμβάσεις αυτές πρέπει να έχουν ελάχιστη 
διάρκεια έξι μηνών, καθώς και ότι η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να ελέγχεται πριν 
από την πιστοποίηση των δαπανών. Παρά το γεγονός αυτό, οι ισπανικές αρχές έκαναν 
δεκτές συμβάσεις ελάχιστης διάρκειας 28 ημερών, διάστημα κατά πολύ μικρότερο 
από αυτό που υποδεικνύει η Επιτροπή. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι οι εκπτώσεις που 
δηλώθηκαν στο πλαίσιο της ΠΑΝ σε σχέση με τις εν λόγω συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου δεν είναι επιλέξιμες. Εντοπίσαμε και άλλα ζητήματα που επηρεάζουν την 
επιλεξιμότητα των εξόδων. Παραδείγματος χάριν, οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ 
εκπτώσεις στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους ΕΑΕΚ που αντικαθιστούσαν 
προσωρινά άλλους εργαζομένους εφαρμόζονταν και για τους αντικαθιστάμενους 
εργαζόμενους —παρόλο που, εξ ορισμού, τα άτομα αυτά βρίσκονταν ήδη σε 
απασχόληση. Τα σφάλματα που παρουσιάζονται στο παρόν σημείο εμφανίζονταν και 
στις τρεις άλλες πράξεις που διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν επιλέξιμες 
(βλέπε πλαίσιο 5.5). 

5.28. Παρόμοια προβλήματα διαπιστώσαμε και σε άλλες πράξεις του ΕΚΤ στο ίδιο 
κράτος μέλος και για προηγούμενα έτη. Έχουμε ήδη αναφέρει πολλάκις, για 
αμφότερες τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020, 
συγχρηματοδοτούμενα έργα που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας του 
αντίστοιχου ΕΠ ή/και του σχετικού κανονισμού, τα οποία ωστόσο δεν είχαν εντοπιστεί 
ούτε από τις αρχές των κρατών μελών ούτε από την Επιτροπή14. 

Παραβάσεις των κανόνων της εσωτερικής αγοράς 

5.29. Για το υπό εξέταση έτος, εντοπίσαμε 19 παραβάσεις των κανόνων της 
εσωτερικής αγοράς, εκ των οποίων τέσσερις ποσοτικοποιήσιμες. Πέντε αφορούσαν 
κρατικές ενισχύσεις και 14 δημόσιες συμβάσεις. 

Πέντε έργα παραβίασαν τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 

5.30. Οι κρατικές ενισχύσεις, εφόσον υπερβαίνουν το όριο που ισχύει για τις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, καθώς 
ενδέχεται να στρεβλώσουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. 
Ωστόσο, ο κανόνας αυτός έχει εξαιρέσεις, ιδίως εάν το έργο καλύπτεται από τον 

                                                      
14 Λόγου χάριν, παράδειγμα 8 στο παράρτημα 6.3 της ετήσιας έκθεσης για το 2016. 
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γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ)15 ή εάν έχει εγκριθεί ειδικά από 
την Επιτροπή. 

5.31. Για το υπό εξέταση έτος, εντοπίσαμε πέντε έργα του ΕΤΠΑ που παραβίαζαν 
τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Θεωρούμε ότι για τρία εξ αυτών η 
δημόσια χρηματοδότηση από την ΕΕ ή/και το κράτος μέλος θα έπρεπε να είναι 
λιγότερη ή να μην είχε καν χορηγηθεί. Οι περιπτώσεις αυτές αντιστοιχούσαν σε 
0,7 εκατοστιαίες μονάδες του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος. Δεν 
ποσοτικοποιήσαμε τα άλλα δύο σφάλματα, καθώς δεν είχαν επίπτωση στο επίπεδο 
της δημόσιας χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο 5.6 παραθέτουμε παράδειγμα 
σφάλματος στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. 

Πλαίσιο 5.6 

Ενίσχυση που χορηγήθηκε σε εξαιρούμενο τομέα 
Στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο χρηματοδοτικού μέσου χορηγήθηκαν δάνειο και 
επιχορήγηση για τη στήριξη των δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας μιας εταιρείας. Το δάνειο αφορούσε την ανάπτυξη ενός 
βελτιστοποιημένου συστήματος ξήρανσης με λειτουργία αυτοκαθαρισμού· ο 
δικαιούχος δραστηριοποιούνταν στον πρωτογενή γεωργικό τομέα. Η 
διαχειριστική αρχή ενέκρινε την κατασκευή εγκατάστασης ξήρανσης στο πλαίσιο 
του καθεστώτος περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων του ΓΚΑΚ. Δεδομένου 
ότι το καθεστώς αυτό εξαιρεί τις ενισχύσεις για γεωργικές δραστηριότητες, το 
κατασκευαστικό σκέλος του έργου δεν ήταν επιλέξιμο. 

Εντοπίσαμε και άλλα σφάλματα στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων στην 
Πορτογαλία και την Πολωνία. 

Τα κράτη μέλη είχαν εντοπίσει πολλά σφάλματα σε διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων στις δαπάνες συνοχής 

5.32. Οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων αποτελούν βασικό μέσο για 
τη διασφάλιση της ανάλωσης των δημόσιων πόρων κατά τρόπο οικονομικό και 
αποδοτικό, καθώς και για την παγίωση της εσωτερικής αγοράς. Οι διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων αποτελούν επίσης σημαντική πηγή των παρατυπιών που 
αναφέρουν οι αρχές ελέγχου. Στις πράξεις που εξετάσαμε, οι αρχές ελέγχου είχαν 
εντοπίσει 19 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί δημόσιων 

                                                      
15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 

συμβατών με την εσωτερική αγορά (ΓΚΑΚ). 
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συμβάσεων και είχαν επιβάλει κατ’ αποκοπήν διορθώσεις κυμαινόμενες μεταξύ 5 % 
και 100 %, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση της Επιτροπής16. Από άποψη 
συχνότητας, οι παραβάσεις των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων αντιστοιχούν 
στο 14 % του συνόλου των σφαλμάτων που ανέφεραν οι αρχές ελέγχου κατά τη 
λογιστική περίοδο 2019/2020, αλλά στο 36 % της αξίας των αναφερθεισών 
παρατυπιών. 

5.33. Για το υπό έλεγχο έτος, εξετάσαμε 133 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων 
αφορούσε έργα συγχρηματοδοτούμενα από ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ. Οκτώ από τις 
133 διαδικασίες αφορούσαν έργα του υποτομέα 2β, τα οποία επίσης υπόκεινται 
στους κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων. 

5.34. Σε οκτώ διαδικασίες στον τομέα της συνοχής εντοπίσαμε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς ή/και τους εθνικούς κανόνες για τις δημόσιες 
συμβάσεις, τις οποίες δεν είχαν εντοπίσει οι αρχές ελέγχου. Μία από τις περιπτώσεις 
αυτές αφορούσε σοβαρή παράβαση που επηρέασε το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης και την αναφέρουμε ως ποσοτικοποιήσιμο σφάλμα. Το σφάλμα 
αυτό αντιστοιχούσε στο 3 % του συνόλου των ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων που 
εντοπίσαμε ή σε περίπου 0,1 εκατοστιαίες μονάδες του εκτιμώμενου επιπέδου 
σφάλματος. Τα σφάλματα που δεν ποσοτικοποιήσαμε αφορούσαν την εφαρμογή 
κριτηρίων που ενδεχομένως να απέτρεψαν ορισμένες εταιρείες από το να υποβάλουν 
προσφορές. 

Συγκεκριμένες αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που επηρεάζουν 
τις πράξεις υπό άμεση διαχείριση 

5.35. Τον Απρίλιο του 2020, η Επιτροπή ενεργοποίησε το μέσο στήριξης έκτακτης 
ανάγκης (ESI)17 και εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζονται οι επιλογές που 
είναι διαθέσιμες στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων για τη διευθέτηση 

                                                      
16 Απόφαση C(2013) 9527 της Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την απόφαση 

C(2019) 3452 της Επιτροπής (και το παράρτημά της) για τη θέσπιση των κατευθυντήριων 
γραμμών για τον καθορισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να γίνονται 
στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση λόγω μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. 

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/521 για την ενεργοποίηση της στήριξης έκτακτης ανάγκης 
λαμβάνοντας υπόψη την έξαρση της νόσου COVID-19. 
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συναφών με την κρίση COVID-19 ζητημάτων18. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι 
κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις παρείχαν τα απαραίτητα εργαλεία 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης, η πρόκληση της 
εξασφάλισης προμηθειών, υπηρεσιών και, όπου χρειαζόταν, πρόσθετων υποδομών. 
Στην ανακοίνωση επεξηγούνται επίσης οι κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση 
διαδικασιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όπως, μεταξύ 
άλλων το ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την κάλυψη άμεσων αναγκών. 

5.36. Επτά από τις 18 πράξεις του δείγματός μας για τον υποτομέα 2β αφορούσαν 
πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ESI το 2021. Σε έξι από αυτές τις 
περιπτώσεις διαπιστώσαμε αδυναμίες στη σύναψη συμβάσεων για την εξασφάλιση 
υπηρεσιών ή προμηθειών. Σε μία περίπτωση, η αρχή του κράτους μέλους δεν τήρησε 
τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, διότι εκτίμησε εσφαλμένα ότι οι 
κανόνες αυτοί δεν ίσχυαν για τα έξοδα που δήλωνε προς απόδοση από την Επιτροπή. 
Σε μία άλλη, η Επιτροπή εφάρμοσε προηγούμενη συμφωνία, η οποία δεν ήταν η 
απολύτως ενδεδειγμένη για τις αγορασθείσες υπηρεσίες. Οι υπόλοιπες τέσσερις 
περιπτώσεις αφορούν αδυναμίες στην εκτέλεση και επαλήθευση των συμβατικών 
όρων από μέρους της Επιτροπής (βλέπε πλαίσιο 5.7). 

                                                      
18 Ανακοίνωση της Επιτροπής 2020/C 108 I/01 της 1ης Απριλίου 2020 – Οδηγίες από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19. 
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Πλαίσιο 5.7 

Αδυναμίες στην επαλήθευση και την εκτέλεση των συμβατικών 
όρων 
Η Επιτροπή συνήψε συμφωνίες προαγοράς για δόσεις εμβολίων κατά της νόσου 
COVID-19 με οκτώ παρασκευαστές. Ο έλεγχός μας κάλυψε την εκκαθάριση των 
προκαταβολών που κατέβαλε η Επιτροπή σε σχέση με τέσσερις συμφωνίες 
προαγοράς στο πλαίσιο του ESI. Δυνάμει της γενικής συμφωνίας που 
συνομολόγησε η Επιτροπή με τα κράτη μέλη, η τιμή αγοράς κάθε εμβολίου, 
καθώς και το κόστος της προχρηματοδότησης, έπρεπε να βασίζονται σε διαφανή 
εκτίμηση του κόστους παραγωγής και των πόρων που είχαν ήδη χορηγηθεί από 
άλλες δημόσιες πηγές. Επιπλέον, οι εκ των προτέρων πληρωμές στο πλαίσιο των 
συμφωνιών προαγοράς έπρεπε να χρησιμοποιούνται από τους παρασκευαστές 
για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου των επενδύσεων που ήταν απαραίτητες για 
την ανάπτυξη εμβολίων, τις κλινικές δοκιμές και την προετοιμασία της ικανότητας 
παραγωγής στην απαιτούμενη κλίμακα, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, για την 
ταχεία διάθεση εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων στην ΕΕ. 

Διαπιστώσαμε ότι οι διαδικασίες δεν εξασφάλιζαν διαφανή εκτίμηση του 
κόστους παραγωγής. Επιπλέον, δεν είχαν προβλεφθεί συγκεκριμένοι έλεγχοι για 
να εξακριβωθεί κατά πόσον οι προκαταβολές είχαν χρησιμοποιηθεί βάσει των 
συμφωνηθέντων. Παρότι ένας παρασκευαστής δήλωσε ότι δεν χρειαζόταν εκ των 
προτέρων χρηματοδότηση για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στο πλαίσιο των 
αναγκαίων επενδύσεων, η Επιτροπή συμφώνησε να του καταβάλει προκαταβολή. 
Τέλος, δύο από τις συμφωνίες προαγοράς που υποβάλαμε σε έλεγχο 
περιλάμβαναν υποχρέωση προμήθειας δόσεων εμβολίου χωρίς κέρδος. Δεν 
μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε από την Επιτροπή στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι οι τιμές που καταβλήθηκαν στους δύο εμπλεκόμενους παρασκευαστές δεν 
περιλάμβαναν περιθώριο κέρδους. 

5.37. Δεν ποσοτικοποιήσαμε τα σφάλματα αυτά, δεδομένου ότι, σε κάθε 
περίπτωση που εξετάσαμε, η άμεση ανάθεση συμβάσεων δικαιολογούνταν από τον 
έκτακτο χαρακτήρα της πανδημίας. Το 2022 δημοσιεύσαμε ειδική έκθεση σχετικά με 
την προμήθεια εμβολίων κατά της COVID-1919. 

                                                      
19 Ειδική έκθεση 19/2022, με τίτλο «Προμήθεια εμβολίων κατά της COVID-19 - Μετά τις 

αρχικές προκλήσεις, η ΕΕ εξασφάλισε επαρκείς δόσεις, αλλά η διαδικασία δεν έχει 
αξιολογηθεί διεξοδικά». 
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Απουσία βασικών δικαιολογητικών 

5.38. Οι δικαιούχοι και οι αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές οφείλουν να 
τηρούν συστήματα και διαδικασίες που εξασφαλίζουν επαρκή διαδρομή ελέγχου. Στο 
πλαίσιο αυτό εμπίπτει η τήρηση μητρώων εγγράφων. Η απουσία δικαιολογητικών και 
πληροφοριών αντιπροσώπευε το 15 % του συνόλου των σφαλμάτων που ανέφεραν οι 
αρχές ελέγχου για το λογιστικό έτος 2019/2020. Το ποσοστό ανερχόταν σε 13 % στην 
περίπτωση του ΕΚΤ και σε 19 % στην περίπτωση των ΕΤΠΑ/ΤΣ, αν και τα εν λόγω 
ταμεία αντιπροσώπευαν το 30 % και το 2 % αντίστοιχα της συνολικής αξίας των 
σφαλμάτων. 

5.39. Σε τέσσερις από τις πράξεις που εξετάσαμε διαπιστώσαμε ότι απουσίαζαν 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή δικαιολογητικά. Ποσοτικοποιήσαμε δύο από αυτά 
τα σφάλματα, επειδή οι αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές ή οι δικαιούχοι δεν ήταν 
σε θέση να παράσχουν βασικά δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση 
με τους όρους επιλεξιμότητας. Το αποτέλεσμα αντιστοιχούσε κατά προσέγγιση 
στο 7 % των πράξεων που ποσοτικοποιήσαμε και σε 0,1 εκατοστιαίες μονάδες του 
εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος. 

Αξιολόγηση των εργασιών των αρχών ελέγχου 

5.40. Οι αρχές ελέγχου βρίσκονται στη «δεύτερη γραμμή άμυνας» όσον αφορά τη 
διασφάλιση και τον έλεγχο των δαπανών. Επαληθεύουν, βάσει δείγματος, την 
κανονικότητα των δαπανών που δηλώνουν οι διαχειριστικές αρχές στην Επιτροπή. 
Φέτος εξετάσαμε τις εργασίες 23 επί συνόλου 116 αρχών ελέγχου σε 19 κράτη μέλη 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το δείγμα μας περιλάμβανε 31 φακέλους διασφάλισης και 
δύο φακέλους κλεισίματος. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αρχές ελέγχου είχαν αρχικά 
αναφέρει υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος ίσο ή κατώτερο του 2 %. 

5.41. Στις ΕΕΔ της η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δικές της ελεγκτικές 
εργασίες όσο και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των δικών μας ελέγχων, 
αναπροσάρμοσε το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος σε ποσοστό άνω του 2 % για 
εννέα από τους 31 φακέλους διασφάλισης του δείγματός μας (39 % των δαπανών του 
δείγματος). Σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις, η Επιτροπή είχε εξαιρέσει τις 
προκαταβολές σε χρηματοδοτικά μέσα, τις οποίες οι αρχές ελέγχου είχαν 
προηγουμένως συμπεριλάβει. Δεν εντοπίσαμε πρόσθετα σφάλματα στις δύο αυτές 
περιπτώσεις (5 % των δαπανών του δείγματος). 
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5.42. Ωστόσο, από τις εργασίες μας επί του δείγματος για το υπό έλεγχο έτος 
προκύπτει ότι το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος υπερέβαινε το 2 % σε 12 από 
τους 31 φακέλους διασφάλισης (που αντιπροσωπεύουν το 39 % των δαπανών του 
δείγματος), συνεκτιμωμένων επίσης των πρόσθετων σφαλμάτων που εντοπίστηκαν σε 
συνέχεια των επαληθεύσεων της Επιτροπής. 

5.43. Δείγμα φακέλων διασφάλισης εξετάζουμε ετησίως από το 2017. Στο 
διάστημα αυτό, έχουμε καλύψει τουλάχιστον άπαξ 69 φακέλους διασφάλισης σε 
24 κράτη μέλη20 και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν κάθε χρόνο 
ποσοστό μεταξύ 34 % και 62 % των δαπανών που πιστοποιούνται στους ετήσιους 
λογαριασμούς. Λαμβανομένων υπόψη των αναπροσαρμογών της Επιτροπής και των 
διαπιστώσεων του δικού μας ελέγχου, 37 από αυτούς τους φακέλους (54 %) έδωσαν 
υπολειπόμενα ποσοστά άνω του 2 % σε τουλάχιστον ένα έτος. Σε 37 φακέλους 
αντιστοιχεί σταθερά τουλάχιστον το 39 % των δαπανών του δείγματός μας 
(βλέπε γράφημα 5.4). Καταδεικνύεται έτσι ο βαθμός στον οποίο οι αρχές ελέγχου 
αναφέρουν εσφαλμένα ότι τα υπολειπόμενα ποσοστά σφάλματος είναι χαμηλότερα 
από το όριο σημαντικότητας του 2 %. 

Γράφημα 5.4 – Φάκελοι διασφάλισης με υπολειπόμενο ποσοστό άνω 
του 2 % (2017 έως 2021) 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

                                                      
20 Όλα τα κράτη μέλη, εκτός από τη Δανία, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα. 
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5.44. Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας την τελευταία πενταετία καταδεικνύουν 
ότι οι δικλίδες που εφαρμόζονται δεν αντισταθμίζουν ακόμη επαρκώς τον υψηλό 
εγγενή κίνδυνο στον τομέα αυτό. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση των 
διαχειριστικών αρχών, των οποίων οι επαληθεύσεις εξακολουθούν να είναι ως έναν 
βαθμό αναποτελεσματικές όσον αφορά την πρόληψη ή τον εντοπισμό παρατυπιών 
στις δαπάνες που δηλώνουν οι δικαιούχοι. Μολονότι οι αρχές ελέγχου 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο πλαίσιο της διασφάλισης στον τομέα της συνοχής, ο 
αποτελεσματικός διαχειριστικός έλεγχος είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ για τη 
διασφάλιση τόσο των επιδόσεων των πράξεων όσο και της συμμόρφωσής τους με το 
νομικό πλαίσιο. 

5.45. Ο παράγοντας που συμβάλλει πρωτίστως στο εκτιμώμενο επίπεδο 
σφάλματος είναι η λήψη πλημμελών αποφάσεων από τις διαχειριστικές αρχές, 
παραδείγματος χάριν όταν εγκρίνουν μη επιλέξιμα έργα ή παράνομες κρατικές 
ενισχύσεις. Διαπιστώσαμε επίσης ότι οι αρχές ελέγχου αναφέρουν σχετικά χαμηλά 
επίπεδα σφάλματος αυτού του είδους. Στο γράφημα 5.5 το ζήτημα αυτό 
παρουσιάζεται σχηματικά. 
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Γράφημα 5.5 – Μερίδιο μη επιλέξιμων έργων και σφαλμάτων στον 
τομέα των κρατικών ενισχύσεων 

Πηγή: ΕΕΣ. 

5.46. Σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα του πλαισίου
διασφάλισης και δικλίδων είναι η καλή συνεργασία και η ανατροφοδότηση μεταξύ 
διαχειριστικών αρχών και αρχών ελέγχου. Εντοπίσαμε μία περίπτωση ορθής 
πρακτικής που αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η 
συνεργασία μεταξύ διαχειριστικών αρχών και αρχών ελέγχου μπορεί να βελτιώσει την 
ποιότητα των εξακριβώσεων και, ως εκ τούτου, να μειώσει τον αριθμό των 
σφαλμάτων (βλέπε πλαίσιο 5.8). 
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Πλαίσιο 5.8 

Συνεργασία μεταξύ διαχειριστικών αρχών και αρχών ελέγχου 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τις διαχειριστικές αρχές, η βουλγαρική αρχή 
ελέγχου δημοσιεύει στον ιστότοπό της21: 

o τους καταλόγους ελέγχου για τους ελέγχους συστημάτων και τους ελέγχους 
πράξεων (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων) που πρέπει να χρησιμοποιούνται 
κατά περίπτωση από τις διαχειριστικές αρχές, 

o ετήσια ανάλυση των σφαλμάτων που διαπιστώνονται στο πλαίσιο των 
ελεγκτικών εργασιών της, και 

o σύνοψη των παρατυπιών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, 
συνοδευόμενη από καθοδήγηση σχετικά με τους τρόπους αποφυγής τους. 

Δεν εντοπίσαμε παρατυπίες σε καμία από τις πράξεις που είχαν εξεταστεί από 
την εν λόγω αρχή ελέγχου και περιλαμβάνονταν στο δείγμα μας για το 2021. 

Ορισμένες αρχές ελέγχου χρειάζεται να βελτιώσουν τη διαδρομή ελέγχου στο 
πλαίσιο της δειγματοληψίας 

5.47. Λόγω του μεγάλου αριθμού των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από 
κάθε ΕΠ, οι αρχές ελέγχου προσφεύγουν αναγκαστικά στη χρήση δείγματος, 
προκειμένου να σχηματίσουν άποψη όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών. 
Για την εξαγωγή αξιόπιστου αποτελέσματος, τα δείγματα πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού που υποβάλλεται σε έλεγχο και, κατά κανόνα, να 
λαμβάνονται βάσει στατιστικά έγκυρων μεθόδων. Αποκρινόμενη στην κρίση της 
COVID-19, η Επιτροπή εισήγαγε τροποποίηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, 
διευρύνοντας τη δυνατότητα χρήσης μη στατιστικής δειγματοληψίας ως έκτακτου και 
προσωρινού μέτρου για τη λογιστική περίοδο 2019/202022. Ωστόσο, διαπιστώσαμε 
ότι οι αρχές ελέγχου είχαν εφαρμόσει στατιστική δειγματοληψία για τους 
περισσότερους από τους 31 φακέλους διασφάλισης του δείγματός μας (ήτοι για 
το 87 % των φακέλων, καλύπτοντας 190 από τις 213 πράξεις). 

                                                      
21 Η αποστολή του εκτελεστικού οργανισμού της Βουλγαρίας για τον έλεγχο των πόρων της 

ΕΕ. 

22 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/558 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση 
της επιδημικής έκρηξης της COVID-19. 
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5.48. Εντοπίσαμε πάντως κενά στη διαδρομή ελέγχου στο πλαίσιο της 
δειγματοληψίας για έξι φακέλους διασφάλισης. Μολονότι αυτό δεν είχε αντίκτυπο 
στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, θεωρούμε ότι οι αρχές ελέγχου πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η διαδρομή ελέγχου στο πλαίσιο της δειγματοληψίας είναι πλήρης 
και σωστή. 

Εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές ελέγχου 
εκτελούν και τεκμηριώνουν τις εργασίες τους 

5.49. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, οι ελεγκτές οφείλουν να 
τεκμηριώνουν τους ελέγχους που διενεργούν, περιλαμβάνοντας σαφείς παραπομπές 
σε κάθε έγγραφο που θεωρείται συναφές με τις ελεγχόμενες δαπάνες23. Κατ’ αυτό 
τον τρόπο, καθίστανται υπόλογοι για το έργο τους, ενώ στους εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς αξιολογητές παρέχεται η δυνατότητα να εξάγουν συμπέρασμα σχετικά 
με την έκταση και την επάρκεια των ελέγχων. Η παρουσία ανεπαρκών ή ακατάλληλων 
ερωτήσεων ή απαντήσεων στους καταλόγους ελέγχου αυξάνει τον κίνδυνο να μην 
εντοπιστούν τυχόν παρατυπίες. 

5.50. Για 104 από τις πράξεις του δείγματός μας (49 %), καταφέραμε να 
καταλήξουμε σε συμπέρασμα βάσει επισκόπησης των εργασιών των αρχών ελέγχου. 
Εντοπίσαμε αδυναμίες όσον αφορά την εμβέλεια, την ποιότητα ή/και την τεκμηρίωση 
των εν λόγω εργασιών σε 109 πράξεις (51 %), γεγονός που κατέστησε αναγκαία την 
από μέρους μας επαναδιενέργεια των αντίστοιχων διαδικασιών ελέγχου. Ο κύριος 
λόγος των αδυναμιών ήταν ότι τα έγγραφα τεκμηρίωσης που ήταν αποθηκευμένα 
στους φακέλους ελέγχου δεν ήταν πάντοτε επαρκή, ώστε κάποιος έμπειρος ελεγκτής, 
χωρίς καμία προηγούμενη εμπλοκή στον έλεγχο, να μπορεί να καταλήξει στα ίδια 
συμπεράσματα με τον αρχικό ελεγκτή. Στην περίπτωση 43 πράξεων (20 % του 
συνόλου) χρειάστηκε να επικοινωνήσουμε με τους δικαιούχους για να 
εξασφαλίσουμε την απαραίτητη τεκμηρίωση. 

5.51. Ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα, που δεν είχαν προηγουμένως εντοπιστεί από 
την αρχή ελέγχου, διαπιστώσαμε σε 25 από τις 109 πράξεις (σε 12 φακέλους, μεταξύ 
των οποίων 11 για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020) που υποβάλαμε σε 
επανέλεγχο. 

                                                      
23 ΔΠΕ 230 – Τεκμηρίωση του ελέγχου. 
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5.52. Ομοίως με πέρυσι24, κατά την επισκόπηση των εργασιών των αρχών 
ελέγχου, αξιολογήσαμε κατά πόσον οι κατάλογοι ελέγχου που αυτές 
χρησιμοποιούσαν για τον έλεγχο των πράξεων κάλυπταν επαρκώς τον κίνδυνο 
απάτης. Διαπιστώσαμε ότι το 38 % των πράξεων της περιόδου 2014-2020 (81 επί 
συνόλου 213) ελέγχθηκε βάσει καταλόγου ελέγχου στον οποίο γινόταν ρητή μνεία 
στον κίνδυνο απάτης. Πρόκειται για βελτίωση σε σύγκριση με το ποσοστό 21 % που 
υπολογίσαμε πέρυσι. 

Οι εργασίες της Επιτροπής στον τομέα της διασφάλισης και η 
αναφορά στοιχείων για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος 
στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της 

5.53. Οι ΕΕΔ είναι το βασικό εργαλείο των γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής, 
διά του οποίου αυτές δηλώνουν κατά πόσον έχουν αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι 
οι διαδικασίες δικλίδων μπορούν να διασφαλίσουν την κανονικότητα των δαπανών. 

Ο βασικός δείκτης επιδόσεων για την κανονικότητα που αναφέρει η Επιτροπή στις 
ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων είναι χαμηλότερος από το όριο σημαντικότητας, 
ενώ η εκτίμησή της για το ανώτατο ποσοστό σφάλματος το υπερβαίνει 

5.54. Στον τομέα της συνοχής, για τον υπολογισμό ενός σταθμισμένου μέσου 
ποσοστού σφάλματος, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα επιμέρους υπολειπόμενα ποσοστά 
σφάλματος που αναφέρουν τα κράτη μέλη, τα αποτελέσματα των δικών της εργασιών 
για την κανονικότητα, καθώς και τις λοιπές διαθέσιμες πληροφορίες. Το ποσοστό 
αυτό αναφέρεται ως βασικός δείκτης επιδόσεων (ΒΔΕ) σχετικά με την κανονικότητα. 
Ο ΒΔΕ για το 2021 βασίζεται στα επιμέρους ποσοστά που αναφέρθηκαν για το 
λογιστικό έτος 2019/2020, αλλά δεν περιλαμβάνει την επίπτωση των προπληρωμών 
προς χρηματοδοτικά μέσα. Η Επιτροπή υπολογίζει επίσης ένα ανώτατο ποσοστό. 

5.55. Η ΓΔ REGIO ανέφερε ΒΔΕ 1,9 % και «ανώτατο ποσοστό» 2,5 %. Τα ποσοστά 
της ΓΔ EMPL ήταν 1,7 % για τον ΒΔΕ και 2,4 % για το ανώτατο ποσοστό κινδύνου. Στις 
ΕΕΔ αμφότερων των γενικών διευθύνσεων διευκρινίζεται ότι για τα ανώτατα ποσοστά 
συνεκτιμώνται τα αποτελέσματα των ελέγχων που βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση 
με τα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος εμφάνισης 
σφαλμάτων σε πράξεις που δεν περιλαμβάνονταν στο δείγμα πράξεων των ΕΠ που 
υποβλήθηκαν σε έλεγχο κατά τη διάρκεια του έτους (είτε από την Επιτροπή είτε από 

                                                      
24 Σημεία 5.45 και 5.46 της ετήσιας έκθεσης για το 2020. 
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εμάς). Σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, στα ανώτατα ποσοστά μπορεί επίσης να 
εμπερικλείεται «προσαύξηση» ή ενιαίος συντελεστής για όσα ΕΠ δεν έχουν ελεγχθεί 
(βλέπε σημείο 5.62)25. 

5.56. Στο γράφημα 5.6 παρουσιάζουμε συνοπτικά τους ΒΔΕ που ανέφερε η 
Επιτροπή στις ΕΕΔ της για το 2021. 

Γράφημα 5.6 – Σύγκριση των ΒΔΕ της Επιτροπής για τη συνοχή με τη 
δική μας εκτίμηση για το ποσοστό σφάλματος 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

5.57. Στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του 2021, η Επιτροπή 
ανέφερε: 

— Για τον τομέα 2 του ΠΔΠ συνολικά, συνδυασμένο ποσοστό κινδύνου κατά την 
πληρωμή μεταξύ 1,7 % και 2,3 %, με βάση τα επισφαλή ποσά που 
συμφωνήθηκαν από τις διάφορες ΓΔ. Το δικό μας φάσμα τιμών για τον τομέα 2 
του ΠΔΠ κυμαίνεται μεταξύ 1,8 % και 5,4 %, με εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
3,6 %. 

                                                      
25 Υποσημείωση 51 της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ΓΔ REGIO για το 2021 και 

υποσημείωση 73 της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ΓΔ EMPL. 
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— Για τον υποτομέα 2α του ΠΔΠ σχετικά με τη συνοχή, το συνδυασμένο ποσοστό 
κινδύνου κατά την πληρωμή κυμαίνεται μεταξύ 1,8 % και 2,5 %26, με βάση και 
πάλι τις εκτιμήσεις των ΓΔ για τα επισφαλή ποσά και τους ΒΔΕ τους. Το δικό μας 
φάσμα τιμών για τον υποτομέα 2α του ΠΔΠ κυμαίνεται μεταξύ 2,1 % και 6,1 %, 
με εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 4,1 %. 

5.58. Συνεπώς, για τρίτο συναπτό έτος, τα εκτιμώμενα από την Επιτροπή ανώτατα
ποσοστά σφάλματος βρίσκονται εντός του φάσματος των δικών μας εκτιμήσεων. Για 
την ίδια περίοδο, τα ποσοστά που αναφέρονται στην ΕΕΔΕ (καθώς και τα επιμέρους 
ποσοστά που αναφέρονται σε αμφότερες τις ΕΕΔ) παραμένουν σταθερά χαμηλότερα 
του κατά την εκτίμησή μας επιπέδου σφάλματος (βλέπε γράφημα 5.6). 

Η Επιτροπή βελτίωσε τη μεθοδολογία της για την εκτίμηση του ανώτατου ποσοστού 
κινδύνου, ωστόσο στο μοντέλο διασφάλισης που ακολουθεί οι εγγενείς κίνδυνοι 
παραμένουν 

5.59. Το 2021 δημοσιεύσαμε ειδική έκθεση στην οποία παρείχαμε πληροφορίες
σχετικά με τη συνάφεια, την αξιοπιστία και τη συνέπεια του ετήσιου επιπέδου 
σφάλματος που αναφέρεται στις ΕΕΔ και στην ΕΕΔΕ όσον αφορά τις δαπάνες στον 
τομέα της συνοχής27. 

5.60. Τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν τις διαπιστώσεις28 που
διατυπώνουμε στις ετήσιες εκθέσεις μας των τελευταίων τεσσάρων ετών, και 
συγκεκριμένα: 

— η Επιτροπή παρέχει μια ελάχιστη εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος η οποία δεν 
είναι οριστική (σε επίπεδο ΕΠ, στις ΕΕΔ και στην ΕΕΔΕ)· 

— δεδομένου ότι, στο πλαίσιο των ελέγχων βάσει εγγράφων, ενδέχεται να μην 
εντοπιστούν και να μην διορθωθούν παράτυπες δαπάνες, οι έλεγχοι αυτοί έχουν 
περιορισμένη αξία όσον αφορά την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των 
υπολειπόμενων συνολικών ποσοστών σφάλματος που αναφέρουν οι αρχές 
ελέγχου· 

26   Σ. 21 του τόμου ΙΙI της ΕΕΔΕ του 2021. 

27 Ειδική έκθεση 26/2021, με τίτλο «Κανονικότητα των δαπανών στο πλαίσιο της πολιτικής 

συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή κοινοποιεί ετησίως μια ελάχιστη εκτίμηση του επιπέδου 
σφάλματος που δεν είναι οριστική». 

28 Σημεία 6.62 και 6.63 της ετήσιας έκθεσης για το 2018. 
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— η κατάταξη των αρχών ελέγχου βάσει κινδύνου δεν αποτελεί πάντοτε 
καθοριστικό παράγοντα για το αν αυτές θα επιλεγούν να υποβληθούν σε 
ελέγχους συμμόρφωσης· 

— οι χρονικοί περιορισμοί που είναι εγγενείς στις διαδικασίες δικλίδων 
συνεπάγονται ότι, για τα περισσότερα ΕΠ για τα οποία οι ελεγκτικές εργασίες της 
Επιτροπής είχαν αναδείξει σημαντικό επίπεδο σφάλματος, δεν είχε διατυπωθεί 
επιφύλαξη στην προηγούμενη ΕΕΔ. 

5.61. Στην ίδια έκθεση παρατηρήσαμε επίσης ότι, στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι αρχές ελέγχου ανέφεραν κοινό ποσοστό σφάλματος που κάλυπτε ταμεία 
υπό τη διαχείριση δύο ΓΔ, αυτές δεν συντόνιζαν συστηματικά την επακόλουθη 
αναφορά στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε έκτοτε αναγνωρίσει τη συνέπεια που 
έχει επιτευχθεί στις εργασίες ελέγχου και αξιολόγησης της Επιτροπής με τη 
δημιουργία, τον Ιούλιο του 2021, της Κοινής Διεύθυνσης Ελέγχου για τη Συνοχή, η 
οποία χειρίζεται όλες τις ελεγκτικές δραστηριότητες σε σχέση με τις δαπάνες συνοχής. 

5.62. Ανταποκρινόμενη στις συστάσεις μας, η Επιτροπή αναθεώρησε τη 
μεθοδολογία της για τον υπολογισμό των ανώτατων ποσοστών κινδύνου. 
Συγκεκριμένα, εφαρμόζει πλέον «προσαύξηση» στα μη ελεγχθέντα ΕΠ, βάσει των 
ποσοστών σφάλματος που αναφέρει η ίδια αρχή ελέγχου για άλλα ΕΠ, ή πάγιο 
συντελεστή εάν η αρχή ελέγχου δεν έχει ακόμη ελεγχθεί (βλέπε σημείο 5.55). Ωστόσο, 
η Επιτροπή δεν προβαίνει σε τέτοιες αναπροσαρμογές για τα ΕΠ που έχουν ελεγχθεί 
σε προηγούμενα λογιστικά έτη, για τα οποία εξακολουθεί να βασίζεται στους 
ελέγχους βάσει εγγράφων. Όπως διευκρινίζεται στο σημείο 5.60, οι έλεγχοι βάσει 
εγγράφων έχουν εγγενείς περιορισμούς σε σύγκριση με τους ελέγχους συμμόρφωσης. 
Επιπλέον, το επίπεδο της προσαύξησης ενδέχεται να μην είναι αρκετό ώστε να 
καλύπτει τα σφάλματα που η Επιτροπή δεν εντοπίζει στο πλαίσιο των ελέγχων 
συμμόρφωσης. 

Η Επιτροπή συνεχίζει να εντοπίζει παρατυπίες στο πλαίσιο των ελέγχων 
συμμόρφωσης 

5.63. Η αξιοπιστία των περί κανονικότητας πληροφοριών που αναφέρονται στις 
ΕΕΔ εξαρτάται εν πολλοίς από την ποιότητα των εργασιών των αρμόδιων για τα 
προγράμματα αρχών. Η Επιτροπή διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης, προκειμένου να 
εξετάζει και να αξιολογεί τις εργασίες των αρχών ελέγχου. Στόχος των ελέγχων αυτών 
είναι να αποκομίζεται εύλογη βεβαιότητα ότι, αφού η Επιτροπή παραλάβει τους 
λογαριασμούς, στα συστήματα διαχείρισης και δικλίδων δεν απομένουν σοβαρές 
αδυναμίες που δεν εντοπίστηκαν, δεν αναφέρθηκαν και, ως εκ τούτου, δεν 
διορθώθηκαν. 
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5.64. Το 2021 η Επιτροπή διενήργησε 24 ελέγχους συμμόρφωσης, οι οποίοι συχνά 
κάλυπταν προγράμματα των ΕΤΠΑ/ΤΣ και ΕΚΤ/ΠΑΝ. Στο πλαίσιο 18 από αυτούς τους 
ελέγχους, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα υπολειπόμενα ποσοστά 
σφάλματος που ανέφεραν οι αρχές ελέγχου στις οικείες ετήσιες εκθέσεις ελέγχου για 
το λογιστικό έτος 2019/2020 ήταν υποεκτιμημένα και, για τον λόγο αυτό, τα αύξησε. 
Σε 8 περιπτώσεις, το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος αυξήθηκε τόσο που 
υπερέβαινε πλέον το όριο σημαντικότητας του 2 %. 
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Στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων δεν γίνεται αναφορά στην εκκρεμή 
διαδικασία κατά της Ουγγαρίας για παραβίαση του κράτους δικαίου 

5.65. Την 1η Ιανουαρίου 2021, η ΕΕ θέσπισε νέο κανονισμό για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της από παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου από 
τα κράτη μέλη29. Στις 27 Απριλίου 2022 η Επιτροπή απέστειλε στην Ουγγαρία γραπτή 
κοινοποίηση σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό, προϋπόθεση αυτού είναι η Επιτροπή να έχει βάσιμους λόγους να 
θεωρεί ότι οι εν λόγω παραβιάσεις πλήττουν ή απειλούν σοβαρά να πλήξουν τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ ή τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ. Στις ΕΕΔ τους για το 2021, ούτε η ΓΔ EMPL ούτε η ΓΔ REGIO 
αναφέρθηκαν σε αυτή την εκκρεμή διαδικασία ή στο πώς η έκβασή της μπορεί να 
επηρεάσει τη βεβαιότητα που μπορεί να αποκομίσει η Επιτροπή από το σύστημα 
δικλίδων και διασφάλισης της Ουγγαρίας.  

                                                      
29 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την 

προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης. 
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Συμπέρασμα και συστάσεις 

Συμπέρασμα 

5.66. Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου που συγκεντρώσαμε 
και παρουσιάζουμε στο παρόν κεφάλαιο συνάγεται ότι το επίπεδο σφάλματος που 
περιέχουν οι δαπάνες στον τομέα «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες» ήταν σημαντικό. 
Για τον τομέα 2 του ΠΔΠ, το εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο σφάλματος που προέκυψε 
από τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλαμε τις πράξεις είναι 3,6 %. 

5.67. Όλα τα σφάλματα που ποσοτικοποιήσαμε στο παρόν κεφάλαιο αφορούν 
δαπάνες του υποτομέα 2α, για τον οποίο το κατά την εκτίμησή μας συνολικό ποσοστό 
ανέρχεται σε 4,1 %. 

5.68. Το πλαίσιο δικλίδων και διασφάλισης για τις δαπάνες συνοχής την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 είχε σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει ότι τα ετήσια 
υπολειπόμενα ποσοστά σφάλματος δεν υπερβαίνουν το όριο σημαντικότητας. Από 
τον έλεγχό μας προκύπτει ότι είναι αναγκαίες περαιτέρω βελτιώσεις του τρόπου 
εφαρμογής του πλαισίου, τόσο από τις αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές των 
κρατών μελών όσο και από την Επιτροπή. 

5.69. Ο αριθμός των σφαλμάτων που ανέφεραν οι αρχές ελέγχου, όπως και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου μας, καταδεικνύουν ότι οι διαχειριστικές δικλίδες των 
κρατών μελών δεν προλαμβάνουν, ούτε εντοπίζουν πάντοτε αποτελεσματικά, 
παρατυπίες στις δαπάνες που δηλώνουν οι δικαιούχοι. 

5.70. Επιπλέον, εξαιτίας των αδυναμιών που διαπιστώσαμε στις εργασίες 
αρκετών αρχών ελέγχου που κάλυψε το δείγμα μας (βλέπε σημεία 5.40-5.52), ο 
βαθμός στον οποίο ο υπολογισμός μπορεί να βασιστεί σε αυτές είναι προς το παρόν 
περιορισμένος. Το επανυπολογισθέν ποσοστό υπερέβαινε το όριο σημαντικότητας 
του 2 % σε 12 από τους 31 φακέλους διασφάλισης της περιόδου 2014-2020. Σε εννέα 
από τους 12 αυτούς φακέλους, η Επιτροπή αναπροσάρμοσε τα υπολειπόμενα 
ποσοστά σφάλματος, με αποτέλεσμα αυτά να υπερβαίνουν πλέον το 2 %. Στο πλαίσιο 
αυτό, έλαβε υπόψη και τις δικές μας ελεγκτικές εργασίες. 
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5.71. Από το 2017, οι φάκελοι διασφάλισης στα ετήσια δείγματά μας 
αντιπροσωπεύουν σταθερά πάνω από το ένα τρίτο των δαπανών που κάνει δεκτές η 
Επιτροπή. Το μερίδιο των δαπανών που καλύπτονται από φακέλους διασφάλισης με 
υπολειπόμενα ποσοστά άνω του 2 % μειώθηκε από 55 % το 2018 σε 39 % το 2021 
(βλέπε γράφημα 5.4). 

5.72. Οι περί κανονικότητας πληροφορίες που παρουσιάζονται στην ΕΕΔΕ για το 
λογιστικό έτος 2019/2020 επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σημαντικού επιπέδου 
σφάλματος στις δαπάνες συνοχής (2,5 %). Εξαιτίας των ζητημάτων που αναφέρονται 
στο σημείο 5.60, αμφότερα τα ποσοστά της Επιτροπής που παρατίθενται στο 
σημείο 5.55 λογίζονται απλώς ως ελάχιστες εκτιμήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
σημειώνουμε ότι τα ανώτατα ποσοστά της Επιτροπής εμπίπτουν στο χαμηλότερο 
ήμισυ του δικού μας φάσματος τιμών και είναι κατώτερα της δικής μας εκτίμησης του 
επιπέδου σφάλματος (βλέπε γράφημα 5.6). 

5.73. Στις ΕΕΔ της, η Επιτροπή (ΓΔ EMPL και ΓΔ REGIO) δεν γνωστοποίησε 
πληροφορίες σχετικά με την εκκρεμή διαδικασία που έχει κινηθεί κατά της Ουγγαρίας 
για παραβίαση του κράτους δικαίου, ούτε σχετικά με το πώς η έκβασή της μπορεί να 
επηρεάσει τη βεβαιότητα που μπορεί να αποκομίσει σχετικά με την κανονικότητα των 
δαπανών από το σύστημα δικλίδων και διασφάλισης της Ουγγαρίας. 

5.74. Σε σχέση με τις πράξεις που ελέγξαμε στο πλαίσιο του υποτομέα 2β του 
ΠΔΠ, η Επιτροπή δεν επαλήθευσε όλους τους οικονομικούς όρους των συμφωνιών 
προαγοράς που συνήψε με παρασκευαστές εμβολίων κατά της νόσου COVID-19. 
Εντοπίσαμε επίσης αδυναμίες σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στο πλαίσιο του 
μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης. Δεν ποσοτικοποιήσαμε τα σφάλματα αυτά, 
δεδομένου ότι, σε κάθε περίπτωση που εξετάσαμε, η άμεση ανάθεση συμβάσεων 
δικαιολογούνταν από τον έκτακτο χαρακτήρα της πανδημίας. 

Συστάσεις 

5.75. Στο παράρτημα 5.2 παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας από τη 
μεταπαρακολούθηση των τριών συστάσεων που διατυπώσαμε στην ετήσια έκθεσή 
μας για το 2018. Εξ αυτών, η Επιτροπή υλοποίησε πλήρως δύο, ενώ μία υλοποιήθηκε 
ως επί το πλείστον. 

5.76. Θεωρούμε ότι οι συστάσεις 6.2 και 6.3 έχουν υλοποιηθεί. Η εκτίμησή μας 
αυτή θεμελιώνεται στο γεγονός ότι σχετικά με τη σύσταση 6.2, που αφορά την 
παράτυπη παρακράτηση πληρωμών, η Επιτροπή ελέγχει συστηματικά ότι οι 
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πληρωμές προς τους δικαιούχους πραγματοποιούνται εγκαίρως και εκδίδει 
διορθωτικές συστάσεις προς τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Σχετικά με τη 
σύσταση 6.3 για τις ρυθμίσεις κλεισίματος της περιόδου 2014-2020, η Επιτροπή 
προσδιόρισε τους βασικούς κινδύνους που επηρεάζουν το κλείσιμο των 
προγραμμάτων, τους οποίους έλαβε υπόψη κατά την κατάρτιση των κατευθυντήριων 
οδηγιών για το κλείσιμο. 

5.77. Υποβάλαμε επίσης σε επισκόπηση συστάσεις που είχαμε διατυπώσει στις 
ετήσιες εκθέσεις μας για το 2019 και το 2020 και για τις οποίες είτε απαιτείτο η άμεση 
λήψη μέτρων είτε η προβλεπόμενη προθεσμία υλοποίησης είχε οριστεί εντός 
του 2021, καθώς και συστάσεις από την ετήσια έκθεση για το 2017 που είναι ακόμη 
επίκαιρες και δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως. 

5.78. Βάσει της επισκόπησης αυτής, καθώς και των διαπιστώσεων και των 
συμπερασμάτων μας για το 2021, συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 

Σύσταση 5.1 – Μέθοδος που χρησιμοποιείται για την απόδοση 
δαπανών στους δικαιούχους όταν εφαρμόζονται ΕΑΚ για τον 
προσδιορισμό της συνεισφοράς της ΕΕ στο πρόγραμμα 

Να υπενθυμίσει στις διαχειριστικές αρχές τις απαιτήσεις που αφορούν την απόδοση 
των δαπανών στους δικαιούχους με τη χρήση μεθοδολογίας διαφορετικής από τις 
επιλογές απλουστευμένου κόστους (ΕΑΚ) που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
των πληρωμών στα κράτη μέλη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, λαμβανομένης ιδίως 
υπόψη της κατάστασης που διαπιστώθηκε φέτος στο ιρλανδικό επιχειρησιακό 
πρόγραμμα του ΕΚΤ. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Δεκέμβριος 2022 

Σύσταση 5.2 – Συμβολή των εθνικών προγραμμάτων στην 
επίτευξη των στόχων του ΕΚΤ 

Να διασφαλίσει ότι, όταν τα επιχειρησιακά προγράμματα βασίζονται σε υφιστάμενα 
εθνικά προγράμματα, οι πράξεις που υλοποιούνται συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά το υπό έλεγχο έτος σε σχέση με τους 
συμμετέχοντες ΕΑΕΚ στα ισπανικά επιχειρησιακά προγράμματα των ΕΚΤ/ΠΑΝ. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Νοέμβριος 2022 
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Σύσταση 5.3 – Επαλήθευση της κατάστασης ΕΑΕΚ από τις 
αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές 

Να υπενθυμίσει στις αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές ότι πρέπει να 
επιβεβαιώνουν την κατάσταση ΕΑΕΚ των συμμετεχόντων πριν από την υποβολή των 
δηλώσεων δαπανών για τα προγράμματα ΕΚΤ/ΠΑΝ της περιόδου 2014-2020. Οι εν 
λόγω έλεγχοι επιλεξιμότητας πρέπει να διενεργούνται βάσει αξιόπιστων και 
επαληθευμένων πηγών, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της κατάστασης που 
διαπιστώθηκε φέτος στα ΕΠ των ΕΚΤ/ΠΑΝ στη Γαλλία και την Ιρλανδία. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Δεκέμβριος 2022 

Σύσταση 5.4 – Συμμόρφωση των παρασκευαστών με τις 
συμφωνίες προαγοράς εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 

Να επαληθεύσει ότι οι παρασκευαστές εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 
συμμορφώνονται με τους όρους των συμφωνιών προαγοράς, ιδίως όσον αφορά τις 
εκτιμήσεις του κόστους παραγωγής, τη χρήση της αρχικής χρηματοδότησης και, κατά 
περίπτωση, των ρητρών μη προσπορισμού κέρδους, και να λάβει διορθωτικά μέτρα 
εφόσον είναι απαραίτητο. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Δεκέμβριος 2025 

Σύσταση 5.5 – Διαδρομή ελέγχου στο πλαίσιο της 
δειγματοληψίας που εφαρμόζουν οι αρχές ελέγχου 

Να υπενθυμίσει στις αρχές ελέγχου ότι, βάσει του νομικού πλαισίου, οφείλουν να 
τηρούν διαδρομή ελέγχου, με την οποία η Επιτροπή να μπορεί να επαληθεύει ότι οι 
διαδικασίες δειγματοληψίας τους είναι ανεξάρτητες, αντικειμενικές και αμερόληπτες. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Δεκέμβριος 2022 
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Σύσταση 5.6 – Κράτος δικαίου 

Να παρέχει πληροφορίες στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της σχετικά με τις 
εκκρεμείς διαδικασίες που έχουν κινηθεί κατά κρατών μελών για τον σεβασμό του 
κράτους δικαίου και με το πώς μπορεί αυτές να επηρεάσουν τη βεβαιότητα που 
μπορεί να αποκομίσει η Επιτροπή σχετικά με την κανονικότητα των δαπανών από τα 
συστήματα διασφάλισης και ελέγχου των εμπλεκόμενων χωρών. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Απρίλιος 2023 (επόμενες ΕΕΔ)
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 5.1 – Πληροφορίες σχετικά με τη δράση της ΕΕ στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες 

 
Πηγή: ΕΕΣ 

Πολωνία 11 800 42 3
Τσεχία 3 245 14 2
Ιταλία 3 002 15 --
Πορτογαλία 2 722 13 3
Ισπανία 2 510 11 6
Ρουμανία 2 296 7 --
Γερμανία 2 163 13 2
Ουγγαρία 1 826 9 2
Ελλάδα 1 666 9 4
Γαλλία 1 560 7 3
Λιθουανία 1 490 8 --
Σλοβακία 1 070 7 --
Εδαφική συνεργασία 1 356 9 1
Ηνωμένο Βασίλειο 1 040 8 --
Κροατία 897 7 --
Βουλγαρία 838 7 --
Εσθονία 544
Λετονία 465
Σλοβενία 384 7 --
Φινλανδία 256 5 --
Βέλγιο 251
Σουηδία 203
Αυστρία 134 5 --
Ιρλανδία 117 5 1
Κάτω Χώρες 75 4 1
Μάλτα 73
Δανία 55
Κύπρος 50
Λουξεμβούργο 7
ΣΥΝΟΛΟ 40 738 212 28

63

3

2

2

4

1 1

2

Ελεγχθείσες πράξεις της περιόδου 2014-2020

Κράτη μέλη

Συνεισφορά της ΕΕ
(εκατ. ευρώ)

Ποσοτικοποιημένα σφάλματα  

ΣΗΜ.: Στο γράφημα δεν περιλαμβάνονται οι συνεισφορές στο πλαίσιο της 
εδαφικής συνεργασίας, οι οποίες είναι διεθνικές.

3
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Παράρτημα 5.2 – Παρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων για τον τομέα «Συνοχή, ανθεκτικότητα 
και αξίες» 

Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2017 

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 
Σύσταση 1: Να μεριμνήσει ώστε να 
εφαρμόζονται επαρκείς ρυθμίσεις ελέγχου στο 
επίπεδο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά 

 X30     

                                                      
30 Βάσει του κανονισμού «Οmnibus», οι αρχές ελέγχου οφείλουν πλέον να διενεργούν ελέγχους συστημάτων και ελέγχους πράξεων σχετικά με τα 

χρηματοδοτικά μέσα στο επίπεδο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων που τελούν 
υπό τη διαχείριση του Ομίλου ΕΤΕπ, αλλά εξαιρουμένων των προγραμμάτων της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ που καταρτίστηκαν πριν από 
τις 2 Αυγούστου 2018. Η Επιτροπή έλαβε πρόσθετα μέτρα συμπεριλαμβάνοντας, στη μεθοδολογία ελέγχου για τα χρηματοδοτικά μέσα, σύσταση 
σύμφωνα με την οποία συνιστάται στις αρχές ελέγχου να ελέγχουν τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τα μέσα που υλοποιούνται 
από τον όμιλο της ΕΤΕπ, ανεξάρτητα από τον χρόνο σύστασής τους. Ωστόσο, η μεθοδολογία αυτή δεν μπορεί να διευρύνει την κανονιστική εντολή των 
αρχών ελέγχου. Η Επιτροπή παρέσχε αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προέκυπτε ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, οι αρχές ελέγχου ήδη διενεργούν 
ελέγχους στο επίπεδο των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών. Ωστόσο, στο πλαίσιο του ελέγχου μας για το 2020, αποδείχθηκε ότι οι έλεγχοι αυτοί 
δεν διενεργούνται συστηματικά (στο κράτος μέλος που ελέγξαμε, ούτε ο εξωτερικός ελεγκτής ούτε οι αρχές ελέγχου είχαν διενεργήσει ελέγχους στο 
επίπεδο των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών). Δεν παρασχέθηκαν νέα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η κατάσταση αυτή διορθώθηκε 
το 2021. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1046


 

 

Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

μέσα που διαχειρίζεται το ΕΤαΕ. Στις 
περιπτώσεις που η ΕΤΕπ/το ΕΤαΕ συνομολογεί 
με τους εξωτερικούς ελεγκτές 
προσυμφωνημένες διαδικασίες, η Επιτροπή 
πρέπει να προσδιορίζει τους ελάχιστους όρους 
των συμβάσεων αυτών, ούτως ώστε να 
καλύπτεται η ανάγκη παροχής διασφάλισης, 
ιδίως η υποχρέωση διενέργειας επαρκών 
ελεγκτικών εργασιών στο επίπεδο του κράτους 
μέλους. 
(Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της 
σύστασης: αμέσως) 
Σύσταση 3: Να τακτοποιήσει τις αδυναμίες που 
εντοπίσαμε ως προς την επικύρωση των 
εργασιών των αρχών ελέγχου η οποία λαμβάνει 
χώρα στο πλαίσιο των ελέγχων κανονικότητας 
της Επιτροπής. 
(Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της 
σύστασης: αμέσως) 

 X31     

                                                      
31 Βλέπε σημεία 6.58-6.64 της ετήσιας έκθεσης για το 2018 και σημεία 5.48-5.62 της ετήσιας έκθεσης για το 2019 και σημεία 5.43-5.44 της ετήσιας 

έκθεσης για το 2020. Μολονότι η Επιτροπή αύξησε τον αριθμό των ελεγκτικών εργασιών της ως προς τη συμμόρφωση, εξακολουθούμε να εντοπίζουμε 
αδυναμίες στις εργασίες των αρχών ελέγχου. 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

Σύσταση 4: να διευθετήσει το ζήτημα της 
πολυπλοκότητας των πληροφοριακών 
στοιχείων που παρουσιάζονται στις ετήσιες 
εκθέσεις δραστηριοτήτων της ΓΔ Περιφερειακής 
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και της 
ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ένταξης σχετικά με το πλαίσιο δικλίδων και 
διασφάλισης της περιόδου 2014-2020, με τους 
εξής τρόπους: 
(…) 
iii) Να γνωστοποιεί υπολειπόμενο συνολικό 
ποσοστό σφάλματος για τον υποτομέα ΠΔΠ 1β 
για κάθε λογιστικό έτος. 
(Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της 
σύστασης: Ιούνιος 2019) 

 X32     

                                                      
32 Το σημείο iii) υλοποιήθηκε ως επί το πλείστον, δεδομένου ότι στην ΕΕΔΕ του 2020 η Επιτροπή παρουσίασε ένα συνολικό υπολειπόμενο ποσοστό 

σφάλματος για τον τομέα πολιτικής, το οποίο όμως δεν αντιστοιχούσε πλήρως στον υποτομέα 1β του ΠΔΠ. Σε ό,τι αφορά τους νέους τομείς του ΠΔΠ, 
υπολειπόμενο συνολικό ποσοστό σφάλματος πρέπει να παρουσιάζεται τουλάχιστον για τον υποτομέα 2α. 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

Σύσταση 5: να μεριμνήσει ώστε οι ρυθμίσεις 
ελέγχου να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να 
συνάδει με την εντός του κανονιστικού 
πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020 
πρόταση της Επιτροπής για τα 
χρηματοοικονομικά μέσα, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των 
υπολειπόμενων ποσοστών σφάλματος μόνον οι 
πόροι που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί στο 
επίπεδο του τελικού αποδέκτη. 
(Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της 
σύστασης: πριν από την έναρξη εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την περίοδο μετά το 
2020) 

  X33    

                                                      
33 Στον νέο κανονισμό περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2021-2027 (κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060) προβλέπεται για τα χρηματοδοτικά μέσα μία 

προκαταβολή, η οποία θα περιλαμβάνεται στην πρώτη αίτηση πληρωμής. Στις απαντήσεις της σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε αναφορικά με την 
ετήσια έκθεση για το 2020, η Επιτροπή δήλωσε ότι σκοπεύει να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, βάσει της οποίας οι αρχές ελέγχου θα πρέπει να 
εξαιρούν την προκαταβολή αυτή από τον πληθυσμό ελέγχου. Η Επιτροπή έχει πλέον αναθεωρήσει τη θέση της και δήλωσε ότι η πρώτη προκαταβολή 
θα περιλαμβάνεται στον πληθυσμό ελέγχου για το οικείο λογιστικό έτος. 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

Σύσταση 6: Να διενεργεί επαρκείς ελέγχους 
κανονικότητας ώστε να είναι σε θέση να εξάγει 
συμπέρασμα σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των εργασιών των αρχών 
ελέγχου, καθώς και να αποκομίζει εύλογη 
βεβαιότητα σχετικά με την κανονικότητα των 
δαπανών το αργότερο στις ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων που δημοσιεύονται το έτος 
που έπεται της έγκρισης των λογαριασμών. 
(Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της 
σύστασης: αμέσως) 

 X34     

                                                      
34 Βλέπε σημείο 5.64 αυτής της ετήσιας έκθεσης. 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2018 

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 
Σύσταση 6.1 - Ρυθμίσεις ελέγχου των 
προγραμμάτων της πρωτοβουλίας για τις 
ΜΜΕ 
Να εξασφαλίσει: 
α) τη διενέργεια, βάσει αντιπροσωπευτικού 

δείγματος εκταμιεύσεων προς τελικούς 
δικαιούχους, τακτικών ελέγχων 
εξακρίβωσης στο επίπεδο των 
ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών, είτε από την αρχή ελέγχου 
είτε από ελεγκτή που επιλέγει ο Όμιλος 
ΕΤΕπ· 

β) στις περιπτώσεις που οι εν λόγω έλεγχοι 
ήταν ανεπαρκείς, την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ελέγχου, 
με στόχο την αποτροπή του ενδεχόμενου 
σημαντικών επιπέδων παράτυπων 
δαπανών κατά το κλείσιμο. 

(Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της 
σύστασης: αμέσως) 

 X35     

                                                      
35 Στο πλαίσιο προηγούμενων ελέγχων μας, επιβεβαιώσαμε ότι το ΕΤαΕ προέβη ήδη ή προβαίνει επί του παρόντος σε βελτιώσεις των συστημάτων 

παρακολούθησης και ελέγχου και ότι επέκτεινε, σε προαιρετική βάση, τη χρήση των εκθέσεων εύλογης διασφάλισης στα προγράμματα της 
πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ. Αν και αναγνωρίζουμε ότι ορισμένες αρχές ελέγχου έχουν ήδη διενεργήσει επαληθεύσεις στο επίπεδο των 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, η πλήρης αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών δεν έχει ακόμη αποδειχθεί. 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

Σύσταση 6.2 – Παράτυπη παρακράτηση 
πληρωμών 
Να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
διασφαλίζει ότι τα φύλλα ελέγχου που 
χρησιμοποιούν οι διαχειριστικές αρχές και οι 
αρχές ελέγχου περιλαμβάνουν επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με το άρθρο 132 του κανονισμού 
περί κοινών διατάξεων, το οποίο ορίζει ότι οι 
δικαιούχοι πρέπει να λαμβάνουν πλήρως το 
συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης 
δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την 
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης 
πληρωμής. Κατά περίπτωση, να διατυπωθούν 
στις αρμόδιες για το εκάστοτε πρόγραμμα 
αρχές οι κατάλληλες συστάσεις και να 
ενθαρρυνθούν ώστε να υιοθετούν ορθές 
πρακτικές στο μέλλον. 
(Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της 
σύστασης: αμέσως) 

X      
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

Σύσταση 6.3 – Ρυθμίσεις κλεισίματος της 
περιόδου 2014-2020 
Να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες και να 
διασφαλίσει ότι κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί 
να κλείσει εάν εμφανίζει σημαντικό επίπεδο 
παράτυπων δαπανών. Η Επιτροπή οφείλει: 

α) να προσδιορίσει τους κυριότερους 
κινδύνους που ενδέχεται να έχουν 
αντίκτυπο στο κανονικό κλείσιμο των 
προγραμμάτων· 

β) κατά περίπτωση, να καταρτίσει 
στοχευμένες κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις ρυθμίσεις για το κλείσιμο, 
στις οποίες θα περιλαμβάνεται η έγκαιρη 
λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. 

(Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της 
σύστασης: α) Μάιος 2020 και 

 β) Δεκέμβριος 2022) 

X 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2019 

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 

Σύσταση 5.1 – Όροι επιλεξιμότητας των έργων 
Να διευκρινίσει τι εννοεί με τους όρους: 
πράξεις που «έχουν περατωθεί φυσικά» ή/και 
«εκτελεστεί πλήρως». Αυτό θα βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να επαληθεύουν ότι οι πράξεις 
συμμορφώνονται με το άρθρο 65, 
παράγραφος 6, του ΚΚΔ και θα αποτρέπει την 
αδυναμία εντοπισμού πράξεων που δεν είναι 
επιλέξιμες. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι με 
τους όρους αυτούς καλύπτονται μόνο εργασίες 
ή δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την 
επίτευξη των εκροών της πράξης και όχι 
χρηματοοικονομικές και διοικητικές πτυχές. 
(Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της 
σύστασης: πάραυτα) 

 X36     

                                                      
36 Αναγνωρίζουμε τα μέτρα που έχει ήδη δρομολογήσει η Επιτροπή, προκειμένου να αποσαφηνίσει τις έννοιες των πράξεων που «έχουν περατωθεί 

φυσικά» / «εκτελεστεί πλήρως». Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει τις εν λόγω διευκρινίσεις σε όλα τα κράτη μέλη. 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

Σύσταση 5.2 – Μέτρα για την ενίσχυση της 
αξιοπιστίας των υπολειπόμενων ποσοστών 
σφάλματος που αναφέρουν οι αρχές ελέγχου 
Να αναλύσει τις κύριες πηγές των μη 
εντοπιζόμενων σφαλμάτων και, σε συνεργασία 
με τις αρχές ελέγχου, να αναπτύξει τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της 
αξιοπιστίας των αναφερόμενων υπολειπόμενων 
ποσοστών σφάλματος. 
(Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της 
σύστασης: Ιούνιος 2021) 

  X37    

                                                      
37 Παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, όπως περιγράφονται στις ΕΕΔ της ΓΔ REGIO (2019: σ. 25 και 2020: σ. 41-43) και της ΓΔ EMPL (2019: σ. 4), από τις 

ελεγκτικές εργασίες μας για το έτος 2020 δεν προέκυψε σημαντική βελτίωση συναφώς (βλέπε, παραδείγματος χάριν, σημείο 5.38 της ετήσιας έκθεσης 
για το 2020 και σημεία 5.40 και 5.41 της φετινής έκθεσης. 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2020 

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 

Σύσταση 5.1 – Ισορροπημένες τυποποιημένες 
κλίμακες μοναδιαίου κόστους για την 
επιστροφή των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη 
Να παρακολουθεί στενά τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν τις τυποποιημένες κλίμακες 
μοναδιαίου κόστους της, ώστε να εξασφαλίζει 
ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός δεν οδηγεί σε 
υπέρμετρες ανισορροπίες υπέρ κρατών μελών. 
Η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει από τα κράτη 
μέλη να αναπροσαρμόσουν τις υπερβολικά 
υψηλές τιμές και να διορθώσουν τις 
ανισορροπίες, προκειμένου να αποφευχθεί 
τυχόν συσσώρευση κερδών κατά το κλείσιμο 
των προγραμμάτων. 
(Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της 
σύστασης: πάραυτα) 

X      

Πηγή: ΕΕΣ 
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Κεφάλαιο 6 

Φυσικοί πόροι και περιβάλλον 
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Εισαγωγή 
6.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας για τον τομέα 3 του 
ΠΔΠ που φέρει τον τίτλο «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον» (ΠΔΠ3). Στο γράφημα 6.1 
παρατίθεται η αναλυτική κατανομή των κύριων δραστηριοτήτων και των δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα το 2021. 

Γράφημα 6.1 – Πληρωμές και πληθυσμός ελέγχου 

 
(*) Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για 
λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε παράρτημα 1.1, σημείο 12). 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το 2021. 

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 σε σύγκριση με τις πληρωμές

Πληρωμές του 2021 – σύνολο 56,8

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 – σύνολο 56,6

Εκκαθάριση προχρηματοδότησης (*): 0,3 

Ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 56,3
Πληρωμές προχρηματοδότησης (*): 0,5

Ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 56,3

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων - Άμεσες ενισχύσεις 
38,3 (67,3 %)

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
14,6 (25,7 %)

Θάλασσα και αλιεία
0,9 (1,6 %)

Περιβάλλον και κλίμα (LIFE)
0,4 (0,7 %)

Αναλυτική κατανομή των πληρωμών του 2021 ανά ταμείο

Φυσικοί πόροι και περιβάλλον
56,8 δισ. ευρώ (31,3 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ)

(δισ. ευρώ)

Λοιπά
0,1 (0,2 %)

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων - Δαπάνες για τη στήριξη της αγοράς
2,5 (4,5 %)

216



 

 

Σύντομη περιγραφή 

Στόχοι πολιτικής και μέσα εκτέλεσης δαπανών 

6.2. Η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη αντιπροσωπεύουν το 97 % των δαπανών 
του τομέα «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον» και υλοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Η ΚΓΠ έχει τρεις γενικούς στόχους1: 

o τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με έμφαση στο γεωργικό εισόδημα, στη 
γεωργική παραγωγικότητα και στη σταθερότητα των τιμών· 

o τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη δράση για το κλίμα, με 
έμφαση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος και 
στα ύδατα· 

o την ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη. 

6.3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI), φέρει μεν την τελική ευθύνη για την ΚΓΠ, 
επιμερίζεται όμως τη διαχείρισή της με τους οργανισμούς πληρωμών στα κράτη μέλη. 
Από το 2015, ανεξάρτητοι οργανισμοί πιστοποίησης στα κράτη μέλη γνωμοδοτούν 
ετησίως σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών. 

6.4. Οι δαπάνες της ΚΓΠ εμπίπτουν σε τρεις γενικές κατηγορίες: 

o τις άμεσες ενισχύσεις προς γεωργούς, οι οποίες χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

o τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών 
μελών, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 
εθνικούς πόρους·  

o τα μέτρα στήριξης της αγοράς γεωργικών προϊόντων, τα οποία 
χρηματοδοτούνται επίσης εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
εξαιρουμένων ορισμένων μέτρων που συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη, 
στα οποία συγκαταλέγονται οι ενέργειες προώθησης. 

                                                      
1 Άρθρο 110, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη 

χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. 
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Κύριες κατηγορίες δαπανών 

6.5. Οι άμεσες ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν το 67 % των δαπανών του τομέα 3 
του ΠΔΠ. Τέσσερα είναι τα καθεστώτα στα οποία αντιστοιχεί το 89 % του συνόλου 
των άμεσων ενισχύσεων το 2021: 

o δύο καθεστώτα που παρέχουν εισοδηματική στήριξη βάσει των εκτάσεων 
γεωργικής γης που δηλώνουν οι γεωργοί: το «καθεστώς βασικής ενίσχυσης» 
(14,8 δισεκατομμύρια ευρώ) και το «καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης» 
(4,4 δισεκατομμύρια ευρώ)· 

o ένα καθεστώς που προορίζεται να στηρίζει γεωργικές πρακτικές που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον: η ενίσχυση «οικολογικού 
προσανατολισμού» (10,8 δισεκατομμύρια ευρώ)· 

o ένα που αφορά συγκεκριμένα είδη γεωργικών προϊόντων (παραδείγματος χάριν 
βόειο και μοσχαρίσιο κρέας, γάλα ή πρωτεϊνούχες καλλιέργειες): «η προαιρετική 
συνδεδεμένη στήριξη» (4,0 δισεκατομμύρια ευρώ). 

6.6. Οι άμεσες ενισχύσεις καταβάλλονται στους γεωργούς βάσει δικαιωμάτων, 
δηλαδή οι δικαιούχοι εισπράττουν ενίσχυση εφόσον πληρούν ορισμένες 
προϋποθέσεις. Οι ενισχύσεις αυτές εμπεριέχουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης 
σφάλματος από ό,τι οι ενισχύσεις βάσει απόδοσης εξόδων, εφόσον οι σχετικές 
προϋποθέσεις δεν είναι πολύπλοκες (βλέπε σημείο 1.18). 

6.7. Η αγροτική ανάπτυξη αντιπροσωπεύει το 26 % των δαπανών στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου τομέα του ΠΔΠ. Για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή ενέκρινε 
118 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στα κράτη μέλη, τα οποία αποτελούνταν από 
20 μέτρα και 67 υπομέτρα. Το 2020 προστέθηκε ένα επιπλέον μέτρο (M21 «Έκτακτη 
προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την 
κρίση της COVID-19»)2. Η πρώτη εκταμίευση από την Επιτροπή βάσει των 
δηλωθεισών από τα κράτη μέλη δαπανών στο πλαίσιο του νέου μέτρου Μ21 
πραγματοποιήθηκε το 2021. 14 κράτη μέλη δήλωσαν δαπάνες για το συγκεκριμένο 

                                                      
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/872 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την 
αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης της COVID-19. 
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μέτρο, ανερχόμενες συνολικά σε 616,3 εκατομμύρια ευρώ3. Ως συνέπεια των 
καθυστερήσεων που επήλθαν στην έγκριση της νομοθεσίας που διέπει την ΚΓΠ μετά 
το 2020, τα προγράμματα παρατάθηκαν έως το τέλος του 20224. 

6.8. Οι δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες: 

o τις ενισχύσεις που καταβάλλονται σε γεωργούς βάσει κριτηρίων που συνδέονται 
με το περιβάλλον ή το κλίμα και εφαρμόζονται σε γεωργική έκταση ή στον 
αριθμό ζώων στη γεωργική εκμετάλλευση (συνδεόμενες με την έκταση / τα ζώα)· 

o τις ενισχύσεις σε επενδυτικά έργα με σκοπό τη στήριξη της κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές (μη συνδεόμενες με την έκταση). 

6.9. Ως μέτρα στήριξης της αγοράς γεωργικών προϊόντων, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν το 4,4 % των δαπανών του τομέα 3 του ΠΔΠ, νοούνται πολλά και 
διαφορετικά καθεστώτα (παραδείγματος χάριν προώθηση γεωργικών προϊόντων, 
οπωροκηπευτικά στα σχολεία, οργανώσεις παραγωγών), για τα οποία ισχύουν 
διάφοροι όροι επιλεξιμότητας. 

6.10. Ο συγκεκριμένος τομέας του ΠΔΠ καλύπτει επίσης τις δαπάνες της ΕΕ για τη 
θαλάσσια και αλιευτική πολιτική, καθώς και τμήμα των δαπανών της ΕΕ για το 
περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων του 
ΕΤΘΑ και του προγράμματος LIFE. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών (2,2 % των 
δαπανών του τομέα 3 του ΠΔΠ) εφαρμόζονται επίσης διάφορα κριτήρια επιλογής, 
απαιτήσεις επιλεξιμότητας και μέθοδοι εκταμίευσης. 

6.11. Οι όροι επιλεξιμότητας για τις περισσότερες δαπάνες στον τομέα της 
αγροτικής ανάπτυξης, των μέτρων στήριξης της αγοράς και των άλλων τομέων 
πολιτικής του τομέα 3 του ΠΔΠ που δεν εμπίπτουν στην ΚΓΠ είναι πολυπλοκότεροι 
από ό,τι για τις άμεσες ενισχύσεις και ο κίνδυνος σφάλματος είναι υψηλότερος 
(βλέπε σημείο 1.18). 

                                                      
3 Στο δείγμα μας περιλαμβάνονταν επτά πράξεις που σχετίζονται με το μέτρο M21, για τις 

οποίες δεν αναφέραμε κανένα σφάλμα. 

4 Σύμφωνα με τη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης στο τέως κράτος μέλος θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται έως το 
κλείσιμό τους το 2023. 
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 

6.12. Στόχος μας ήταν να εκτιμήσουμε το επίπεδο σφάλματος για τον εν 
προκειμένω τομέα του ΠΔΠ, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη δήλωση 
διασφάλισης. Κατ’ εφαρμογή της προσέγγισης και της μεθοδολογίας του ελέγχου που 
περιγράφονται στο παράρτημα 1.1, εξετάσαμε τα ακόλουθα όσον αφορά τον 
συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ για το 2021: 

α) ένα στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα 212 πράξεων, το οποίο κάλυπτε το 
πλήρες φάσμα των δαπανών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα του ΠΔΠ:  

i) 84 άμεσες ενισχύσεις, καλύπτοντας έτσι τα βασικά καθεστώτα·  

ii) 42 πράξεις που συνδέονται με την έκταση ή τον αριθμό των ζώων, στο 
πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης· 

iii) 62 μη συνδεόμενες με την έκταση πράξεις του τομέα αγροτικής ανάπτυξης, 
14 πράξεις σχετικές με μέτρα στήριξης της αγοράς και 10 πράξεις5 στο 
πλαίσιο τομέων δαπανών που δεν εμπίπτουν στην ΚΓΠ. 

β) τις περί κανονικότητας πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στις ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI και της ΓΔ CLIMA και, κατόπιν, ενσωματώθηκαν 
στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ)· 

γ) επιλεγμένα συστήματα, στο πλαίσιο των οποίων ελέγξαμε την εφαρμογή από τα 
κράτη μέλη των «ελέγχων μέσω παρακολούθησης» και του μέτρου M21, και 
διενεργήσαμε επαληθεύσεις της συνέπειας των στατιστικών ελέγχου και των 
δεδομένων πληρωμών που υπέβαλαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. 

                                                      
5 Υποβάλαμε σε έλεγχο επτά πράξεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 

Αλιείας και τρεις πράξεις στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη 
δράση για το κλίμα. 
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Κανονικότητα των πράξεων 
6.13. Η παρούσα ενότητα του κεφαλαίου χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες. Η 
πρώτη υποενότητα αφορά τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλαμε το 
δείγμα των 212 πράξεων από το υπό εξέταση έτος, με σκοπό την εξαγωγή 
διαφωτιστικών στοιχείων σχετικά με τις κύριες πηγές των σφαλμάτων. Η δεύτερη 
υποενότητα αφορά την από μέρους μας εξέταση της εφαρμογής των ελέγχων μέσω 
παρακολούθησης από τα κράτη μέλη. Στην τρίτη, αναφερόμαστε στις επαληθεύσεις 
μας επί των δεδομένων ελέγχου και πληρωμών που υπέβαλαν οι οργανισμοί 
πληρωμών, ενώ στην τέταρτη υποενότητα περιγράφουμε τις διαπιστώσεις ελέγχου 
μας σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου Μ21 από επιλεγμένα κράτη μέλη. 

Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες 
υποβάλαμε τις πράξεις 

6.14. Οι 212 πράξεις που ελέγξαμε καλύπτουν 18 κράτη μέλη6. Ελέγξαμε άμεσες 
ενισχύσεις σε 14 κράτη μέλη και οι ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλαμε τις 
πράξεις αγροτικής ανάπτυξης κάλυπταν 20 εθνικά και περιφερειακά προγράμματα σε 
14 κράτη μέλη. Από τις 212 πράξεις που εξετάσαμε, οι 185 (87 %) δεν περιείχαν 
σφάλμα, ενώ οι 27 (13 %) περιείχαν. Βάσει των 23 σφαλμάτων που 
ποσοτικοποιήσαμε (βλέπε γράφημα 6.2) και άλλων αποδεικτικών στοιχείων 
προερχόμενων από το σύστημα δικλίδων (βλέπε ενότητα σχετικά με τις «Ετήσιες 
εκθέσεις δραστηριοτήτων και λοιπές ρυθμίσεις διακυβέρνησης»), διαπιστώνουμε ότι 
το επίπεδο σφάλματος για τον τομέα «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον» προσεγγίζει το 
όριο σημαντικότητας. Στην πλειονότητά τους τα σφάλματα που εντοπίσαμε 
αφορούσαν πράξεις στο πλαίσιο μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και στήριξης της 
αγοράς. Διαπιστώσαμε λίγα ήσσονος σημασίας ποσοτικοποιημένα σφάλματα στις 
άμεσες ενισχύσεις. Εντοπίσαμε επίσης τέσσερις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, οι 
οποίες δεν είχαν δημοσιονομική επίπτωση. 

                                                      
6 Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, 

Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Φινλανδία. 
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Γράφημα 6.2 – Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες 
υποβάλαμε τις πράξεις 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

6.15. Οι πληρωμές στο πλαίσιο του τομέα 3 του ΠΔΠ και τα αποτελέσματα των 
ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβάλαμε τις πράξεις παρουσιάζονται συνοπτικά 
στο παράρτημα 6.1. 

6.16. Στο γράφημα 6.3 παρουσιάζεται η αναλυτική κατανομή του εκτιμώμενου 
επιπέδου σφάλματος για το 2021 ανά κατηγορία σφάλματος. 
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Γράφημα 6.3 – Η πλέον κοινή πηγή των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν 
ήταν μη επιλέξιμοι δικαιούχοι ή μη επιλέξιμες δαπάνες 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

6.17. Οι αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή (στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης) είχαν εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα που είχαν άμεσο αντίκτυπο 
σε 21 από τις πράξεις του δείγματός μας. Τα μέτρα αυτά επηρέασαν τους 
υπολογισμούς μας, μειώνοντας το κατά την εκτίμησή μας επίπεδο σφάλματος για το 
παρόν κεφάλαιο κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες. Σε 15 περιπτώσεις 
ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων, οι αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή είχαν στη 
διάθεσή τους επαρκή πληροφοριακά στοιχεία για την πρόληψη των σφαλμάτων, ή για 
τον εντοπισμό και τη διόρθωσή τους, πριν από την αποδοχή των δαπανών. Εάν οι 
αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή (στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης) είχαν 
αξιοποιήσει δεόντως όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, το 
εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν χαμηλότερο 
κατά 1,2 εκατοστιαίες μονάδες. Στο πλαίσιο 6.1 παρουσιάζεται παράδειγμα 
διοικητικού σφάλματος που οφείλεται στην παράλειψη χρήσης διαθέσιμων 
πληροφοριών.  
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Πλαίσιο 6.1 

Ένας οργανισμός πληρωμών δεν χρησιμοποίησε όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες κατά τον έλεγχο των δηλωθέντων εξόδων του 
δικαιούχου 

Μέτρο προώθησης του οίνου, Ισπανία 

o Σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, οι δικαιούχοι που οργανώνουν
γευσιγνωσίες οίνου μπορούν να ζητήσουν απόδοση των εξόδων για μία και
μόνο φιάλη από κάθε τύπο οίνου ανά έξι συμμετέχοντες.

o Ο οργανισμός πληρωμών ζήτησε από τον δικαιούχο πλήρη αναφορά στην
οποία να καταγράφονται οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν, καθώς και ο
αριθμός των συμμετεχόντων και των φιαλών για κάθε εκδήλωση.

o Κατά τη διενέργεια εξακριβώσεων σχετικά με την επιλεξιμότητα των εξόδων
που δηλώθηκαν, ο οργανισμός πληρωμών επικεντρώθηκε σε άλλες
εξακριβώσεις και, παρόλο που ο δικαιούχος είχε υποβάλει τις σχετικές
πληροφορίες στον οργανισμό πληρωμών, αμέλησε να διαπιστώσει ότι η
απαίτηση αυτή δεν είχε τηρηθεί.

Στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήσαμε επί της πράξης, μας γνωστοποιήθηκε, 
κατόπιν επανυπολογισμού του, ο ορθός αριθμός φιαλών που θα μπορούσαν να 
έχουν αποτελέσει αντικείμενο της αίτησης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μειωθεί 
κατά περίπου 50 % ο αριθμός των φιαλών οίνου που είχαν αρχικώς δηλωθεί, με 
συνέπεια να προκύπτει σφάλμα σε ποσοστό 6,5 % του συνόλου των δηλωθέντων 
εξόδων του δικαιούχου για τη δράση. 

Άμεσες ενισχύσεις: χαμηλότερος ο κίνδυνος εμφάνισης σφάλματος 

6.18. Στις 84 πράξεις άμεσων ενισχύσεων που υποβλήθηκαν σε ελεγκτικές
δοκιμασίες, διαπιστώσαμε μόνο τρία ήσσονος σημασίας ποσοτικοποιήσιμα 
σφάλματα, τα οποία οφείλονταν σε υπερεκτίμηση της επιλέξιμης έκτασης γεωργικής 
γης από τους γεωργούς. 

6.19. Η διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)7, το οποίο ενσωματώνει το Σύστημα 
Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS). Το ΟΣΔΕ διασυνδέει τις βάσεις δεδομένων των 

7 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-
policy/financing-cap/financial-assurance_el 
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εκμεταλλεύσεων, των αιτήσεων ενίσχυσης, των γεωργικών εκτάσεων και των 
μητρώων ζώων, τις οποίες χρησιμοποιούν οι οργανισμοί πληρωμών για την εκτέλεση 
των διοικητικών διασταυρωτικών ελέγχων8 στους οποίους υποβάλλουν όλες τις 
αιτήσεις ενίσχυσης. Το LPIS είναι ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών που 
περιέχει σύνολα χωρικών δεδομένων από πολλαπλές πηγές, τα οποία από κοινού 
συναποτελούν ένα μητρώο των γεωργικών εκτάσεων σε κάθε κράτος μέλος. Η χρήση 
προκαταρκτικών ελέγχων από τους οργανισμούς πληρωμών από το 2015 και η 
καθιέρωση «ελέγχων μέσω παρακολούθησης» σε ορισμένα κράτη μέλη το 2018 
παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να διορθώνουν ορισμένα σφάλματα στις 
αιτήσεις τους για ενίσχυση, μειώνοντας τον κίνδυνο σφάλματος. 

6.20. Από τις διαπιστώσεις μας επιβεβαιώνονται οι παρατηρήσεις που έχουμε
διατυπώσει στο παρελθόν9, σύμφωνα με τις οποίες το ΟΣΔΕ, και ιδίως το LPIS, 
συναποτελούν ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που 
διασφαλίζει ότι οι άμεσες ενισχύσεις, λαμβανόμενες στο σύνολό τους, δεν περιέχουν 
ουσιώδες σφάλμα. 

Αγροτική ανάπτυξη, μέτρα στήριξης της αγοράς και άλλες πληρωμές: 
υψηλότερος o κίνδυνος εμφάνισης σφάλματος 
Δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με την έκταση / τα ζώα 

6.21. Εξετάσαμε 42 ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης ή του
αριθμού των ζώων που δηλώθηκαν από τους γεωργούς. Σε αυτές περιλαμβάνονται 
αντισταθμιστικές ενισχύσεις για τη βιολογική γεωργία, ενισχύσεις σε γεωργούς σε 
περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και ενισχύσεις για την εκπλήρωση 
συγκεκριμένων γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών δεσμεύσεων. 

6.22. Από τις 42 πράξεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονταν με
την έκταση που υποβάλαμε σε ελεγκτικές δοκιμασίες, 35 δεν περιείχαν σφάλμα. 
Εντοπίσαμε έξι ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα, τρία εκ των οποίων υπερέβαιναν 

8 Άρθρo 11, παράγραφος 4, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της 
Επιτροπής, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, 
όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2333 της Επιτροπής, της 
14ης Δεκεμβρίου 2015. 

9 Ετήσια έκθεση για το 2020, σημείο 6.16. 
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το 20 % του ελεγχθέντος ποσού, και ένα ζήτημα συμμόρφωσης χωρίς δημοσιονομική 
επίπτωση. 

6.23. Δύο από τα ποσοτικοποιημένα σφάλματα προέκυψαν επειδή ο οργανισμός 
πληρωμών είχε πραγματοποιήσει πληρωμές βάσει ανακριβών στοιχείων σχετικά με 
τους δικαιούχους που είχαν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων για τα ζώα. Για τις 
υπόλοιπες τέσσερις διαπιστώσεις, οι πηγές σφάλματος είναι παραβάσεις 
δεσμεύσεων σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων και γεωργο-περιβαλλοντικο-
κλιματικών δεσμεύσεων (βλέπε παράδειγμα στο πλαίσιο 6.2) και η δήλωση 
επιλέξιμης έκτασης μεγαλύτερης της πραγματικής.  
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Πλαίσιο 6.2 

Παράδειγμα μη συμμόρφωσης με γεωργο-περιβαλλοντικο-
κλιματικό όρο επιλεξιμότητας 

Στην Πολωνία, γεωργός εισέπραξε ενίσxυση στο πλαίσιο του μέτρου αγροτικής 
ανάπτυξης Μ10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα». Ο γεωργός 
δήλωσε τρία αγροτεμάχια στο πλαίσιο του μέτρου και όφειλε να συμμορφωθεί 
με σειρά δεσμεύσεων: 

o να θερίσει τις δηλωθείσες εκτάσεις άπαξ μεταξύ της 15ης Ιουνίου και της 
30ής Σεπτεμβρίου· 

o σε δύο από τα αγροτεμάχια, να αφήσει 15-20 % της έκτασης αθέριστο· και 

o να συλλέγει ή να συσκευάζει σε δεμάτια τη βιομάζα που έχει κοπεί εντός 
δύο εβδομάδων από τον θερισμό. 

Διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα από τα στοιχεία που είχαν καταχωριστεί στο 
μητρώο γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου δεν αντικατόπτριζαν την 
πραγματική γεωργική δραστηριότητα. Με βάση στοιχεία από δορυφορικές 
εικόνες Sentinel, μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι: 

o ένα αγροτεμάχιο δεν θερίστηκε καθόλου· 

o ένα από τα αγροτεμάχια που θα έπρεπε να είχε παραμείνει εν μέρει 
αθέριστο είχε θεριστεί εξ ολοκλήρου· και 

o σε δύο αγροτεμάχια, η ημερομηνία θερισμού ήταν διαφορετική από την 
ημερομηνία που καταγράφηκε από τον γεωργό, γεγονός που μας οδήγησε 
να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η βιομάζα που είχε κοπεί συλλέχθηκε 
ή συσκευάστηκε σε δεμάτια πάνω από δύο εβδομάδες μετά τον θερισμό. 

Λαμβανομένων υπόψη των κυρώσεων που προβλέπονται στους εθνικούς 
κανόνες, οι εν λόγω περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οδήγησαν σε σφάλμα 57 % 
για την ελεγχθείσα πληρωμή. 

Επενδυτικά έργα 

6.24. Εξετάσαμε 62 ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης που χορηγήθηκαν σε 
επενδυτικά έργα, όπως ο εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η κατασκευή 
γεωργικών εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, η 
στήριξη βασικών υπηρεσιών και η ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές ή η 
εγκατάσταση νέων γεωργών.  
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6.25. Ποσοτικοποιήσαμε σφάλματα σε επτά πληρωμές προς επενδυτικά έργα, τα 
οποία οφείλονταν κυρίως σε δαπάνες ή δραστηριότητες που είχαν δηλώσει 
δικαιούχοι και δεν πληρούσαν τους όρους επιλεξιμότητας. Σε τέσσερις περιπτώσεις, 
τα σφάλματα ήταν ήσσονος σημασίας, ενώ στις άλλες τρεις υπερέβαιναν το 20 %.  

Μέτρα στήριξης της αγοράς  

6.26. Υποβάλαμε σε ελεγκτικές δοκιμασίες 14 πράξεις και εντοπίσαμε 
τέσσερις περιπτώσεις στις οποίες οι οργανισμοί πληρωμών είχαν αποδώσει μη 
επιλέξιμα έξοδα. Και τα τέσσερα σφάλματα δεν υπερέβαιναν το 20 % του ελεγχθέντος 
ποσού.  

Θάλασσα, αλιεία, περιβάλλον και δράση για το κλίμα 

6.27. Όσον αφορά τους τομείς της θάλασσας, της αλιείας, του περιβάλλοντος και 
της δράσης για το κλίμα, ελέγξαμε τέσσερις πράξεις υπό άμεση διαχείριση και δεν 
εντοπίσαμε σφάλματα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες έξι πράξεις, οι οποίες τελούν υπό 
επιμερισμένη διαχείριση, εντοπίσαμε τρία ποσοτικοποιημένα σφάλματα, εκ των 
οποίων το ένα υπερέβαινε το 20 %, τα οποία προέκυψαν από εσφαλμένο υπολογισμό 
των επιλέξιμων εξόδων. 

Έλεγχοι μέσω παρακολούθησης — αποτελεσματικό εργαλείο 
για τους ελέγχους των οργανισμών πληρωμών 

6.28. Από το 2018, οι οργανισμοί πληρωμών των κρατών μελών μπορούν να 
διενεργούν «ελέγχους μέσω παρακολούθησης». Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες που βασίζονται στα δορυφορικά δεδομένα Sentinel 
του προγράμματος Copernicus της ΕΕ για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με 
ορισμένους κανόνες της ΚΓΠ. Το 2021, 10 κράτη μέλη χρησιμοποίησαν κυρίως 
ελέγχους μέσω παρακολούθησης για την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης βάσει 
έκτασης στο πλαίσιο καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων. Όταν όλα τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας ενός δεδομένου καθεστώτος ενισχύσεων μπορούν να αξιολογηθούν 
από το διάστημα, οι οργανισμοί πληρωμών μπορούν να παρακολουθούν 
εξ αποστάσεως το σύνολο του πληθυσμού των αποδεκτών της ενίσχυσης. 

6.29. Οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης παρέχουν τακτικές παρατηρήσεις της 
γεωργικής δραστηριότητας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προειδοποίηση 
των γεωργών σχετικά με πιθανή μη συμμόρφωση με τους κανόνες του καθεστώτος 
ενισχύσεων ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Με τον 
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τρόπο αυτό προσφέρονται στους γεωργούς περισσότερες ευκαιρίες να διορθώσουν 
τις αιτήσεις τους πριν από την οριστικοποίησή τους. 

6.30. Στον κατωτέρω χάρτη απεικονίζονται τα κράτη μέλη / οι περιφέρειες που 
χρησιμοποιούν ελέγχους μέσω παρακολούθησης. 

Γράφημα 6.4 – Οι χώρες και οι περιφέρειες που χρησιμοποιούν 
«ελέγχους μέσω παρακολούθησης»  

 
Πηγή: Δημιουργήθηκε από το ΕΕΣ με το εργαλείο «Tableau» βάσει στοιχείων της Επιτροπής, χάρτης 
βάσης ©Mapbox και ©OpenStreetMap, με άδεια του Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 
(CC BY-SA). 
 

Κράτη μέλη και περιφέρειες 
που εφαρμόζουν επισήμως 
ελέγχους μέσω 
παρακολούθησης το 2021 

Βέλγιο

Περιφέρεια της Φλάνδρας, περιφέρεια 
της Βαλλονίας

Δανία – όλη η χώρα 

Γερμανία

Βάδη-Βυρτεμβέργη, Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, 
Σαξονία-Άνχαλτ

Ιρλανδία – όλη η χώρα

Ισπανία

Ανδαλουσία, Αραγονία, Αστούριες, 
Βαλεαρίδες Νήσοι, Χώρα των Βάσκων, 
Καντάμπρια, Καστίλη και Λεόν, Καστίλη 
- Λα Μάντσα, Καταλονία, 
Εστρεμαδούρα, Γαλικία, Μαδρίτη, 
Μούρθια, Ναβάρας, Ριόχα, Βαλένθια

Κροατία – όλη η χώρα 

Iταλία

Agrigento, Ancona, Bari, Barletta-Andria-
Trani, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, 
Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, 
Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Isernia, 
Latina, Lecce, Macerata, Matera, Perugia, 
Pordenone, Potenza, Καλαβρία, Ρώμη, 
Taranto, Udine, Vibo Valentia, Viterbo

Λετονία – όλη η χώρα 

Μάλτα – όλη η χώρα 

Πορτογαλία – όλη η χώρα
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6.31. Σε πρόσφατη ειδική έκθεσή μας σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
απεικόνισης για την παρακολούθηση της ΚΓΠ, συστήσαμε στην Επιτροπή να 
ενθαρρύνει την υιοθέτηση των ελέγχων μέσω παρακολούθησης ως βασικού 
συστήματος δικλίδων στο πλαίσιο της ΚΓΠ μετά το 2020 και να παράσχει στήριξη στα 
κράτη μέλη προκειμένου να αξιοποιήσουν καλύτερα τις νέες τεχνολογίες για την 
παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών απαιτήσεων10. Στην ειδική 
έκθεσή μας σχετικά με την απάτη στο πλαίσιο της ΚΓΠ, συστήσαμε στην Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση νέων τεχνολογιών για την πρόληψη και τον εντοπισμό 
φαινομένων απάτης στις δαπάνες της ΚΓΠ11.  

6.32. Κατά τις εργασίες μας για τη δήλωση διασφάλισης του 2021, εξετάσαμε την 
εφαρμογή των ελέγχων μέσω παρακολούθησης στην Ισπανία και την Ιταλία.  

6.33. Η Ισπανία εφαρμόζει από το 2019 «ελέγχους μέσω παρακολούθησης» στο 
πλαίσιο εθνικών και περιφερειακών έργων παρακολούθησης των άμεσων 
ενισχύσεων. Οι έλεγχοι αυτοί κάλυψαν 14 περιφέρειες το 2020 και 15 το 2021, από 
συνολικά 17. Ορισμένες περιφέρειες έχουν επεκτείνει την προσέγγιση αυτή, που 
καλύπτει πλέον αυξανόμενο αριθμό μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, από τρία μέτρα 
το 2020 σε 11 το 2021. Στο πλαίσιο 6.3 παρουσιάζεται παράδειγμα εφαρμογής των 
ελέγχων μέσω παρακολούθησης σε γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο αγροτικής 
ανάπτυξης. 

                                                      
10 Ειδική έκθεση 04/2020, με τίτλο «Χρήση νέων τεχνολογιών απεικόνισης για την 

παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής: συνολικά σταθερή η πρόοδος, 
βραδύτερη ωστόσο ως προς την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
απαιτήσεων», σημείο 82. 

11 Ειδική έκθεση 14/2022, με τίτλο «Η απόκριση της Επιτροπής στα φαινόμενα απάτης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής - Καιρός να αναζητηθεί η ρίζα του προβλήματος», 
σημείο 112. 
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Πλαίσιο 6.3 

«Έλεγχοι μέσω παρακολούθησης» που εφαρμόστηκαν σε 
γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο στην Ισπανία (Ανδαλουσία) το 2021 

Αναλύσαμε την εφαρμογή των ελέγχων μέσω παρακολούθησης στην 
Ανδαλουσία. 

Ο οργανισμός πληρωμών υλοποίησε δικό του έργο συνδυασμένων ελέγχων μέσω 
παρακολούθησης με αντικείμενο τη συνδεδεμένη στήριξη για το ρύζι (άμεση 
ενίσχυση) και το μέτρο αγροτικής ανάπτυξης «Γεωργικά συστήματα ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για τα πτηνά των ορυζώνων της Ανδαλουσίας». Στο πλαίσιο των 
ελέγχων αυτών πραγματοποιήθηκε επί οκτώ εβδομάδες παρακολούθηση μέσω 
δορυφορικών εικόνων για την επαλήθευση της τήρησης των απαιτήσεων περί 
χειμερινής κατάκλυσης των ορυζώνων. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου 
παραγωγής της καλλιέργειας, οι ορυζώνες πρέπει να παραμείνουν 
κατακλυσμένοι έως τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, προκειμένου να 
συμβάλουν στη διατήρηση της ορνιθολογικής βιοποικιλότητας. 

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν την κατάκλυση των ορυζώνων μετά τη συγκομιδή, 
κατάσταση που επιβεβαιώσαμε κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης τον 
Νοέμβριο του 2021. 

Εικόνες από τον Sentinel 2 που 
απαθανατίστηκαν στις 

 

3 και 28 Σεπτεμβρίου, 
13 Οκτωβρίου 

(πριν από την περίοδο 
της κατάκλυσης) 

 

 

 

23 Οκτωβρίου, 
7 και 17 Νοεμβρίου 

(κατά τη διάρκεια της 
περιόδου κατάκλυσης) 

 

 

 

 
 
 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 
 

Πηγή: Δεδομένα Sentinel του Copernicus (2021) που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από το 
Sentinel Hub και τον οργανισμό πληρωμών της Ανδαλουσίας. 
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6.34. Στην Ιταλία, δύο από τους 11 οργανισμούς πληρωμών χρησιμοποίησαν 
ελέγχους μέσω παρακολούθησης το 2021 (AGEA και ARCEA). Η κάλυψη αυξήθηκε 
από 17 σε 29 δήμους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 
2,9 εκατομμύρια εκτάρια. Οι έλεγχοι κάλυπταν μόνο άμεσες ενισχύσεις, ωστόσο η 
Ιταλία σκοπεύει να επεκτείνει τους ελέγχους σε ορισμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
(παραδείγματος χάριν διατήρηση της εδαφοκάλυψης σε μόνιμες καλλιέργειες, άμεση 
σπορά ή ελάχιστο όργωμα). Οι εθνικές αρχές επισήμαναν ότι το σύστημα θα 
βελτιωνόταν με τη χρήση δορυφορικών εικόνων με καλύτερη ευκρίνεια, καθώς και 
λεπτομερέστερων και ακριβέστερων δεδομένων στις αιτήσεις των γεωργών σχετικά 
με τις καλλιέργειες και τις γεωργικές πρακτικές. 

6.35. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να υποστηρίξει τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη 
των ελέγχων μέσω παρακολούθησης12. Στο τέλος του 2021, η υπαγόμενη στα βασικά 
καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων (βασικές ενισχύσεις και ενιαίες στρεμματικές 
ενισχύσεις) έκταση που υπόκειται σε ελέγχους μέσω παρακολούθησης ήταν 13,1 %13. 

Επαληθεύσεις της συνέπειας των στατιστικών ελέγχου και των 
δεδομένων πληρωμών των κρατών μελών 

6.36. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή δεδομένα σχετικά με 
τις επαληθεύσεις που διενεργούν επί των καταβαλλόμενων ενισχύσεων («στατιστικές 
ελέγχου»), καθώς και δεδομένα σχετικά με τις πληρωμές που έχουν καταβληθεί στους 
δικαιούχους. Για το οικονομικό έτος 2021 εξετάσαμε την ποιότητα και τη συνέπεια 
των εν λόγω στατιστικών ελέγχου και των δεδομένων πληρωμών που ανέφεραν 
13 οργανισμοί πληρωμών που επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε στο δείγμα των άμεσων 
ενισχύσεων. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν τη βάση επί της οποίας η Επιτροπή 
αποδίδει κονδύλια της ΕΕ στα κράτη μέλη. 

6.37. Διαπιστώσαμε ορισμένες ασυνέπειες μεταξύ των στατιστικών ελέγχου και 
των δεδομένων πληρωμών, οι οποίες οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στη χρονική 
αναντιστοιχία μεταξύ των δύο συνόλων δεδομένων. Ενώ τα δεδομένα ελέγχου είναι 
στατικά, και έχουν καταρτιστεί ώστε να καλύπτουν μέχρι και την 15η Ιουλίου 2021, τα 
δεδομένα πληρωμών επικαιροποιούνται συνεχώς από τους οργανισμούς πληρωμών. 
Οι επικαιροποιήσεις πραγματοποιούνται κάθε φορά που προκύπτει κάποια αλλαγή 
από την πλευρά του δικαιούχου (παραδείγματος χάριν, μεταβιβάσεις κυριότητας 

                                                      
12 Απαντήσεις της Επιτροπής στην ειδική έκθεση 04/2020. 

13 Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI, παράρτημα 2, σ. 25. 
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εκμετάλλευσης) ή από την πλευρά του οργανισμού (ως αποτέλεσμα των 
επαληθεύσεών του). Παρά το εγγενές αυτό πρόσκομμα, εξασφαλίσαμε πολύ υψηλό 
επίπεδο ακρίβειας για τον εκ νέου υπολογισμό των δεδομένων πληρωμών. Συνολικά, 
διαπιστώσαμε ότι τα συστήματα των επιλεγέντων οργανισμών πληρωμών υπολόγιζαν 
με αξιοπιστία τις πληρωμές των ενισχύσεων, συνεκτιμώντας ορθώς τις 
αναπροσαρμογές που προέκυπταν από τα δεδομένα ελέγχου. 

Το μέτρο αγροτικής ανάπτυξης Μ21: η επείγουσα στήριξη 
παρασχέθηκε στους δικαιούχους που την είχαν ανάγκη, αλλά 
με ορισμένες εξαιρέσεις 

6.38. Κύριος σκοπός του μέτρου M21 ήταν η αποκατάσταση προβλημάτων 
ρευστότητας με τα οποία βρίσκονταν αντιμέτωποι γεωργοί και μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή την ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων και που επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση της νόσου COVID-
19, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 
Εξετάσαμε την υλοποίηση του μέτρου σε τέσσερα κράτη μέλη (Βουλγαρία, Ελλάδα, 
Πολωνία και Ρουμανία). Ελέγξαμε αν τηρήθηκαν οι δύο βασικές προϋποθέσεις για 
χορήγηση στήριξης, και συγκεκριμένα η απαίτηση οι αιτήσεις ενίσχυσης να έχουν 
εγκριθεί από την αρμόδια αρχή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και η απαίτηση το 
μέγιστο ποσό στήριξης να μην υπερβαίνει τα 7 000 ευρώ ανά γεωργό και τα 
50 000 ευρώ ανά ΜΜΕ14. 

6.39. Διαπιστώσαμε ότι, γενικά, οι προβλεπόμενες στον κανονισμό προϋποθέσεις 
για στήριξη είχαν τηρηθεί και ότι οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην εν λόγω ενίσχυση 
ήταν λιγότερο απαιτητικές από ό,τι για άλλα είδη άμεσων ενισχύσεων. Δεδομένου 
του επείγοντος χαρακτήρα του μέτρου M21, τα περισσότερα κράτη μέλη 
διαχειρίστηκαν το μέτρο αυτό εκτός του οικείου συστήματος ΟΣΔΕ.  

6.40. Εντοπίσαμε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων στις οποίες δικαιούχοι που 
δεν πληρούσαν τα κριτήρια για στήριξη έλαβαν χρηματοδότηση. Πρόκειται για 
περιπτώσεις που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί από τους οργανισμούς 
πληρωμών, εάν είχαν χρησιμοποιήσει το σύστημα ΟΣΔΕ αντί να έχουν διαχειριστεί τα 
μέτρα αυτά χωρίς αυτόματους ελέγχους, χρησιμοποιώντας φύλλα Excel. 

                                                      
14 Άρθρο 39β, παράγραφοι 4 και 5, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. 
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Πλαίσιο 6.4 

Παραδείγματα δικαιούχων που δεν πληρούν τα κριτήρια του 
μέτρου Μ21 

Στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, πραγματοποιήθηκαν πληρωμές σε οντότητες 
που δεν εξαρτώνται από τη γεωργική δραστηριότητα, παραδείγματος χάριν 
μοναστήρια, εκκλησίες, φυλακές, δημόσια ερευνητικά ιδρύματα ή ΜΚΟ. Αυτή η 
κατηγορία δικαιούχων δεν επλήγη από προβλήματα ρευστότητας και ταμειακών 
ροών σε βαθμό που να δικαιολογεί τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης.  

Στην Πολωνία εντοπίσαμε ορισμένες περιπτώσεις πτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων που είχαν υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, επρόκειτο για έγγαμα ζευγάρια όπου έκαστος 
σύντροφος ζητούσε τη μέγιστη ενίσχυση των 7 000 ευρώ, ισχυριζόμενοι 
αμφότεροι ότι οι αιτήσεις τους θα έπρεπε να διευθετηθούν ως εάν να ήταν 
χωριστοί γεωργοί, παρότι τα ζώα τους βρίσκονταν στις ίδιες εγκαταστάσεις. Ο 
οργανισμός πληρωμών ενέκρινε τη στήριξη αποκλειστικά βάσει αποδεικτικών 
εγγράφων, χωρίς να πραγματοποιήσει επισκέψεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
προκειμένου να επαληθεύσει τον πραγματικό διαχωρισμό των γεωργικών 
δραστηριοτήτων μεταξύ των μελών της οικογένειας. 
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Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και 
λοιπές ρυθμίσεις διακυβέρνησης 

Αναφορά στοιχείων σχετικά με την κανονικότητα των 
δαπανών από τη ΓΔ AGRI και τη ΓΔ CLIMA 

6.41. Ο διευθυντής κάθε οργανισμού πληρωμών υποβάλλει στη ΓΔ AGRI ετήσια 
διαχειριστική δήλωση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του συγκεκριμένου οργανισμού, καθώς και με 
τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών που έχει πραγματοποιήσει. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως στοιχεία σχετικά με τους διοικητικούς 
και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούν («στατιστικές ελέγχου»).  

6.42. Προκειμένου να παρέχεται πρόσθετη διασφάλιση, οι οργανισμοί 
πιστοποίησης υποχρεούνται, από το 2015, να προβαίνουν, για κάθε οργανισμό 
πληρωμών, σε ετήσια γνωμοδότηση σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των δαπανών των οποίων τα κράτη μέλη έχουν αιτηθεί την απόδοση. 

6.43. Η ΓΔ AGRI χρησιμοποιεί τα ποσοστά σφάλματος που αναφέρονται στις 
στατιστικές ελέγχου, προβαίνοντας σε αναπροσαρμογές βάσει των αποτελεσμάτων 
των ελέγχων των οργανισμών πιστοποίησης, καθώς και τους δικούς της ελέγχους των 
συστημάτων και δαπανών των οργανισμών πληρωμών, προκειμένου να καταλήξει σε 
ένα αριθμητικό στοιχείο που αντιπροσωπεύει τον «κίνδυνο κατά την πληρωμή» για 
τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη και τα μέτρα στήριξης της αγοράς. Οι 
προσαρμογές που απορρέουν από την ανάλυση της ίδιας της ΓΔ AGRI οδηγούν σε 
εφάπαξ ή κατ’ αποκοπή διορθώσεις. Η εφαρμογή κατ’ αποκοπή ποσών διευκολύνει 
την τυπική αντιμετώπιση των ζητημάτων που εντοπίζονται στα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών. Η ΓΔ AGRI αφαιρεί την εκτίμησή της για 
τις μελλοντικές δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις από τον εκτιμώμενο 
«κίνδυνο κατά την πληρωμή» για να εκτιμήσει ένα «τελικό επισφαλές ποσό».  

6.44. Οι στατιστικές ελέγχου που ανέφεραν οι οργανισμοί πληρωμών 
υποδείκνυαν επίπεδο σφάλματος που αντιστοιχούσε στο 0,9 % των συνολικών 
δαπανών της ΚΓΠ. Η ΓΔ AGRI, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες των οργανισμών 
πιστοποίησης και τους δικούς της ελέγχους, υπολόγισε ότι το «εκτιμώμενο επισφαλές 
ποσό κατά την πληρωμή» ανερχόταν σε 1 020,68 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι γύρω 
στο 1,8 % των συνολικών δαπανών της ΚΓΠ το 2021. Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος κατά 
την πληρωμή (προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος) εκτιμήθηκε γύρω στο 1,4 % για 
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τις άμεσες ενισχύσεις, στο 2,9 % για την αγροτική ανάπτυξη και στο 2,1 % για τα 
μέτρα στήριξης της αγοράς. Οι περί κανονικότητας πληροφορίες που παρατίθενται 
στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI βρίσκονται σε συμφωνία με τις 
διαπιστώσεις και τα συμπεράσματά μας, και είναι συνεπείς με τις γνώσεις που 
αποκομίσαμε στο πλαίσιο του ελέγχου. 

6.45. Διενεργήσαμε περιορισμένης έκτασης επισκόπηση των πληροφοριών περί 
κανονικότητας που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της 
ΓΔ CLIMA. Βάσει αυτής, επισημάναμε ότι η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του 
τελικού κινδύνου κατά την πληρωμή (ή το κλείσιμο) ήταν σύμφωνη με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. 

Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ) της 
Επιτροπής 

6.46. Η εκτίμηση της Επιτροπής για τον κίνδυνο κατά την πληρωμή στον τομέα 
«Φυσικοί πόροι και περιβάλλον», η οποία περιλαμβάνεται στην ΕΕΔΕ της, είναι 1,8 %. 
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Συμπέρασμα και συστάσεις 

Συμπέρασμα 

6.47. Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου που συγκεντρώσαμε 
και παρουσιάζουμε στο παρόν κεφάλαιο συνάγεται ότι το επίπεδο σφάλματος που 
περιέχουν οι δαπάνες στον τομέα «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον» προσεγγίζει το 
όριο σημαντικότητας (βλέπε σημείο 6.14). Για αυτόν τον τομέα του ΠΔΠ, το 
εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο σφάλματος που προέκυψε από τις ελεγκτικές 
δοκιμασίες στις οποίες υποβάλαμε τις πράξεις είναι 1,8 %.  

6.48. Από τα αποτελέσματά μας προκύπτει ότι το επίπεδο σφάλματος δεν είναι 
σημαντικό για τις άμεσες ενισχύσεις, που αντιστοιχούν στο 67 % των δαπανών στο 
πλαίσιο αυτού του τομέα του ΠΔΠ, ενώ παραμένει σημαντικό, στο σύνολό του, σε 
τομείς δαπανών που είχαμε χαρακτηρίσει ως υψηλότερου κινδύνου (αγροτική 
ανάπτυξη, μέτρα στήριξης της αγοράς, θάλασσα, αλιεία, περιβάλλον και δράση για το 
κλίμα) και που αντιστοιχούν στο 33 % των δαπανών.  

Συστάσεις 

6.49. Οι οργανισμοί πληρωμών πρέπει να διαθέτουν συστήματα για την πρόληψη 
και τον εντοπισμό φαινομένων απάτης, και η Επιτροπή πρέπει να αποκομίζει εύλογη 
βεβαιότητα ως προς τη λειτουργία τους. Στην ετήσια έκθεσή μας για το 2019, 
εντοπίσαμε ορισμένες αδυναμίες στις πολιτικές και τις διαδικασίες για την 
καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο της ΚΓΠ και διατυπώσαμε σύσταση για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων15. Στο παράρτημα 6.2 παρουσιάζονται οι 
διαπιστώσεις μας από τη μεταπαρακολούθηση της σύστασης που διατυπώσαμε στην 
ετήσια έκθεσή μας για το 2019.  

6.50. Θεωρούμε ότι η σύσταση έχει υλοποιηθεί μερικώς, αφ’ ης στιγμής η 
Επιτροπή έλαβε κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
προσδιορίσαμε. Στην πρόσφατη ειδική έκθεσή μας σχετικά με την απάτη στο πλαίσιο 
της ΚΓΠ, επαναλάβαμε τις συστάσεις αυτές. Ορίσαμε δε ως ημερομηνία-στόχο για την 
υλοποίηση της σύστασης για την ανάλυση των κινδύνων απάτης και των μέτρων 
πρόληψης απάτης των κρατών μελών το 2023 και το 2024 για την προώθηση της 

                                                      
15 Ετήσια έκθεση για το 2019, σημεία 6.34-6.41 και 6.44. 
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χρήσης του εργαλείου εξόρυξης δεδομένων και βαθμολόγησης κινδύνου Arachne από 
περισσότερους οργανισμούς πληρωμών. 

6.51. Βάσει της επισκόπησης αυτής, καθώς και των διαπιστώσεων και των 
συμπερασμάτων μας για το 2021, συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 

Σύσταση 6.1 – Υποστήριξη της χρήσης νέων τεχνολογιών για 
την πρόληψη σφαλμάτων στις πληρωμές της ΚΓΠ 

Βασιζόμενη στην εμπειρία από τη χρήση των «ελέγχων μέσω παρακολούθησης», να 
διευκολύνει την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών που σημειώθηκαν στα κράτη 
μέλη ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών κατά τους ελέγχους στους οποίους 
υπέβαλαν τις πληρωμές της ΚΓΠ, προκειμένου να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην 
εφαρμογή του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων από το 2023 και έπειτα. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2023 

Σύσταση 6.2 – Έλεγχοι των πληρωμών στο πλαίσιο του 
μέτρου Μ21 

Να διενεργήσει ελέγχους και να διασφαλίσει την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση, ώστε να επιβεβαιώσει ότι η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέτρου Μ21 
στόχευε πράγματι επιλέξιμους δικαιούχους που είχαν πληγεί από προβλήματα 
ρευστότητας θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη συνέχεια των γεωργικών ή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τους. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2023 για τον έλεγχο· 2025 για 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 6.1 – Πληροφορίες σχετικά με τη δράση της ΕΕ στα 
κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

Κράτη μέλη
στα οποία ελέγχθηκαν πράξεις

Πληρωμές και αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβάλαμε τις πράξεις το 2021 
για κάθε κράτος μέλος και το Ηνωμένο Βασίλειο

Ελεγχθείσες πράξεις

Κράτη μέλη 

Σύνολο πληρωμών 
Αγροτική ανάπτυξη

Μέτρα στήριξης της αγοράς

Άλλη

Ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα

(εκατ. ευρώ)

Γαλλία 9 339 544 6 808 1 915 73 25 6
Ισπανία 6 905 611 5 057 1 149 88 17 1
Γερμανία 6 114 125 4 615 1 354 20 28 4
Ιταλία 5 730 683 3 557 1 471 20 18 3
Πολωνία 4 821 32 3 320 1 419 51 18 3
Ρουμανία 3 174 62 1 885 1 215 11 16 1
Ελλάδα 2 725 50 1 991 636 48 9 1
Ουγγαρία 1 892 34 1 276 577 5 14 -
Ιρλανδία 1 545 9 1 181 345 11 4 1
Πορτογαλία 1 320 102 756 401 62 11 -
Αυστρία 1 290 24 683 581 2 12 3
Βουλγαρία 1 233 24 843 355 11 13 -
Τσεχία 1 231 17 852 357 4 - -
Σουηδία 1 016 13 673 320 10 -
Φινλανδία 964 9 517 428 10 4 -
Δανία 953 10 798 117 28 4 -
Κάτω Χώρες 875 52 651 163 9 - -
Κροατία 757 13 348 382 14 4 -
Λιθουανία 708 4 510 189 4 4 -
Ηνωμένο Βασίλειο 706 0 41 634 31 - -
Βέλγιο 645 59 499 83 5 3 -
Σλοβακία 536 12 385 139 0 - -
Λετονία 432 2 295 124 11 8 -
Εσθονία 285 2 165 106 12 - -
Σλοβενία 261 7 133 119 3 - -
Κύπρος 77 5 47 22 2 - -
Λουξεμβούργο 52 1 34 17 0 - -
Μάλτα 22 0 5 15 2 - -

Άμεσες ενισχύσεις
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Παράρτημα 6.2 – Μεταπαρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων 

Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2019 

Συνιστούμε τα εξής: 

Σύσταση 1: 

Η Επιτροπή οφείλει να επικαιροποιεί 
συχνότερα την ανάλυση των κινδύνων απάτης 
στην ΚΓΠ, να αναλύει τα μέτρα πρόληψης της 
απάτης που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και να 
διαδίδει ορθές πρακτικές για τη χρήση του 
εργαλείου Arachne, ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω χρήση του από τους οργανισμούς 
πληρωμών. 

  X    

Πηγή: ΕΕΣ. 

240



  

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 7 

Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων 
Ασφάλεια και άμυνα 
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Περιεχόμενα 
Σημείο 

Εισαγωγή 7.1.‑7.9. 
Σύντομη περιγραφή 7.2.‑7.8. 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 7.9. 

Κανονικότητα των πράξεων 7.10.‑7.11. 

Εξέταση στοιχείων των συστημάτων εσωτερικών 
δικλίδων 7.12.‑7.14. 
Επισκόπηση των εργασιών των αρχών ελέγχου όσον αφορά 
τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου και τους ελέγχους δαπανών 7.12.‑7.14. 

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και λοιπές 
ρυθμίσεις διακυβέρνησης 7.15.‑7.16. 

Συμπέρασμα και συστάσεις 7.17.‑7.19. 
Συμπέρασμα 7.17. 

Συστάσεις 7.18.‑7.19. 

Παραρτήματα 
Παράρτημα 7.1 – Μεταπαρακολούθηση προγενέστερων 
συστάσεων 
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Εισαγωγή 
7.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας για τους τομείς 4 
και 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), που φέρουν, αντίστοιχα, τους 
τίτλους «Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων» και «Ασφάλεια και άμυνα». 
Αναλύουμε τους τομείς αυτούς σε ένα και το αυτό κεφάλαιο, καθώς, κατά την 
προηγούμενη περίοδο του ΠΔΠ, οι εν λόγω τομείς προϋπολογίστηκαν και 
καταχωρίστηκαν ως επί το πλείστον υπό τον ίδιο τομέα, τον τομέα 3 του ΠΔΠ, που 
έφερε τον τίτλο «Ασφάλεια και ιθαγένεια». Στο γράφημα 7.1 και στο γράφημα 7.2 
παρατίθεται η αναλυτική κατανομή των κύριων δραστηριοτήτων και των δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων τομέων το 2021. 
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Γράφημα 7.1 – Πληρωμές και πληθυσμός ελέγχου – Μετανάστευση και 
διαχείριση των συνόρων 

 
(*) Οι προχρηματοδοτήσεις περιλαμβάνουν πληρωμές στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για 
την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στους λογαριασμούς στους 
οποίους βασίστηκαν οι φάκελοι διασφάλισης που αποδέχθηκε η Επιτροπή το 2021. 
(**) Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για 
λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε παράρτημα 1.1, σημείο 12). 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το 2021. 

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 σε σύγκριση με τις πληρωμές

Πληρωμές του 2021 – σύνολο 2,5

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 – σύνολο 2,6

Εκκαθάριση προχρηματοδότησης (**): 1,3

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (ΤΑΜΕ)

1,2 (48,2 %)
Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

0,9 (35,6 %)

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας–Σύνορα και Θεωρήσεις
0,4 (16,2 %)

Αναλυτική κατανομή των πληρωμών του 2021 ανά ταμείο

Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων
2,5 δισ. ευρώ (1,4 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ)

Πληρωμές προχρηματοδότησης (*): 2,2

Ετήσια απόφαση αποδοχής των 
λογαριασμών: 1,0 

Ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 0,3

(δισ. ευρώ)

Ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 0,3
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Γράφημα 7.2 – Πληρωμές και πληθυσμός ελέγχου – Ασφάλεια και 
άμυνα 

 
(*) Οι προχρηματοδοτήσεις περιλαμβάνουν πληρωμές στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για 
την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στους λογαριασμούς στους 
οποίους βασίστηκαν οι φάκελοι διασφάλισης που αποδέχθηκε η Επιτροπή το 2021. 
(**) Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για 
λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε παράρτημα 1.1, σημείο 12). 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το 2021. 

Σύντομη περιγραφή 

7.2. Καθώς τα τελευταία χρόνια η μετανάστευση και η διαχείριση των συνόρων 
προσλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία, υπό το ΠΔΠ 2021-2027 η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δημιούργησε τομέα ειδικά αφιερωμένο στους συγκεκριμένους τομείς 

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 σε σύγκριση με τις πληρωμές

Πληρωμές του 2021 – σύνολο 0,7

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 – σύνολο 0,6

Εκκαθάριση προχρηματοδότησης (**): 0,4

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
0,2 (29,2 %)

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί
0,2 (28,7 %)

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας-Αστυνομική Συνεργασία
0,2 (24,3 %)

Πυρηνική ασφάλεια και παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων
0,1 (17,8 %)

Αναλυτική κατανομή των πληρωμών του 2021 ανά ταμείο

Πληρωμές προχρηματοδότησης (*):  0,6

Ετήσια απόφαση αποδοχής των 
λογαριασμών: 0,1 

Ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 0,1

(δισ. ευρώ)

Ασφάλεια και άμυνα
0,7 δισ. ευρώ (0,4 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ) 

Ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 0,1
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πολιτικής, τον τομέα 4. Το σημαντικότερο πεδίο δαπανών για το 2021 αφορά την 
περαίωση έργων και καθεστώτων που εκκρεμούσαν από το ΠΔΠ 2014-2020. Έτσι, 
όπως φαίνεται στο γράφημα 7.1, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών προέρχεται από 
την εκκαθάριση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης1 (ΤΑΜΕ) της 
περιόδου 2014-2020 και την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας – Μέσο για τα σύνορα και τις θεωρήσεις2 (ΤΕΑ-Σύνορα και 
Θεωρήσεις). Στόχος του ΤΑΜΕ της περιόδου 2014-2020 ήταν να συμβάλει στην 
αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην ανάπτυξη 
μιας κοινής προσέγγισης της ΕΕ αναφορικά με το άσυλο και τη μετανάστευση. Στόχος 
του ΤΕΑ-Σύνορα και Θεωρήσεις ήταν να συμβάλει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας στην Ένωση, διευκολύνοντας παράλληλα τις νόμιμες μετακινήσεις, μέσω 
ενός ομοιόμορφου και υψηλού επιπέδου ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των θεωρήσεων Σένγκεν. 

7.3. Για την περίοδο 2021-2027, τα εν λόγω ταμεία της περιόδου 2014-2020 
αντικαταστάθηκαν, αντίστοιχα, από ένα νέο ΤΑΜΕ3 και από το Μέσο Χρηματοδοτικής 
Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων4 (ΜΔΣΘ) του 
Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΤΟΔΣ). Στόχος του ΤΑΜΕ για 
την περίοδο 2021-2027 είναι να συμβάλει στην αποδοτική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην εφαρμογή, ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινής 
πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στόχος του ΜΔΣΘ είναι η υποστήριξη 
μιας ισχυρής και αποτελεσματικής ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, η οποία θα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
και θα εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της ΕΕ. 

                                                      
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης. 

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και 
των θεωρήσεων. 

3 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1147 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης. 

4 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1148 για τη θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Συνόρων, του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των 
Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων. 
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7.4. Ένα άλλο σημαντικό πεδίο δαπανών για τον τομέα 4 είναι η χρηματοδότηση 
τριών αποκεντρωμένων οργανισμών5 (του EUAA, του Frontex και του eu-LISA) που 
είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση βασικών προτεραιοτήτων της ΕΕ στους τομείς της 
μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων. 

7.5. Υπό το ΠΔΠ 2021-2027, ο τομέας 5 αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Όπως 
φαίνεται στο γράφημα 7.2, η συνιστώσα «ασφάλεια» περιλαμβάνει την ολοκλήρωση 
της χρηματοδότησης από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας-Αστυνομική Συνεργασία 
για την περίοδο 2014-2020, της χρηματοδότησης του παροπλισμού πυρηνικών 
εγκαταστάσεων (ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη για τον παροπλισμό πυρηνικών 
εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία) και της 
χρηματοδότησης τριών αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ, δραστηριοποιούμενων 
στον τομέα της ασφάλειας (του EMCDDA, της Ευρωπόλ και του CEPOL)6. Η συνιστώσα 
«άμυνα» περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, που στηρίζει συνεργατικά 
αμυντικά έργα καθ’ όλα τα στάδια της έρευνας και της ανάπτυξης. 

7.6. Το πεδίο αναφοράς του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας7 (ΤΕΑ) για την 
περίοδο 2021-2027 είναι στενότερο από ό,τι στο παρελθόν (δεδομένου ότι οι στόχοι 
του ΤΕΑ-Σύνορα και Θεωρήσεις της περιόδου 2014-2020 μεταφέρθηκαν σε 
διαφορετικό μέσο), περιοριζόμενο πλέον στη χρηματοδότηση στόχων του ΤΕΑ-
Αστυνομική συνεργασία για την περίοδο 2014-20208. Οι στόχοι αυτοί συνίστανται 
στην επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην ΕΕ, ιδίως με την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και 
οργανωμένου εγκλήματος και του κυβερνοεγκλήματος, με την παροχή βοήθειας και 
την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, καθώς και με την προετοιμασία 
για την αντιμετώπιση περιστατικών, κινδύνων και κρίσεων που συνδέονται με την 
ασφάλεια, την προστασία έναντι αυτών και την αποτελεσματική διαχείρισή τους. 
Ωστόσο, το σημαντικότερο πεδίο δαπανών για το 2021 αφορά την περαίωση των 
έργων που παρέμεναν σε εκκρεμότητα από το ΠΔΠ 2014-2020. 

                                                      
5 Πληροφορίες για τους οργανισμούς αυτούς αναφέρουμε χωριστά στις ειδικές ετήσιες 

εκθέσεις μας. 

6 Πληροφορίες για τους οργανισμούς αυτούς αναφέρουμε χωριστά στις ειδικές ετήσιες 
εκθέσεις μας. 

7 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1149 για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. 

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της 
πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων. 
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7.7. Τη διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους της χρηματοδότησης του ΤΑΜΕ και 
του ΤΕΑ για την περίοδο 2014-2020 ασκούν από κοινού τα κράτη μέλη (ή οι 
συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν) και η ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(ΓΔ HOME) της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της ρύθμισης αυτής, τα κράτη μέλη υλοποιούν 
πολυετή εθνικά προγράμματα των ΤΑΜΕ και ΤΕΑ, τα οποία προηγουμένως έχουν 
λάβει την έγκριση της Επιτροπής. 

7.8. Το 2021, τα κράτη μέλη επιτάχυναν εκ νέου την υλοποίηση των εθνικών 
προγραμμάτων τους. Παρ’ όλα αυτά, σημαντικά είναι τα ποσά που δεν έχουν ακόμη 
εκταμιευθεί, το δε γεγονός ότι η χρηματοδότηση της περιόδου 2014-2020 μπορεί να 
αναλωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 20249 ενδέχεται να εντείνει την πίεση που υφίστανται 
οι εθνικές αρχές. Στο γράφημα 7.3 συνοψίζονται οι προς απόδοση δαπάνες που τα 
κράτη μέλη ανέφεραν στην Επιτροπή από την αρχή της περιόδου 
προγραμματισμού 2014-2020. 

                                                      
9 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/585 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το 

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη 
της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και 
της διαχείρισης κρίσεων. 
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Γράφημα 7.3 – Οι δαπάνες στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
των ΤΑΜΕ και ΤΕΑ αυξήθηκαν μεν εκ νέου, ωστόσο μεγάλο μέρος του 
προϋπολογισμού παραμένει αχρησιμοποίητο 

 
(*) Οι δαπάνες στο πλαίσιο των ΤΑΜΕ/ΤΕΑ που έχουν πραγματοποιηθεί σε επίπεδο κράτους μέλους 
δηλώνονται στην Επιτροπή και εγκρίνονται από αυτή κατά το έτος που έπεται εκείνου της 
πραγματοποίησής τους. Επομένως, οι λογαριασμοί της Επιτροπής για το 2021 απεικονίζουν τις 
δαπάνες των κρατών μελών από το 2020. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής (εθνικά προγράμματα και αποφάσεις εκκαθάρισης μέχρι το 
τέλος του 2021). 
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 

7.9. Κατ’ εφαρμογή της προσέγγισης και της μεθοδολογίας του ελέγχου που 
περιγράφονται στο παράρτημα 1.1, εξετάσαμε τα ακόλουθα όσον αφορά τους 
συγκεκριμένους τομείς του ΠΔΠ για το 2021: 

α) δείγμα 28 πράξεων, το οποίο, παρότι συμβάλλει στη συνολική δήλωση 
διασφάλισης, δεν είναι αντιπροσωπευτικό των δαπανών των εν προκειμένω 
τομέων του ΠΔΠ· ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε 
εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος για τους συγκεκριμένους τομείς· το δείγμα 
περιλάμβανε 14 πράξεις υπό επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη10 
(δύο πράξεις ανά κράτος μέλος), έξι υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής (για 
τον τομέα 4) και πέντε υπό την έμμεση διαχείρισή της(δύο για τον τομέα 4 και 
τρεις για τον τομέα 5), καθώς και τρεις εκκαθαρίσεις προκαταβολών προς 
οργανισμούς (δύο για τον τομέα 4 και μία για τον τομέα 5)· 

β) τις περί κανονικότητας πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) της ΓΔ HOME και κατόπιν ενσωματώθηκαν στην ετήσια 
έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ) που καταρτίζει η Επιτροπή· 

γ) επιλεγμένα συστήματα που αφορούσαν: 

i) τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου που υπέβαλαν τρεις αρχές ελέγχου11 μαζί με 
τους ετήσιους λογαριασμούς του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ για το 2020: εξετάσαμε 
κατά πόσον οι εκθέσεις αυτές ήταν σύμφωνες με τη συναφή νομοθεσία12· 

ii) τις εργασίες αυτών των αρχών ελέγχου: εξετάσαμε την καταλληλότητα, 
αφενός, των ελέγχων των δαπανών που διενήργησαν και, αφετέρου, των 
διαδικασιών που εφάρμοσαν προκειμένου να διατυπώσουν αξιόπιστες 
ελεγκτικές γνώμες. 

  

                                                      
10 Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Σουηδία για τον τομέα 4, και Βουλγαρία και 

Λιθουανία για τον τομέα 5. 

11 Βουλγαρία, Μάλτα και Σουηδία. 

12 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1291 της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισμό και 
τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το 
καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών. 
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Κανονικότητα των πράξεων 
7.10. Από τις 28 πράξεις που εξετάσαμε, εννέα (32 %) περιείχαν σφάλματα. 
Ποσοτικοποιήσαμε έξι από αυτά, τα οποία είχαν επίπτωση στα ποσά που 
καταλογίστηκαν στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα σφάλματα αυτά συνίσταντο στην 
απουσία δικαιολογητικών, στη μη επιλεξιμότητα εξόδων και στη μη συμμόρφωση με 
τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Στο πλαίσιο 7.1 παρατίθενται 
παραδείγματα των σφαλμάτων που ποσοτικοποιήσαμε. 

Πλαίσιο 7.1 

Αγορά μη επιλέξιμων ειδών οχημάτων 

Ελέγξαμε έργο του ΤΕΑ-Αστυνομική συνεργασία, υλοποιηθέν στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης με τη Βουλγαρία. Το έργο είχε υλοποιηθεί από τμήμα 
υπουργείου και αφορούσε την αγορά 18 καινούργιων οχημάτων παντός 
εδάφους. 

Επιλέξαμε προς λεπτομερή έλεγχο τυχαίο δείγμα δέκα οχημάτων που είχαν 
αγοραστεί στο πλαίσιο του έργου. Διαπιστώσαμε ότι μόνο τα πέντε 
ανταποκρίνονταν στο είδος του οχήματος παντός εδάφους, όπως αυτό ορίζεται 
στην οδηγία 2007/46/ΕΚ. Ως εκ τούτου, θεωρήσαμε ως μη επιλέξιμο το 50 % των 
εξόδων του έργου. Επιπλέον, το μητρώο χρήσης οχημάτων δεν περιείχε αρκετά 
λεπτομερή στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει σαφώς ότι τα αγορασθέντα 
οχήματα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τους σκοπούς του έργου. 

Μη επιλεξιμότητα δηλωθέντων εξόδων για παροχή καταλύματος 

Ελέγξαμε έργο χορήγησης έκτακτης βοήθειας του ΤΑΜΕ, υλοποιηθέν από τμήμα 
υπουργείου στην Ιρλανδία. Το έργο αφορούσε τη διάθεση καταλυμάτων έκτακτης 
ανάγκης (περιλαμβανομένων και των γευμάτων) σε αιτούντες άσυλο. Δεδομένου 
ότι το απόθεμα των προς διάθεση σχετικών καταλυμάτων δεν ήταν αρκετό για 
την κάλυψη της ζήτησης, οι ιρλανδικές αρχές κατέφυγαν στη δημοσίευση 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία 
και ξενώνες. Ελέγξαμε δείγμα δέκα τιμολογίων που περιλαμβάνονταν στη 
δήλωση εξόδων. 

Αντικείμενο του ελέγχου μας ήταν η διαδικασία που εφαρμόστηκε για τη σύναψη 
συμβάσεων με ξενοδοχεία και ξενώνες. Δεδομένου ότι οι ιρλανδικές αρχές δεν 
μας παρείχαν ορισμένα βασικά έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη 
σύμβαση, δεν καταφέραμε να επαληθεύσουμε κατά πόσον η διαδικασία αυτή 
είχε διοργανωθεί σωστά. Διαπιστώσαμε επίσης ότι οι προσφέροντες δεν είχαν 
τύχει όλοι της αυτής μεταχείρισης (π.χ. μία προσφορά απορρίφθηκε διότι το 
συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχε πολύ λίγα διαθέσιμα δωμάτια, ενώ έγιναν δεκτές 
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οι προσφορές άλλων ξενοδοχείων με την ίδια ή και μικρότερη δυναμικότητα). 
Κατά συνέπεια, δεν έχουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι συμβάσεις 
αυτές ανατέθηκαν βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις. Ως εκ τούτου, θεωρήσαμε ως μη επιλέξιμο για χρηματοδότηση από 
την ΕΕ το 100 % των δηλωθέντων εξόδων. 

Περαιτέρω, ορισμένες συμβάσεις με ξενοδοχεία δεν ήταν έγκυρες, διότι δεν είχαν 
υπογραφεί από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ή δεν κάλυπταν το διάστημα 
στο οποίο αναφέρονταν τα τιμολόγια που ελέγξαμε. Επιπλέον, ορισμένα από τα 
τιμολογηθέντα ποσά δεν δικαιολογούνταν βάσει της σύμβασης. Αυτό επηρεάζει 
επίσης την επιλεξιμότητα των εξόδων. 

Οι ιρλανδικές αρχές δεν παρακολουθούσαν ούτε τεκμηρίωναν σωστά την 
πραγματική χρήση των καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης. Επίσης, δεν μας 
παρουσίασαν ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ότι τα άτομα που στεγάζονταν 
στα ξενοδοχεία ήταν όντως αιτούντες άσυλο. 

Μαζί με τη δήλωση εξόδων, οι ιρλανδικές αρχές υπέβαλαν πιστοποιητικό 
ελέγχου, ωστόσο κανένα από τα σφάλματα που περιγράφουμε ανωτέρω δεν είχε 
αναφερθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Τα σφάλματα αυτά δεν εντοπίστηκαν 
ούτε από τη ΓΔ HOME κατά τους ελέγχους που διενήργησε πριν από την 
πληρωμή. 

7.11. Επισημάναμε επίσης έξι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις κείμενες 
νομικές και τις δημοσιονομικές διατάξεις (χωρίς ωστόσο επίπτωση στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ). Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν, λόγου χάριν, την υποβολή 
ελλιπούς τεκμηρίωσης προς υποστήριξη των δηλώσεων εξόδων και μια εν μέρει 
αδιαφανή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του τυποποιημένου μοναδιαίου κόστους 
στο πλαίσιο των διαφόρων επιλογών απλουστευμένου κόστους. 
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Εξέταση στοιχείων των συστημάτων 
εσωτερικών δικλίδων 

Επισκόπηση των εργασιών των αρχών ελέγχου όσον αφορά τις 
ετήσιες εκθέσεις ελέγχου και τους ελέγχους δαπανών 

7.12. Επισκοπήσαμε τις εργασίες που είχαν εκτελέσει τρεις αρχές ελέγχου για τον 
έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών των ΤΑΜΕ/ΤΕΑ των αντίστοιχων κρατών μελών (της 
Μάλτας και της Σουηδίας για το ΤΑΜΕ και της Βουλγαρίας για το ΤΕΑ) και την 
υποβολή στην Επιτροπή της ετήσιας έκθεσης ελέγχου (ΕΕΕ). Σκοπός μας ήταν να 
αξιολογήσουμε κατά πόσον οι εν λόγω αρχές: 

α) κάλυψαν όλα τα είδη πληρωμών που είχαν πραγματοποιήσει οι φορείς που ήταν 
αρμόδιοι για την εφαρμογή των ταμείων· 

β) χρησιμοποίησαν κατάλληλη μεθοδολογία για τη δειγματοληψία· 

γ) περιέλαβαν στο δείγμα ικανό αριθμό πράξεων, ώστε τα εξαγόμενα 
συμπεράσματα να καλύπτουν ολόκληρο τον πληθυσμό· 

δ) υπολόγισαν σωστά13 το ποσοστό σφάλματος· και 

ε) εφάρμοζαν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες προκειμένου να καταλήξουν σε 
αξιόπιστες ελεγκτικές γνώμες και αναφορές14. 

7.13. Οι αρχές ελέγχου είχαν αναπτύξει και εφάρμοζαν αρκετά ποιοτικές και 
λεπτομερείς διαδικασίες για την καταγραφή των εργασιών τους στις ΕΕΕ. Ωστόσο, οι 
εκθέσεις είχαν και κάποιες αδυναμίες. Η Επιτροπή είχε ήδη εντοπίσει όλα αυτά τα 
προβλήματα κατά την αξιολόγηση των ΕΕΕ για το οικονομικό έτος 2020. Οι 
διαπιστώσεις μας παρατίθενται στο πλαίσιο 7.2. 

                                                      
13 Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1291 της Επιτροπής. 

14 Σύμφωνα με τη βασική απαίτηση αριθ. 14 των συστημάτων διαχείρισης και δικλίδων που 
περιλαμβάνει το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/646 της Επιτροπής 
όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης των λογαριασμών και 
την εκτέλεση της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση. 
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Πλαίσιο 7.2 

Αδυναμίες στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου 

Αδυναμίες Κράτος μέλος Δυνητική 
επίπτωση 

Δεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 
τυχαίας δειγματοληψίας, κάτι που δεν 
συνάδει με τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1291. 

Μάλτα 

Οι εργασίες της 
αρχής ελέγχου 
παρέχουν 
περιορισμένη 
μόνο διασφάλιση 

Τα αναφερθέντα 
στοιχεία δεν ήταν 
αξιόπιστα 

Η αρχή που ήταν αρμόδια για την 
εκτέλεση των δαπανών υπέβαλε το 
σχέδιο λογαριασμών στην αρχή 
ελέγχου, προτού ολοκληρώσει τους 
δικούς της ελέγχους. Ως εκ τούτου, ο 
πληθυσμός ελέγχου από τον οποίο 
άντλησε το δείγμα της η αρχή ελέγχου 
δεν ήταν ακριβής. 

Μάλτα 

Δεν αιτιολογούνταν οι αποκλίσεις 
μεταξύ του σχεδίου και των οριστικών 
λογαριασμών. 

Σουηδία 

Ανακριβής παρουσίαση του 
υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος 
και εσφαλμένη ελεγκτική γνώμη 
σχετικά με τους λογαριασμούς. 

Μάλτα 

Ελλιπή στοιχεία σχετικά με τους 
ελέγχους δαπανών που αφορούσαν 
αρνητικές πληρωμές ή πληρωμές για 
την εκκαθάριση προκαταβολών που 
είχαν δηλωθεί στους λογαριασμούς 
προηγούμενου έτους. 

Βουλγαρία 

 

7.14. Επιλέξαμε 15 φακέλους ελέγχου από τις ίδιες τρεις αρχές ελέγχου. Σκοπός 
μας ήταν, βάσει των φακέλων αυτών, να επαληθεύσουμε ότι οι διαδικασίες ελέγχου 
ήταν κατάλληλες και κάλυπταν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται 
στους κανονισμούς για τα ΤΑΜΕ/ΤΕΑ15. Συνολικά, διαπιστώσαμε ότι οι αρχές ελέγχου 
είχαν στη διάθεσή τους λεπτομερή προγράμματα ελέγχου και χρησιμοποίησαν 

                                                      
15 Βλέπε τη βασική απαίτηση αριθ. 12 στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) 2017/646 της Επιτροπής. 
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καταλόγους ελέγχου για να υποστηρίξουν τα συμπεράσματά τους. Ωστόσο, 
εντοπίσαμε επιπλέον τις αδυναμίες που περιγράφονται στο πλαίσιο 7.3. 

Πλαίσιο 7.3 

Αδυναμίες στις εργασίες των αρχών ελέγχου 

Αδυναμίες Κράτος μέλος Δυνητική επίπτωση 

Η διαδικασία επιλογής των έργων 
δεν ελεγχόταν δεόντως. Σουηδία 

Μη εντοπισμός των μη 
επιλέξιμων δαπανών 

Μη αξιόπιστα 
ελεγκτικά 
συμπεράσματα 

Περιορισμένη 
διασφάλιση από τις 
εργασίες της αρχής 
ελέγχου 

Οι διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων δεν ελέγχονταν 
δεόντως. 

Βουλγαρία 

Ανεπαρκείς ελεγκτικές δοκιμασίες 
της επιλεξιμότητας των δαπανών. 

Βουλγαρία 

Σουηδία 

Ανεπαρκής διαδρομή ελέγχου ή 
πλημμελής τεκμηρίωση των 
ελεγκτικών εργασιών και 
αποτελεσμάτων. 

Βουλγαρία 

Σουηδία 
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Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και 
λοιπές ρυθμίσεις διακυβέρνησης 
7.15. Για το οικονομικό έτος 2021, εξετάσαμε την ΕΕΔ της ΓΔ HOME. Αναλύσαμε 
κατά πόσον η συγκεκριμένη ΓΔ είχε παρουσιάσει στην ΕΕΔ της τις περί κανονικότητας 
πληροφορίες σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής και κατά πόσον οι πληροφορίες 
αυτές συνέπιπταν με αυτά που είχαμε διαπιστώσει κατά τους ελέγχους μας. Δεν 
εντοπίσαμε κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να αναιρέσει τις διαπιστώσεις μας. 

7.16. Εξετάσαμε τις εκτιμήσεις της ΓΔ HOME αναφορικά με τους κινδύνους κατά 
την πληρωμή και κατά το κλείσιμο. Διαπιστώσαμε ότι είχαν υπολογιστεί σύμφωνα με 
την εσωτερική μεθοδολογία και αναφέρονταν ορθά στην ΕΕΔΕ. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις αυτές, από τις συνολικές δαπάνες του 2021 (2 511 εκατομμύρια ευρώ), το 
συνολικό επισφαλές ποσό κατά τον χρόνο της πληρωμής ανερχόταν 
σε 48 εκατομμύρια ευρώ (1,91 %), ενώ η αξία των διορθώσεων που, βάσει των 
αποτελεσμάτων των ελέγχων της, έπρεπε να γίνουν στα επόμενα χρόνια ήταν της 
τάξης των 16 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η Γενική Διευθύντρια της ΓΔ HOME δήλωνε μεν ότι είχε αποκομίσει εύλογη 
βεβαιότητα ότι οι πόροι που διατέθηκαν για τις δραστηριότητες που περιγράφονταν 
στην ΕΕΔΕ είχαν χρησιμοποιηθεί για τον προβλεπόμενο σκοπό και σύμφωνα με τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, διατύπωνε ωστόσο ορισμένες 
επιφυλάξεις. Δεδομένου ότι οι έλεγχοί μας επί των 25 πράξεων αφορούν μικρό μόνο 
μέρος των πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ HOME, δεν είμαστε σε 
θέση να επαληθεύσουμε αυτή τη δήλωση βάσει των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών 
εργασιών μας. 
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Συμπέρασμα και συστάσεις 

Συμπέρασμα 

7.17. Από την εξέταση των πράξεων και των συστημάτων προκύπτουν δύο τομείς 
στους οποίους υπάρχει περιθώριο βελτίωσης (βλέπε σημεία 7.10 και 7.11). Δεν 
υποβάλαμε σε έλεγχο ικανό αριθμό πράξεων ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε το 
επίπεδο σφάλματος για τους συγκεκριμένους τομείς του ΠΔΠ (βλέπε σημείο 7.9). Τα 
αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβάλαμε τις πράξεις 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση της δήλωσης διασφάλισης που διατυπώνουμε. 

Συστάσεις 

7.18. Στο παράρτημα 7.1 παρατίθενται οι διαπιστώσεις μας από τη 
μεταπαρακολούθηση των τριών συστάσεων που διατυπώσαμε στην ετήσια έκθεσή 
μας για το 2019 και για τις οποίες είχε οριστεί να υλοποιηθούν εντός του 2021. 
Διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή είχε υλοποιήσει πλήρως και τις τρεις: 

α) Θεωρούμε ως υλοποιηθείσα τη σύσταση 1, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή 
όφειλε να εκδώσει οδηγίες, απευθυνόμενες προς τις αρχές ελέγχου που είναι 
υπεύθυνες για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του 
πεδίου αναφοράς του ελέγχου σε περίπτωση που χρησιμοποιούν επιμέρους 
δειγματοληψία. Η εκτίμησή μας αυτή θεμελιώνεται στο γεγονός ότι, τον Ιούλιο 
του 2021, η ΓΔ HOME εξέδωσε καθοδηγητικό σημείωμα σχετικά με την 
επιμέρους δειγματοληψία. 

β) Θεωρούμε ως υλοποιηθείσα τη σύσταση 2, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή 
όφειλε να υπενθυμίσει στις αρχές ελέγχου που είναι υπεύθυνες για το ΤΑΜΕ και 
το ΤΕΑ ότι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της για τη δειγματοληψία και τον 
υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος. Η εκτίμησή μας αυτή θεμελιώνεται στο 
γεγονός ότι η Επιτροπή παρείχε την κατάλληλη, και μάλιστα προσαρμοσμένη στις 
εκάστοτε ανάγκες, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση σχετικά με τη 
δειγματοληψία, μέσω επιστολών που απηύθυνε στις αρχές ελέγχου στο πλαίσιο 
της ετήσιας εκκαθάρισης των λογαριασμών. 

γ) Θεωρούμε ως υλοποιηθείσα τη σύσταση 3, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή 
όφειλε να εκδώσει οδηγίες, απευθυνόμενες προς τις αρχές ελέγχου που είναι 
υπεύθυνες για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ, σχετικά με τον τρόπο που αυτές πρέπει να 
τεκμηριώνουν τις ελεγκτικές διαδικασίες τους, τα αποτελέσματά τους και τα 
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αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που έχουν συγκεντρώσει. Η εκτίμησή μας αυτή 
θεμελιώνεται στο γεγονός ότι, τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή απέστειλε στις 
αρχές ελέγχου, εν είδει φυλλαδίου, έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την 
τεκμηρίωση του ελέγχου («Reflection paper on audit documentation – Good 
practices from and for auditors»). 

7.19. Βάσει της επισκόπησης αυτής, καθώς και των διαπιστώσεων και των 
συμπερασμάτων μας για το 2021, συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 

Σύσταση 7.1 – Διαδρομή του ελέγχου και συμβάσεις 

Να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση στους δικαιούχους δράσεων και βοήθειας 
έκτακτης ανάγκης της Ένωσης, καθώς και στις αρχές των κρατών μελών που είναι 
αρμόδιες για την εκτέλεση της χρηματοδότησης που χορηγεί η ΓΔ HOME με θέμα την 
τήρηση: 

α) των κανόνων για τη συγκέντρωση των κατάλληλων δικαιολογητικών που 
μπορούν να παρουσιαστούν σε περίπτωση εξακριβώσεων ή ελέγχων, 

β) της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τους εθνικούς κανόνες περί δημόσιων 
συμβάσεων σε περίπτωση αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: τέλος του 2023 

Σύσταση 7.2 – Επιλεξιμότητα των εξόδων έργων στο πλαίσιο 
δράσεων υπό την άμεση διαχείριση της ΓΔ HOME 

Να προβαίνει σε καλύτερα στοχευμένους προληπτικούς ελέγχους της επιλεξιμότητας 
των εξόδων, ιδίως στην περίπτωση της βοήθειας έκτακτης ανάγκης, με ιδιαίτερη 
έμφαση στους δυνητικούς κινδύνους που εξαρτώνται από: 

α) το είδος των εξόδων (π.χ. συμβάσεις) και 

β) το είδος του δικαιούχου (π.χ. δικαιούχοι με ελάχιστη ή και καθόλου πείρα από 
ενωσιακή χρηματοδότηση). 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η χρήση 
πιστοποιητικών ελέγχων προς υποστήριξη των αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων 
έχει περιορισμούς. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: τέλος του 2023 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 7.1 – Μεταπαρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων 

Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2019 

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 

Σύσταση 1: Να εκδώσει οδηγίες προς τις αρχές 
ελέγχου των κρατών μελών που είναι 
υπεύθυνες για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ σχετικά με 
τον τρόπο υπολογισμού του πεδίου αναφοράς 
του ελέγχου σε περίπτωση που χρησιμοποιούν 
επιμέρους δειγματοληψία. Να παρέχει 
συμβουλές ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
δειγματοληψία είναι επαρκής και κατάλληλη 
ώστε να παρέχει εύλογη βάση στον ελεγκτή για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το 
σύνολο του ελεγχθέντος πληθυσμού. 

Χρονοδιάγραμμα: εντός του 2021 

X      
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

Σύσταση 2: Να επαναλάβει στις αρχές ελέγχου 
των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για το 
ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ ότι πρέπει να ακολουθούν τις 
οδηγίες της Επιτροπής για τη δειγματοληψία 
και τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος. 
Συγκεκριμένα, η δειγματοληψία πρέπει να είναι 
τυχαία, κάθε μονάδα δειγματοληψίας του 
πληθυσμού πρέπει να έχει πιθανότητες 
επιλογής και, κατά περίπτωση, για όλα τα 
σφάλματα πρέπει να πραγματοποιείται 
παρέκταση στον οικείο πληθυσμό. 

Χρονοδιάγραμμα: εντός του 2021 

X      

Σύσταση 3: Να δώσει οδηγίες στις αρχές 
ελέγχου των κρατών μελών που είναι 
υπεύθυνες για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ σχετικά με 
τον τρόπο που αυτές πρέπει να τεκμηριώνουν, 
επαρκώς και καταλλήλως, τη φύση, το 
χρονοδιάγραμμα και την έκταση των ελεγκτικών 
διαδικασιών τους, τα αποτελέσματά τους και τα 
αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που έχουν 
συγκεντρώσει. 

Χρονοδιάγραμμα: εντός του 2021 

X      

Πηγή: ΕΕΣ. 
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Κεφάλαιο 8 

Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος 
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Περιεχόμενα 
Σημείο 

Εισαγωγή 8.1.‑8.7. 
Σύντομη περιγραφή 8.2.‑8.6. 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 8.7. 

Κανονικότητα των πράξεων 8.8.‑8.14. 

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και λοιπές 
ρυθμίσεις διακυβέρνησης 8.15.‑8.26. 
ΕΕΔ της ΓΔ ECHO 8.15.‑8.19. 

Μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ για το 2021 της ΓΔ NEAR 8.20.‑8.25. 

ΕΕΔ της ΓΔ INTPA 8.26. 

Συμπέρασμα και συστάσεις 8.27.‑8.33. 
Συμπέρασμα 8.27. 

Συστάσεις 8.28.‑8.33. 

Παραρτήματα 
Παράρτημα 8.1 – Πληρωμές της ΓΔ NEAR και της ΓΔ INTPA 
ανά αντιπροσωπεία 

Παράρτημα 8.2 – Μεταπαρακολούθηση προγενέστερων 
συστάσεων για τον τομέα «Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος 
κόσμος» 
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Εισαγωγή 
8.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας για τον τομέα 6 του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), που φέρει τον τίτλο «Γειτονικές χώρες 
και υπόλοιπος κόσμος». Στο γράφημα 8.1 παρατίθεται η αναλυτική κατανομή των 
κύριων δραστηριοτήτων και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου τομέα το 2021. 

Γράφημα 8.1 – Πληρωμές και πληθυσμός ελέγχου 

 
(*) Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
(για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε παράρτημα 1.1, σημείο 12). 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το 2021. 

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 σε σύγκριση με τις πληρωμές

Πληρωμές προχρηματοδοτήσεων (*): 8,1

Πληρωμές για το 2021 – σύνολο 10,9 δισ. ευρώ

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 – σύνολο 10,0 δισ. ευρώ

Ενδιάμεσες / τελικές πληρωμές: 2,8

Ενδιάμεσες / τελικές πληρωμές:  2,8

Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια 

Ευρώπη (ΜΓΑΔΣ-Παγκόσμια Ευρώπη):
5,8 (53,0 %) 

Αναλυτική κατανομή των πληρωμών του 2021 ανά κονδύλιο

Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος
10,9 δισ. ευρώ (6,0 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ)

Ανθρωπιστική βοήθεια (HUMA): 2,4 (22,4 %)

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ):  2,2 (20,0 %)

Λοιπές δράσεις και προγράμματα: 0,5 (4,6 %)

(δισ. ευρώ)

Εκκαθάριση προχρηματοδοτήσεων (περιλαμβανομένων των εκταμιεύσεων από 
καταπιστευματικά ταμεία) (*): 7,2
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Σύντομη περιγραφή 

8.2. Ο συγκεκριμένος τομέας δαπανών περιλαμβάνει διάφορα χρηματοδοτικά 
μέσα, με σημαντικότερα τον νέο Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας - Παγκόσμια Ευρώπη («ΜΓΑΔΣ-Παγκόσμια Ευρώπη»)1 και τον 
Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας. Ο τομέας καλύπτει επίσης τον προϋπολογισμό 
ανθρωπιστικής βοήθειας. 

8.3. Γενικός στόχος του «ΜΓΑΔΣ-Παγκόσμια Ευρώπη» είναι η προάσπιση και η 
προώθηση των αξιών, των αρχών και των θεμελιωδών συμφερόντων της ΕΕ σε 
παγκόσμια κλίμακα και η συμβολή στην προώθηση της πολυμέρειας και των 
ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες. Ο Μηχανισμός απηχεί δύο μείζονες 
αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ χρηματοδοτεί την εξωτερική δράση (εξωτερική 
πολιτική), σε σύγκριση με το ΠΔΠ 2014-2020: 

α) η συνεργασία με τις χώρες-εταίρους της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού, η οποία χρηματοδοτούνταν μέχρι πρότινος από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία 
Ανάπτυξης, εντάχθηκε τώρα στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ· 

β) η συνεργασία αυτή χρηματοδοτείται πλέον από το ίδιο μέσο που χρηματοδοτεί 
την πολιτική γειτονίας της ΕΕ, ενώ παράλληλα διατηρούνται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά αυτών των δύο ειδών στήριξης. 

8.4. Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας είναι η στήριξη 
των δικαιούχων χωρών κατά την υιοθέτηση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που 
απαιτούνται για την ευθυγράμμισή τους με τις αξίες της ΕΕ ενόψει πιθανής ένταξης, 
κάτι που με τη σειρά του συμβάλλει στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την 
ευημερία τους. 

8.5. Οι γενικές διευθύνσεις και υπηρεσίες που μετέχουν στην υλοποίηση της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ είναι πρωτίστως η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Γειτονίας 
και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (ΓΔ NEAR), η Γενική Διεύθυνση Διεθνών 
Εταιρικών Σχέσεων (ΓΔ INTPA), η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και 
Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΓΔ ECHO) και η Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής 
Πολιτικής (FPI). 

                                                      
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/947 για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 

Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη. 
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8.6. Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2021 στο πλαίσιο του τομέα 
«Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος» ανήλθαν σε 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ 
(τελικές πληρωμές, περιλαμβανομένων των εσόδων με ειδικό προορισμό) και 
εκταμιεύθηκαν διά διαφόρων μέσων (βλέπε γράφημα 8.1) και μεθόδων παροχής 
βοήθειας, όπως συμβάσεις εκτέλεσης εργασιών / προμηθειών / παροχής υπηρεσιών, 
επιχορηγήσεις, ειδικά δάνεια, εγγυήσεις δανείων και χρηματοδοτική στήριξη, 
δημοσιονομική στήριξη και άλλες στοχευμένες μορφές δημοσιονομικής βοήθειας, σε 
περισσότερες από 150 χώρες (βλέπε παράρτημα 8.1). 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 

8.7. Κατ’ εφαρμογή της προσέγγισης και της μεθοδολογίας του ελέγχου που 
περιγράφονται στο παράρτημα 1.1, εξετάσαμε τα ακόλουθα όσον αφορά τον 
συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ για το 2021: 

α) δείγμα 67 πράξεων, το οποίο, παρότι συμβάλλει στη συνολική δήλωση 
διασφάλισης, δεν είναι αντιπροσωπευτικό των δαπανών του εν προκειμένω 
τομέα του ΠΔΠ· ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε εκτίμηση 
του ποσοστού σφάλματος για τον συγκεκριμένο τομέα· το δείγμα μας 
περιλάμβανε 37 πράξεις της ΓΔ NEAR, 14 της ΓΔ INTPA, 12 της ΓΔ ECHO και 
τέσσερις της FPI· 

β) τις περί κανονικότητας πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) της ΓΔ ECHO και κατόπιν ενσωματώθηκαν στην ετήσια 
έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ) που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  
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Κανονικότητα των πράξεων 
8.8. Από τις 67 πράξεις που εξετάσαμε, οι 32 (48 %) περιείχαν σφάλμα. Παρά το 
περιορισμένο μέγεθος του δείγματος, τα συμπεράσματα του ελέγχου μας 
επιβεβαιώνουν τον υψηλό κίνδυνο σφάλματος σε αυτό τον τομέα του ΠΔΠ. 
Ποσοτικοποιήσαμε 24 σφάλματα που είχαν επίπτωση στα ποσά που καταλογίστηκαν 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι συνηθέστερες κατηγορίες σφάλματος για τον τομέα 
«Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος» ήταν τα μη πραγματοποιηθέντα έξοδα, τα 
μη επιλέξιμα έξοδα, η απουσία δικαιολογητικών και τα σφάλματα στις δημόσιες 
συμβάσεις. Στο πλαίσιο 8.1 παρατίθενται παραδείγματα σφαλμάτων που 
ποσοτικοποιήσαμε. 

Πλαίσιο 8.1 

Εν μέρει μη πραγματοποιηθέντα έξοδα 

ΓΔ NEAR 

Ελέγξαμε τα έξοδα που είχε δηλώσει, στο πλαίσιο συμφωνίας συνεισφοράς, 
διεθνής οργάνωση, δραστηριοποιούμενη στον τομέα της ισότητας των φύλων και 
της χειραφέτησης των γυναικών, για δράση που σκοπό είχε την καταπολέμηση 
των έμφυλων στερεοτύπων στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης 
(Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία). Βάσει 
της συμφωνίας, το συνολικό κόστος της δράσης εκτιμάται 
στα 7,9 εκατομμύρια ευρώ, με την ΕΕ να συνεισφέρει έως 
και 7 εκατομμύρια ευρώ. 

Για το πρώτο 12μηνο της τριετούς περιόδου υλοποίησης, ο δικαιούχος ανέφερε 
ως πραγματοποιηθέντα έξοδα ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία 
αποδέχθηκε η Επιτροπή. Εξετάζοντας τα δικαιολογητικά διαπιστώσαμε ότι τα 
επιλέξιμα έξοδα ανέρχονταν σε μόλις 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Η διεθνής 
οργάνωση είχε αναφέρει εσφαλμένα ως πραγματοποιηθέντα έξοδα ύψους 
977 434 ευρώ. Μολονότι είχε δεσμεύσει το ποσό αυτό, δεν το είχε 
χρησιμοποιήσει πραγματικά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είχε εκκαθαρίσει 
λανθασμένα το 44 % του ελεγχθέντος ποσού. 
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Σοβαρή μη τήρηση των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 

ΓΔ INTPA 

Ελέγξαμε τιμολόγιο αξίας 823 066 ευρώ, εκδοθέν από τον αντισυμβαλλόμενο στο 
πλαίσιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αξίας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία 
συνήφθη το 2017 υπέρ ενός μηχανισμού στήριξης της ανάκαμψης και της 
ανασυγκρότησης. Σκοπός της σύμβασης αυτής ήταν η παροχή στην κυβέρνηση, 
κατόπιν αιτήματός της, τεχνικής εμπειρογνωσίας σε θέματα ανασυγκρότησης σε 
περίπτωση που η ενδιαφερόμενη χώρα επλήττετο από φυσική καταστροφή. 

Η Επιτροπή ανέθεσε τη σύμβαση μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
ανταγωνιστικού χαρακτήρα, αφού απηύθυνε πρόσκληση για υποβολή 
προσφορών σε οκτώ εταιρείες. Επτά από αυτές τις εταιρείες περιλαμβάνονταν ως 
δυνητικοί πάροχοι υπηρεσιών σε πίνακα που είχε καταρτιστεί επ’ ευκαιρία 
προηγούμενης σύμβασης-πλαισίου. Η όγδοη εταιρεία (που ήταν και ο επιλεγείς 
προσφέρων) προσκλήθηκε να υποβάλει την προσφορά της, αφού η ίδια είχε 
προσεγγίσει την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη συγκεκριμένη χώρα, προκειμένου να 
εκφράσει το ενδιαφέρον της για το έργο λίγο πριν από την έναρξη της 
διαδικασίας που θα κατέληγε στη σύναψη της σύμβασης. Η ικανότητα των 
εταιρειών που κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά στο πλαίσιο της εν λόγω 
διαδικασίας δεν είχε αξιολογηθεί εκ προοιμίου. 

Η επιτροπή αξιολόγησης κάλεσε σε συνέντευξη τους τρεις υποψηφίους των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από τεχνική άποψη, μολονότι στα 
έγγραφα του διαγωνισμού διευκρινιζόταν με σαφήνεια ότι δεν προβλέπονταν 
τέτοιου είδους συνεντεύξεις. Κατόπιν των συνεντεύξεων, η τεχνική βαθμολογία 
της εταιρείας που επιλέχθηκε αυξήθηκε από 82 σε 86 μονάδες, ενώ η 
βαθμολογία των ανταγωνιστριών της παρέμεινε η ίδια. Χωρίς αυτή την αύξηση, 
μία από τις ανταγωνίστριες εταιρείες θα είχε συγκεντρώσει μεγαλύτερη συνολική 
βαθμολογία και θα είχε αναλάβει τη σύμβαση. 

Επομένως, η σύμβαση ανατέθηκε σε εταιρεία της οποίας η ικανότητα δεν είχε 
αξιολογηθεί προηγουμένως και της οποίας η τεχνική βαθμολογία τροποποιήθηκε 
κατόπιν συνεντεύξεων που κανονικά δεν προβλέπονταν από τη διαδικασία. 
Συνεπώς, θεωρούμε λανθασμένη την έκβαση αυτής της διαδικασίας ανάθεσης 
της σύμβασης. 
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8.9. Επίσης, επισημάναμε 12 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις κείμενες 
νομικές και δημοσιονομικές διατάξεις. Οι περιπτώσεις αυτές δεν είχαν μεν επίπτωση 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ωστόσο η αθέτηση των κανόνων μπορεί να υπονομεύσει 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και, δυνητικά, να επηρεάσει την 
επιλεξιμότητα των εξόδων. Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αφορούσαν την επιλογή 
των έργων και την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τις συμβάσεις, την υποβολή 
δικαιολογητικών προς υποστήριξη των δηλώσεων εξόδων, καθώς και τον 
καταλογισμό των εξόδων στα σωστά κονδύλια του προϋπολογισμού. 

8.10. Εντοπίσαμε δύο τομείς εξόδων, στους οποίους οι πράξεις ενέχουν μικρότερο 
κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος λόγω των ειδικών προϋποθέσεων που ισχύουν για τις 
πληρωμές. Αυτοί είναι i) η δημοσιονομική στήριξη (βλέπε σημείο 8.11) και ii) τα έργα 
που υλοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς βάσει του «τεκμαρτού τρόπου 
προσέγγισης» (βλέπε σημείο 8.12). Το 2021, ελέγξαμε τρεις πράξεις δημοσιονομικής 
στήριξης και 22 έργα υπό τη διαχείριση διεθνών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
πέντε πράξεων αναγόμενων στον «τεκμαρτό τρόπο προσέγγισης». 

8.11. Η δημοσιονομική στήριξη αποτελεί συνεισφορά στον γενικό προϋπολογισμό 
ενός κράτους ή σε άλλον προϋπολογισμό του προοριζόμενο για συγκεκριμένη 
πολιτική ή στόχο. Το 2021, οι πληρωμές δημοσιονομικής στήριξης από τον γενικό 
προϋπολογισμό της ΕΕ ανήλθαν σε 0,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Εξετάσαμε κατά πόσον 
η Επιτροπή, αφενός, τήρησε τους όρους που ισχύουν για τις πληρωμές 
δημοσιονομικής στήριξης προς τις χώρες-εταίρους και, αφετέρου, επαλήθευσε ότι 
αυτές πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (όπως η ικανοποιητική βελτίωση 
της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών). Ο έλεγχος κανονικότητας που 
διενεργούμε σταματά στο στάδιο της καταβολής της ενίσχυσης από την Επιτροπή 
στην αποδέκτρια χώρα, καθώς τα κεφάλαια αυτά συγχωνεύονται στη συνέχεια με 
τους πόρους του προϋπολογισμού της χώρας αυτής2. Στο πλαίσιο 8.2 παρατίθεται 
χαρακτηριστικό παράδειγμα ευρήματος που αφορά πράξη δημοσιονομικής στήριξης, 
στο πλαίσιο της οποίας το ακριβές ύψος του μη επιλέξιμου ποσού ήταν αδύνατον να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια. 

                                                      
2 Σε αρκετές ειδικές εκθέσεις μας εξετάζουμε την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής στήριξης. Οι τελευταίες εξ αυτών είναι η ειδική 
έκθεση 09/2019, με τίτλο «Στήριξη της ΕΕ προς το Μαρόκο – Περιορισμένα αποτελέσματα 
μέχρι τώρα», και η ειδική έκθεση 25/2019, με τίτλο «Ποιότητα των δεδομένων στο πλαίσιο 
της δημοσιονομικής στήριξης: αδυναμίες σε ορισμένους δείκτες και στην επαλήθευση των 
πληρωμών μεταβλητών δόσεων». 
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Πλαίσιο 8.2 

Ασαφείς όροι για την μεταφορά μέσω τραπέζης δόσεων της 
δημοσιονομικής στήριξης 

ΓΔ INTPA 

Ελέγξαμε μία δόση της δημοσιονομικής στήριξης, ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, 
που αφορούσε τη μεταρρύθμιση της εθνικής πολιτικής της δικαιούχου χώρας, 
κατά τρόπο ώστε να διευκολυνθούν η κοινωνική επανένταξη και η απασχόληση 
συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. 

Η συμφωνία χρηματοδότησης με την κυβέρνηση της συγκεκριμένης χώρας 
προβλέπει ότι η μετατροπή των κεφαλαίων από το ευρώ στο εθνικό νόμισμα 
πρέπει να γίνεται την ημέρα κατά την οποία αυτά πιστώνονται στον αντίστοιχο 
λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας, χωρίς να διευκρινίζεται τι είναι αυτός ο 
«αντίστοιχος λογαριασμός». 

Κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, η Επιτροπή μετέφερε τα χρήματα σε ευρώ σε 
λογαριασμό εμπορικής τράπεζας στην Ευρώπη. Από τραπεζικό παραστατικό 
διαπιστώθηκε απλώς εσωτερική μεταφορά χρημάτων στο τοπικό νόμισμα από 
έναν λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας σε άλλον λογαριασμό δέκα και πλέον 
ημέρες αργότερα. Η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη 
μετατροπή του ευρώ στο τοπικό νόμισμα ήταν αυτή που ίσχυε την ημέρα κατά 
την οποία τα κεφάλαια πιστώθηκαν στον λογαριασμό στην Ευρώπη. Στις 
10 ημέρες που ακολούθησαν, το τοπικό νόμισμα υποτιμήθηκε. 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε την πράξη παρά την καθυστερημένη πίστωση των 
χρημάτων στην κεντρική τράπεζα της δικαιούχου χώρας. 

Λόγω ασάφειας ως προς το ποιος ήταν ο «αντίστοιχος» λογαριασμός και της 
απουσίας αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τον χρόνο πίστωσης του ποσού 
στον λογαριασμό αυτό, δεν καταφέραμε να προσδιορίσουμε την ακριβή 
δημοσιονομική επίπτωση του σφάλματος. 

8.12. Βάσει του «τεκμαρτού τρόπου προσέγγισης», όταν οι συνεισφορές της 
Επιτροπής σε έργα πολλαπλών χορηγών προστίθενται σε εκείνες άλλων χορηγών και 
δεν διατίθενται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων και διακριτών στοιχείων 
δαπανών, η Επιτροπή τεκμαίρεται ότι τα έξοδα ακολουθούν τους κανόνες 
επιλεξιμότητας της ΕΕ, εφόσον στο συνολικό συγκεντρωθέν ποσό περιλαμβάνονται 
επαρκείς επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτουν τη συνεισφορά της ΕΕ. Λάβαμε υπόψη 
την προσέγγιση αυτή κατά τη διενέργεια των ελεγκτικών δοκιμασιών επαλήθευσης. 
Το 2021, οι πληρωμές προς διεθνείς οργανώσεις από τον γενικό προϋπολογισμό της 
ΕΕ ανήλθαν σε 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε το 
μέρος του εν λόγω ποσού για το οποίο ισχύει ο «τεκμαρτός τρόπος προσέγγισης», 

269



 

δεδομένου ότι αυτό δεν είναι κάτι που παρακολουθεί χωριστά η Επιτροπή. Στον 
τομέα αυτό, εντοπίσαμε ένα μη ποσοτικοποιήσιμο σφάλμα. 

8.13. Εξετάζοντας την κανονικότητα των πράξεων, επισημάναμε επίσης 
περιπτώσεις δικλίδων που λειτουργούσαν αποτελεσματικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα 
παραθέτουμε στο πλαίσιο 8.3. 

Πλαίσιο 8.3 

Μη επιλέξιμα έξοδα σε έκθεση επαλήθευσης 

ΓΔ NEAR 

Μέσω σύμβασης επιχορήγησης, η Επιτροπή χρηματοδότησε μέτρο, 
προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων ευρώ, που σκοπό είχε την εξασφάλιση της 
πρόσβασης παιδιών-μεταναστών στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 
υποδοχής. 

Από τον έλεγχο των εξόδων που δηλώθηκαν στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης 
επιχορήγησης διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή σωστά είχε απορρίψει ποσό 
306 873 ευρώ κατόπιν της σχετικής επαλήθευσης. Τα μη επιλέξιμα έξοδα 
αφορούσαν συγκεκριμένα την εφαρμογή λανθασμένης διαδικασίας για την 
αγορά οχημάτων. 

8.14. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ορισμένες διεθνείς οργανώσεις παρείχαν 
περιορισμένη μόνο πρόσβαση σε έγγραφα (π.χ. σε μορφή μόνο για ανάγνωση), με 
συνέπεια να μην μπορούμε να λάβουμε αντίγραφα. Τα ζητήματα αυτά αποτέλεσαν 
πρόσκομμα στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του ελέγχου μας και καθυστέρησαν τη 
συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων από το κλιμάκιο ελέγχου, όπως και την 
εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Σχετικές συστάσεις είχαμε διατυπώσει και στις 
ετήσιες εκθέσεις μας για τα έτη 2018 και 2020. Μολονότι η Επιτροπή βελτίωσε την 
επικοινωνία της με τις διεθνείς οργανώσεις, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε 
προβλήματα με τη συγκέντρωση της τεκμηρίωσης που χρειαζόμαστε.   
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Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και 
λοιπές ρυθμίσεις διακυβέρνησης 

ΕΕΔ της ΓΔ ECHO 

8.15. Για το οικονομικό έτος 2021, πραγματοποιήσαμε επισκόπηση της ΕΕΔ της 
Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
(ΓΔ ECHO). Αναλύσαμε κατά κύριο λόγο κατά πόσον η συγκεκριμένη ΓΔ είχε 
παρουσιάσει στην ΕΕΔ της τις περί κανονικότητας πληροφορίες σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Επιτροπής και είχε εφαρμόσει με συνέπεια τη μεθοδολογία που 
προβλέπεται για την εκτίμηση μελλοντικών διορθώσεων και ανακτήσεων. 

8.16. Το συνολικό ποσό των εξόδων που έγιναν δεκτά το 2021 
(3 092 εκατομμύρια ευρώ) ήταν πρωτοφανές για τη ΓΔ ECHO. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της, από το σύνολο αυτό το συνολικό επισφαλές ποσό κατά τον χρόνο της 
πληρωμής ανερχόταν σε 15,8 εκατομμύρια ευρώ (0,51 %), ενώ η αξία των 
διορθώσεων που, βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων της, έπρεπε να γίνουν στα 
επόμενα χρόνια ήταν της τάξης των 11,8 εκατομμυρίων ευρώ (74,7 % του συνολικού 
επισφαλούς ποσού - το ποσοστό αυτό είναι γνωστό ως «διορθωτική ικανότητα»). 

8.17. Πρόκειται για την υψηλότερη εκτιμώμενη αξία μελλοντικών διορθώσεων 
που έχει ποτέ αναφέρει η ΓΔ ECHO, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και από άποψη 
διορθωτικής ικανότητας. Η διορθωτική ικανότητα της Γενικής Διεύθυνσης αυξάνεται 
συνεχώς κάθε χρόνο από το 2016, οπότε και ήταν 33,5 %. Υψηλή χαρακτηρίζεται 
επίσης για το 2021, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη των άλλων ΓΔ που αναπτύσσουν 
δράση στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων (παραδείγματος χάριν, 14,4 % για τη 
ΓΔ NEAR, 17,1 % για τη ΓΔ INTPA και 37,3 % για την FPI). 

8.18. Βάσει του χαμηλού εκτιμώμενου υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος, ο 
Γενικός Διευθυντής της ΓΔ ECHO δήλωσε ότι το χρηματοοικονομικό άνοιγμα της ΓΔ 
του βρισκόταν κάτω του ορίου σημαντικότητας του 2 %. Δεδομένου ότι ένα μικρό 
μόνο μέρος των ελέγχων μας αφορούν πράξεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 
ΓΔ ECHO, δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε αυτή τη δήλωση βάσει των 
αποτελεσμάτων των εργασιών μας. 
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8.19. Η πανδημία COVID-19 και οι διάφορες πολιτικές κρίσεις έθεσαν σε κίνδυνο 
για τη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς περιόρισαν ή δεν επέτρεψαν την 
πρόσβαση στα θύματα ανθρωπιστικών κρίσεων. Ο κίνδυνος αφορά όχι μόνο τις 
εκτιμήσεις των ανθρωπιστικών αναγκών, αλλά και την καθαυτό παροχή της βοήθειας, 
καθώς και τους σχετικούς ελέγχους. Η ΓΔ ECHO θεωρεί ότι οι διαδικασίες και οι 
πολιτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας προβλέπουν 
μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων αυτών. 

Μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ για το 2021 της ΓΔ NEAR 

8.20. Το 2021, η ΓΔ NEAR ανέθεσε σε εξωτερικό σύμβουλο την εκπόνηση, για 
λογαριασμό της, της έβδομης μελέτης σχετικά με το υπολειπόμενο ποσοστό 
σφάλματος (ΥΠΣ). Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση του ποσοστού των σφαλμάτων 
που διέλαθαν όλους τους διαχειριστικούς ελέγχους της ΓΔ NEAR στο πλαίσιο της 
πρόληψης, του εντοπισμού και της διόρθωσης των σφαλμάτων αυτών σε ολόκληρο το 
πεδίο της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των εν λόγω ελέγχων. Πρόκειται για σημαντικό στοιχείο επί του 
οποίου βασίζεται η δήλωση διασφάλισης του Γενικού Διευθυντή και το οποίο 
εμπλουτίζει τις περί κανονικότητας πληροφορίες σχετικά με την εξωτερική δράση που 
γνωστοποιούνται στην ΕΕΔΕ. 

8.21. Η ΓΔ NEAR παρουσίασε στην ΕΕΔ της τα αποτελέσματα της μελέτης του 2021 
σχετικά με το ΥΠΣ. Το εκτιμώμενο συνολικό ΥΠΣ για τη συγκεκριμένη ΓΔ 
[αναφερόμενο στην ΕΕΔ ως «global (DG derived) error rate», ήτοι «συνολικό ποσοστό 
σφάλματος (για τη ΓΔ)»] ήταν 1,05 %, δηλαδή χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας 
του 2 % που έχει θέσει η Επιτροπή. Το ποσοστό αυτό συνίσταται στο βασικό ποσοστό 
σφάλματος και στο ποσοστό σφάλματος για την «έμμεση διαχείριση από τις 
δικαιούχους χώρες» (ΕΔΔΧ). Το δείγμα που είχε επιλεγεί για τον υπολογισμό του ΥΠΣ 
περιλάμβανε 266 πράξεις στο πλαίσιο συμβάσεων που έκλεισαν κατά την περίοδο 
αναφοράς (από Σεπτέμβριο του ˚2020 έως Αύγουστο του ˚2021). Το ΥΠΣ για το 2020 
ήταν 1,36 %. Η ΓΔ NEAR υπολόγισε επίσης ένα εκτιμώμενο υπολειπόμενο ποσοστό 
σφάλματος για τις υπό άμεση διαχείριση επιχορηγήσεις («υπολειπόμενο ποσοστό 
σφάλματος για τις επιχορηγήσεις»). Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται 
στον υπολογισμό του συνολικού ΥΠΣ της ΓΔ. 
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8.22. Η μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ δεν συνιστά ανάληψη εντολής παροχής 
διασφάλισης, ούτε έλεγχο, και βασίζεται στη μεθοδολογία για το ΥΠΣ που έχει 
αναπτύξει η ΓΔ NEAR. Σε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις μας3, έχουμε ήδη 
περιγράψει τους εγγενείς περιορισμούς των μελετών αυτών, οι οποίοι μπορεί να 
συμβάλλουν στην υποεκτίμηση αυτού του ποσοστού. 

8.23. Οι κανόνες για το ΥΠΣ δεν καλύπτουν ορισμένες κατηγορίες συμβάσεων, 
όπως τις «παλαιές συμβάσεις» και τις συμβάσεις θεματικών επιχορηγήσεων της 
ΓΔ NEAR. Παλαιές θεωρούνται οι συμβάσεις στο πλαίσιο των οποίων δεν υπήρξε 
καμία πράξη ή δραστηριότητα ελέγχου την τελευταία πενταετία ή που παρέμειναν 
ανενεργές για μία και πλέον οκταετία. Ο πληθυσμός που χρησιμοποιήθηκε για τη 
μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ για το 2021 δεν περιλάμβανε τις παλαιές συμβάσεις που 
είχαν κλείσει κατά την περίοδο αναφοράς, συνολικής αξίας 389 εκατομμυρίων ευρώ. 
Οι συμβάσεις αυτές δεν μπορούσαν να περιληφθούν στο εξετασθέν δείγμα στο 
πλαίσιο προηγούμενων μελετών σχετικά με το ΥΠΣ και ούτε πρόκειται να εξεταστούν 
στο μέλλον. 

8.24. Όσον αφορά το ΥΠΣ, στον πληθυσμό του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε 
για το «συνολικό ποσοστό σφάλματος (για τη ΓΔ)» δεν περιλαμβάνονταν επίσης οι 
συμβάσεις θεματικών επιχορηγήσεων της ΓΔ NEAR, αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ. 
Σύμφωνα με τους κανόνες για το ΥΠΣ, οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της ΓΔ INTPA, μολονότι δεν καλύπτονται από τη σχετική μελέτη της. 

8.25. Τα δύο προαναφερόμενα είδη συμβάσεων που δεν λήφθηκαν υπόψη, 
συνολικής αξίας 439 εκατομμυρίων ευρώ, αντιστοιχούν στο 20 % περίπου του 
χαρτοφυλακίου των συμβάσεων της ΓΔ NEAR που έχουν κλείσει, αξίας 
2,27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Διαπιστώνεται, επομένως, ότι είναι σημαντικό το τμήμα 
που αποκλείεται μόνιμα από κάθε επισκόπηση του ΥΠΣ, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η 
αξία του τελικού πληθυσμού του σχετικού δείγματος για το «συνολικό ποσοστό 
σφάλματος (για τη ΓΔ)» ανέρχεται στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου και ότι 
υπάρχει ενδεχόμενο μη εντοπισμού σφαλμάτων. Ο αποκλεισμός αυτών των 
συμβάσεων αποτελεί περιορισμό που η ΓΔ NEAR δεν γνωστοποιεί στην ΕΕΔ της για 
το 2021. 

                                                      
3 Ετήσια έκθεση για το 2017, ετήσια έκθεση για το 2018, ετήσια έκθεση για το 2019 και 

ετήσια έκθεση για το 2020. 
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ΕΕΔ της ΓΔ INTPA 

8.26. Οι εργασίες μας με αντικείμενο την ΕΕΔ της ΓΔ INTPA για το 2021 
παρουσιάζονται αναλυτικά στην ετήσια έκθεσή μας σχετικά με το 8ο, 9ο, 10ο και 
11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Το 2019, η Επιτροπή έκλεισε όσες πράξεις 
παρέμεναν εκκρεμείς στο πλαίσιο έργων του 8ου ΕΤΑ. Όλα τα υπόλοιπα και οι 
αποδεσμεύσεις μεταφέρθηκαν στο 9ο ΕΤΑ. Το 2021, η ΓΔ ανακοίνωσε το οικονομικό 
και επιχειρησιακό κλείσιμο του 8ου ΕΤΑ. Στους λογαριασμούς των ΕΤΑ για το 2021, οι 
δραστηριότητες του 8ου ΕΤΑ έχουν όλες ολοκληρωθεί, οι εξακριβώσεις και οι δικλίδες 
έχουν όλες εφαρμοστεί, οι συμβάσεις έχουν όλες περατωθεί και οι αποφάσεις 
χρηματοδότησης έχουν όλες κλείσει.  
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Συμπέρασμα και συστάσεις 

Συμπέρασμα 

8.27. Από την εξέταση των πράξεων και των συστημάτων προέκυψαν τρεις τομείς 
στους οποίους υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Μολονότι δεν ελέγξαμε επαρκή 
αριθμό πράξεων ώστε να μπορούμε να προβούμε σε εκτίμηση του επιπέδου 
σφάλματος για τον συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ (βλέπε σημείο 8.7), τα 
αποτελέσματα του ελέγχου μας επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τομέα υψηλού 
κινδύνου. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβάλαμε τις 
πράξεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση της δήλωσης διασφάλισης. 

Συστάσεις 

8.28. Στο παράρτημα 8.2 παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας από τη 
μεταπαρακολούθηση των τριών συστάσεων που διατυπώσαμε στην ετήσια έκθεσή 
μας για το 2018. Η Επιτροπή υλοποίησε πλήρως δύο από αυτές, ενώ η 
τρίτη υλοποιήθηκε μερικώς. 

8.29. Θεωρούμε ως υλοποιηθείσα τη σύσταση 2, με την οποία εισηγούμασταν 
στην Επιτροπή να αναπροσαρμόσει τη μεθοδολογία της ΓΔ NEAR, κατά τρόπο ώστε να 
περιοριστούν οι αποφάσεις που θεωρούν πλήρως αξιόπιστες τις προηγούμενες 
ελεγκτικές εργασίες, και να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της. Αυτή η εκτίμησή 
μας θεμελιώνεται στο γεγονός ότι η Επιτροπή επικαιροποίησε το εγχειρίδιο οδηγιών 
σχετικά με το ΥΠΣ για το 2020. 

8.30. Θεωρούμε επίσης ως υλοποιηθείσα τη σύσταση 3, με την οποία 
εισηγούμασταν στην Επιτροπή να αναθεωρήσει τον υπολογισμό της διορθωτικής 
ικανότητας της ΓΔ ECHO για το 2019, εξαιρώντας τις ανακτήσεις μη δαπανηθεισών 
προχρηματοδοτήσεων. Αυτή η εκτίμησή μας θεμελιώνεται στο γεγονός ότι, 
μεταξύ 2018 και 2020, η Επιτροπή επικαιροποίησε τις ισχύουσες κατευθυντήριες 
γραμμές και εξέδωσε πρόσθετες οδηγίες για τις δικλίδες ποιότητας. 

8.31. Υποβάλαμε επίσης σε μεταπαρακολούθηση τις συστάσεις που είχαμε 
διατυπώσει στις ετήσιες εκθέσεις μας για το 2019 και το 2020 και για τις οποίες είτε 
απαιτείτο η άμεση λήψη μέτρων είτε η προβλεπόμενη προθεσμία υλοποίησης είχε 
οριστεί εντός του 2021. 
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8.32. Θεωρούμε ως υλοποιηθείσα τη σύσταση 2 της ετήσιας έκθεσής μας για 
το 2020, με την οποία εισηγούμασταν στη ΓΔ ECHO να καθιερώσει διαδικασία η οποία 
να διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί-εταίροι χρησιμοποιούν ως βάση για τον 
καταλογισμό των επιμερισμένων εξόδων τις δαπάνες που όντως πραγματοποιούνται. 
Αυτή η εκτίμησή μας θεμελιώνεται στο γεγονός ότι η ΓΔ ECHO διεξήγαγε εκ των 
προτέρων αξιολόγηση, την οποία οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έπρεπε να 
ολοκληρώσουν επιτυχώς, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως εταίροι της Επιτροπής 
στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας για την περίοδο 2021-2027. Η αξιολόγηση 
περιλαμβάνει ελέγχους που σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματα των 
εταίρων για τον καταλογισμό των εξόδων επιτρέπουν να καταλογιστούν στα έργα 
τους μόνο τα όντως πραγματοποιηθέντα επιλέξιμα έξοδα. Επιπλέον, η ΓΔ ECHO 
δημοσίευσε καθοδήγηση σχετικά με την επιλεξιμότητα των εξόδων και εξέδωσε 
απόφαση με την οποία επιτρέπεται η χρήση μοναδιαίου κόστους για τους 
υπαλλήλους και τα τοπικά γραφεία. 

8.33. Βάσει της μεταπαρακολούθησης αυτής, καθώς και των διαπιστώσεων και 
των συμπερασμάτων μας για το 2021, συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής 
(βλέπε πλαίσιο 8.1, πλαίσιο 8.2 και σημείο 8.25): 

Σύσταση 8.1 – Έκπτωση των μη πραγματοποιηθέντων εξόδων 
πριν από την πληρωμή ή την εκκαθάριση 

Να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι τυχόν αναλήψεις 
υποχρεώσεων ή προκαταβολές που δηλώνονται ως πραγματοποιηθέντα έξοδα στις 
οικονομικές καταστάσεις των δικαιούχων εκπίπτουν πριν από την εκτέλεση των 
πληρωμών ή των εκκαθαρίσεων. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: τέλος του 2023 

276



 

Σύσταση 8.2 – Ενίσχυση των δικλίδων κατά την κατάρτιση 
συμφωνιών χρηματοδότησης για τις πράξεις δημοσιονομικής 
στήριξης 

Να ενισχύσει τις δικλίδες κατά την κατάρτιση συμφωνιών χρηματοδότησης για τις 
πράξεις δημοσιονομικής στήριξης, ώστε στις συμφωνίες αυτές να υπάρχουν σαφείς 
όροι για τη μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμό του Δημοσίου στην κεντρική 
τράπεζα της εκάστοτε δικαιούχου χώρας, καθώς και για τη συναλλαγματική ισοτιμία. 
Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι συνεπείς με τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν 
τη δημοσιονομική στήριξη. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: τέλος του 2023 

Σύσταση 8.3 – Γνωστοποίηση των συμβάσεων που εξαιρούνται 
από τον πληθυσμό που λαμβάνεται υπόψη για το ΥΠΣ 

Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2022 και σε όλες τις μελλοντικές εκθέσεις 
αυτού του είδους, να γνωστοποιεί το είδος και την αξία των συμβάσεων που δεν 
περιλαμβάνονται στον πληθυσμό που λαμβάνεται υπόψη στη μελέτη σχετικά με το 
ΥΠΣ. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων για το 2022 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 8.1 – Πληρωμές της ΓΔ NEAR και της ΓΔ INTPA ανά 
αντιπροσωπεία 

 
Πηγή: Δημιουργήθηκε από το ΕΕΣ με το εργαλείο Tableau, χάρτης βάσης ©Mapbox και 
©OpenStreetMap, με άδεια του Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA), που 
τροποποιήθηκε από το ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από τους ενοποιημένους ετήσιους 
λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2021. 

5 πρώτες για τη ΓΔ INTPA 
(εκατ. ευρώ)

1. Μπαγκλαντές 140
2. Ιράκ 103
3. Πακιστάν 89
4. Νεπάλ 85
5. Αφγανιστάν 77

5 πρώτες για τη ΓΔ NEAR
(εκατ. ευρώ)

1. Τουρκία 127
2. Μολδαβία 109
3. Μαρόκο 106
4. Αίγυπτος 88
5. Ιορδανία 70
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Παράρτημα 8.2 – Μεταπαρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων για τον τομέα «Γειτονικές χώρες 
και υπόλοιπος κόσμος» 

Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2018 

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 

Σύσταση 1: 

Έως το 2020, να προβεί σε ενέργειες για να 
ενισχύσει την υποχρέωση που υπέχουν οι 
διεθνείς οργανισμοί να διαβιβάζουν στο ΕΕΣ, 
κατόπιν αιτήματός του, κάθε αναγκαίο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων του έγγραφο ή 
στοιχείο, όπως προβλέπεται στη ΣΛΕΕ. 

  X4    

                                                      
4 Η Επιτροπή ενέτεινε τις επαφές της με διεθνείς οργανώσεις αναφορικά με το ζήτημα της πρόσβασης του ΕΕΣ σε έγγραφα. Ορισμένες, όπως ο Όμιλος 

της Παγκόσμιας Τράπεζας, βελτίωσαν τη συνεργασία τους με το ΕΕΣ, σε αντίθεση με άλλες. Ορισμένες οργανώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
όπως το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), εξακολούθησαν να μας 
παρέχουν ηλεκτρονική μόνο πρόσβαση στα δικαιολογητικά έγγραφα ή να μην μας επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που 
χρειαζόμαστε. 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

Συνιστούμε στη ΓΔ NEAR τα εξής: 

Σύσταση 2: 

Έως το 2020, να λάβει μέτρα για να 
προσαρμόσει τη μεθοδολογία για το ΥΠΣ που 
εφαρμόζει η ΓΔ NEAR κατά τρόπο που να 
περιορίζονται οι αποφάσεις που θεωρούν 
πλήρως αξιόπιστες τις προηγούμενες 
ελεγκτικές εργασίες, και να παρακολουθεί 
στενά την εφαρμογή της. 

X      

Συνιστούμε στη ΓΔ ECHO τα εξής: 

Σύσταση 3: 

Να αναθεωρήσει τον υπολογισμό της 
διορθωτικής ικανότητάς της για το 2019, 
εξαιρώντας τις ανακτήσεις μη δαπανηθεισών 
προχρηματοδοτήσεων. 

X      
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2019 

Συνιστούμε στη ΓΔ NEAR, στη ΓΔ DEVCO, στη 
ΓΔ ECHO, στη ΓΔ CLIMA και στην FPI: 

Σύσταση 3: 

Να ενισχύσουν τους ελέγχους τους με τον 
εντοπισμό και την πρόληψη 
επαναλαμβανόμενων σφαλμάτων (π.χ. 
απουσία συστήματος καταγραφής χρόνου και 
καταλογισμός μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα). 

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της 
σύστασης: έως τα τέλη του 2021 

 X5     

                                                      
5 Όλες οι ΓΔ, εξαιρουμένης της FPI, υλοποίησαν τη σύσταση πλήρως. Η FPI ξεκίνησε έλεγχο επί του θέματος και η σχετική έκθεση θα είναι διαθέσιμη περί 

τα τέλη του 2022. 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2020 

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 

Σύσταση 1: 

Να λάβει μέτρα ώστε οι διεθνείς οργανισμοί 
να παρέχουν στο ΕΕΣ πλήρη, απεριόριστη και 
έγκαιρη πρόσβαση στα έγγραφα που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων 
μας σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, και μάλιστα όχι 
απλώς σε μορφή μόνο για ανάγνωση. 

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της 
σύστασης: έως τα τέλη του 2021 

  X6    

Συνιστούμε στη ΓΔ ECHO τα εξής: 

Σύσταση 2: 

Να καθιερώσει διαδικασία η οποία θα 
διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί-εταίροι 
χρησιμοποιούν ως βάση για τον καταλογισμό 
των επιμερισμένων εξόδων τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται πραγματικά. 

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της 
σύστασης: έως τα τέλη του 2021 

X      

Πηγή: ΕΕΣ. 

                                                      
6 Βλέπε σύσταση 1 από το 2018. 
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Κεφάλαιο 9 

Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση 
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Εισαγωγή 
9.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας για τον τομέα 7 του 
ΠΔΠ, «Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση». Στο γράφημα 9.1 παρατίθεται η αναλυτική 
κατανομή των δαπανών ανά θεσμικό ή άλλο όργανο της ΕΕ στο πλαίσιο του 
προαναφερόμενου τομέα το 2021. 

Γράφημα 9.1 – Πληρωμές και πληθυσμός ελέγχου 

 
(*) Το 2021, οι εκκαθαρίσεις και οι προχρηματοδοτήσεις στον συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ ανήλθαν 
αμφότερες σε 0,01 δισεκατομμύρια ευρώ. Τις εξετάσαμε σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των 
πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε παράρτημα 1.1, 
σημείο 12). 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει δεδομένων που προέρχονται από τους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το 2021. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 6,3 (58,5 %)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 2,1 (19,4 %)

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: 1,0 (8,9 %)

Α) Αναλυτική κατανομή των πληρωμών του 2021 ανά θεσμικό ή άλλο όργανο

Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
10,7 δισ. ευρώ (5,9 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ)

(δισ. ευρώ)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 0,6 (5,3 %)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 0,4 (4,1 %)

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: 0,1 (1,4 %)

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: 0,1 (1,2 %)

Λοιπά: 0,1 (1,2 %)

Β) Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 σε σύγκριση με τις πληρωμές (*)

Πληρωμές του 2021 – σύνολο 10,7

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 – σύνολο 10,7

Ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 10,7 

Ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές: 10,7 
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9.2. Καταρτίζουμε χωριστές εκθέσεις σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ, τις 
λοιπές οντότητες και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία1. Η εντολή μας δεν περιλαμβάνει τον 
χρηματοοικονομικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

                                                      
1 Οι ειδικές ετήσιες εκθέσεις μας σχετικά με τους οργανισμούς, τις λοιπές οντότητες και τα 

Ευρωπαϊκά Σχολεία δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας. 
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Σύντομη περιγραφή 
9.3. Οι διοικητικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις δαπάνες που αφορούν τους 
ανθρώπινους πόρους και τις συντάξεις και οι οποίες το 2021 αντιστοιχούσαν στο 68 % 
περίπου του συνόλου, καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με τα κτίρια, τον 
εξοπλισμό, την ενέργεια, τις επικοινωνίες και την τεχνολογία των πληροφοριών. Από 
τις πολυετείς εργασίες μας διαπιστώνεται ότι γενικά οι δαπάνες αυτές είναι χαμηλού 
κινδύνου. 
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του 
ελέγχου 
9.4. Κατ’ εφαρμογή της προσέγγισης και της μεθοδολογίας του ελέγχου που 
περιγράφονται στο παράρτημα 1.1, εξετάσαμε τα ακόλουθα όσον αφορά τον 
συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ: 

α) Ένα στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα 60 πράξεων, το οποίο κάλυπτε το 
πλήρες φάσμα των δαπανών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα του ΠΔΠ και 
περιλάμβανε πράξεις όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ. Στόχος μας 
ήταν να εκτιμήσουμε το επίπεδο σφάλματος για τον εν προκειμένω τομέα του 
ΠΔΠ, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη δήλωση διασφάλισης. 

β) Τα συστήματα εποπτείας και δικλίδων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ). 

γ) Τα στοιχεία περί κανονικότητας που παρατίθενται στις ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, μεταξύ των 
οποίων και σε αυτές των γενικών διευθύνσεων και των υπηρεσιών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι πρωτίστως αρμόδιες για τις διοικητικές 
δαπάνες2, και τα οποία ενσωματώνονται στη συνέχεια στην ετήσια έκθεση της 
Επιτροπής για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ). 

δ) Τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και πρόσληψης τοπικών 
υπαλλήλων που εφαρμόζουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, στο πλαίσιο της 
ενδελεχούς παρακολούθησης των αδυναμιών που είχαμε αναφέρει στην ετήσια 
έκθεσή μας για το 2015. 

9.5. Οι σχετικές δαπάνες του οργάνου μας υποβάλλονται σε έλεγχο από εξωτερική 
ελεγκτική εταιρεία3. Τα αποτελέσματα του ελέγχου της τελευταίας επί των 
οικονομικών καταστάσεών μας για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρουσιάζονται στο σημείο 9.7. 

                                                      
2 ΓΔ Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας, Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των 

Ατομικών Δικαιωμάτων, Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες 
και στο Λουξεμβούργο και ΓΔ Πληροφορικής. 

3 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 
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Κανονικότητα των πράξεων 
9.6. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβάλαμε τις 
πράξεις παρουσιάζονται συνοπτικά στο γράφημα 9.2. Από τις 60 πράξεις που 
εξετάσαμε, οι 15 (25 %) περιείχαν σφάλματα. Βάσει των πέντε σφαλμάτων που 
ποσοτικοποιήσαμε, εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος βρίσκεται κάτω του ορίου 
σημαντικότητας. 

Γράφημα 9.2 – Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες 
υποβλήθηκαν οι πράξεις του τομέα «Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση» 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με το δείγμα πράξεων 

9.7. Τα ζητήματα που αναφέρονται στα σημεία 9.8-9.11 αφορούν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης. Δεν εντοπίσαμε συγκεκριμένα ζητήματα που να αφορούν το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή ή τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Ο εξωτερικός 
ελεγκτής, που διενήργησε τον έλεγχο του οργάνου μας, δεν ανέφερε κάποιο 
συγκεκριμένο ζήτημα που να προέκυψε από τις εργασίες του. 

0 %

1 %

2 %

3 %
Σημαντικότητα

2,0 %

20212020

Δεν περιείχαν
ουσιώδη 

σφάλματα

Εκτιμώμενη επίπτωση των ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων

Δεν περιείχαν
ουσιώδη 

σφάλματα

2020
48 πράξεις

Μέγεθος δείγματος
2021

60 πράξεις
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

9.8. Εντοπίσαμε δύο ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα σε πληρωμές που 
πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ένα αφορούσε ήσσονος σημασίας 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για υπηρεσίες ΤΠ, οφειλόμενο σε εσφαλμένη 
εφαρμογή των όρων της σύμβασης. Το άλλο αφορούσε πληρωμή που κατέβαλε το 
όργανο σε ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα. Σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες για τη 
σύναψη συμβάσεων4 που ενέκρινε το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την 
εφαρμογή των εν λόγω κανόνων, που δεσμεύουν αμφότεροι τις πολιτικές ομάδες του, 
αυτές είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με 
διαπραγμάτευση για τις συμβάσεις υψηλής αξίας. Αυτό δεν συνάδει με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος, για τις περιπτώσεις αυτές, προβλέπει τη χρήση 
ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Οι εσωτερικοί κανόνες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζουν τον ανταγωνισμό, καθώς παρέχουν τη 
δυνατότητα προεπιλογής πιθανών προσφερόντων για τη σύναψη συμβάσεων υψηλής 
αξίας και δεν απαιτούν την προκήρυξη διαγωνισμού. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι η 
συγκεκριμένη πολιτική ομάδα δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τους εσωτερικούς 
αυτούς κανόνες, καθότι δεν επιδίωξε να λάβει αρκετές προσφορές και δεν 
τεκμηρίωσε επαρκώς τα κριτήρια που χρησιμοποίησε για την ανάθεση της σύμβασης. 
Αδυναμίες σε πράξεις που αφορούσαν τη σύναψη συμβάσεων από πολιτικές ομάδες 
έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκθέσεις μας5. 

9.9. Επιπλέον, εξετάσαμε μια πληρωμή ύψους 74,9 εκατομμυρίων ευρώ που 
αφορούσε την αγορά ενός κτιρίου επί της οδού Wiertz στις Βρυξέλλες. Η αγορά αυτή 
χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια που δεν είχαν δαπανηθεί στη διάρκεια της κρίσης 
της COVID-19 και είχαν μεταφερθεί από το 2020. Το Κοινοβούλιο εκκίνησε τη σχετική 
διαδικασία αγοράς τον Οκτώβριο του 2020. Κατά την αναζήτηση προσφορών, τα 
κριτήρια ανάθεσης που χρησιμοποίησε τόσο για την τιμή όσο και για την ποιότητα 
του προτεινόμενου κτιρίου είχαν συντελεστή στάθμισης 50 %. Σύμφωνα με την 
κτιριακή στρατηγική του Κοινοβουλίου, η εγγύτητα και η ευκολία πρόσβασης στις 
κύριες εγκαταστάσεις του οργάνου στις Βρυξέλλες αποτελούσαν σημαντικά στοιχεία 
και αντιπροσώπευαν το 48 % του μέγιστου συντελεστή για την ποιότητα. Το 
Κοινοβούλιο έλαβε δύο προσφορές και ανέθεσε τη σύμβαση στον προσφέροντα που 
πρότεινε το κτίριο επί της οδού Wiertz. Παρότι το εν λόγω κτίριο βρισκόταν σε 

                                                      
4 Κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την χρησιμοποίηση των πιστώσεων της θέσης του 

προϋπολογισμού 400, όπως τροποποιήθηκαν τελευταία στις 6 Ιουλίου 2020. 

5 Βλέπε σημείο 9.11 της ετήσιας έκθεσης για το 2015 και σημείο 10.15 της ετήσιας έκθεσης 
για το 2016. 
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σημαντικά μικρότερη απόσταση από τις κύριες εγκαταστάσεις του, το κόστος ανά 
τετραγωνικό μέτρο ήταν 30 % υψηλότερο απ’ ό,τι αυτό του κτιρίου που πρότεινε ο 
άλλος προσφέρων. Θεωρούμε ότι τα κριτήρια ανάθεσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μείωσαν σημαντικά τη βαρύτητα της τιμής ως κριτηρίου για τη λήψη 
της απόφασης αγοράς, καθιστώντας απίθανο να γίνει δεκτή οποιαδήποτε άλλη 
προσφορά. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

9.10. Εντοπίσαμε ένα ποσοτικοποιήσιμο σφάλμα στις πληρωμές της Επιτροπής, το 
οποίο αφορούσε ήσσονος σημασίας εσφαλμένη περικοπή σε συνταξιοδοτικές 
πληρωμές. Επιπλέον, σε δύο από τις πέντε συνταξιοδοτικές πληρωμές που 
υποβάλαμε σε έλεγχο διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος σύνταξης δεν περιλάμβανε 
πρόσφατη βεβαίωση ζωής. Οι βεβαιώσεις αυτές είναι απαραίτητες, προκειμένου να 
καταδεικνύεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται δικαίωμα είσπραξης σύνταξης και 
άλλων επιδομάτων. Η Επιτροπή είχε αναστείλει προσωρινά τους ελέγχους 
επαλήθευσης των εν λόγω βεβαιώσεων λόγω της πανδημίας COVID-19. 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 

9.11. Εντοπίσαμε δύο ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα σε πληρωμές της ΕΥΕΔ. Το 
ένα αφορούσε την απουσία υποκείμενης σύμβασης για υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν σε αντιπροσωπεία της ΕΕ. Το άλλο αφορούσε επιδόματα που 
καταβλήθηκαν σε υπάλληλο ο οποίος δεν είχε προβεί σε δήλωση σχετικά με 
πρόσφατη μεταβολή στην προσωπική κατάστασή του. Παρόμοια σφάλματα σχετικά 
με οικογενειακά επιδόματα που είχε καταβάλει η Επιτροπή έχουμε διαπιστώσει και 
σε προηγούμενα έτη6. 

Παρατηρήσεις επί των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων 

9.12. Δεν διαπιστώσαμε ιδιαίτερα προβλήματα στα συστήματα εποπτείας και 
δικλίδων της ΕΥΕΔ που εξετάσαμε (βλέπε σημείο 9.4(b)). Οι συγκεκριμένες 
διαπιστώσεις μας σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης 
που εφαρμόζουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ παρουσιάζονται στα σημεία 9.16-9.17. 

                                                      
6 Βλέπε σημείο 9.9 της ετήσιας έκθεσης για το 2020 και σημείο 9.9 της ετήσιας έκθεσης για 

το 2019. Η Επιτροπή προέβη στη συνέχεια στη διόρθωση των εν λόγω σφαλμάτων. 
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Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και 
λοιπές ρυθμίσεις διακυβέρνησης 
9.13. Στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων που εξετάσαμε δεν αναφέρονταν
σημαντικά επίπεδα σφάλματος, κάτι που συμπίπτει με τις διαπιστώσεις του ελέγχου 
μας (βλέπε σημείο 9.6). 
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Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και 
πρόσληψης τοπικών υπαλλήλων που 
εφαρμόζουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ 
9.14. Στην ετήσια έκθεσή μας για το 2015, αναφέραμε σημαντικές αδυναμίες σε
σχέση με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης που διοργάνωσαν οι 
αντιπροσωπείες της ΕΕ. Το τρέχον έτος παρακολουθήσαμε τη συνέχεια που δόθηκε 
στις σχετικές παρατηρήσεις εξετάζοντας δέκα διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και 
οκτώ διαδικασίες πρόσληψης τοπικών υπαλλήλων που διοργάνωσαν οι εν λόγω 
αντιπροσωπείες. Οι διαδικασίες αυτές δεν περιλαμβάνονταν στο αντιπροσωπευτικό 
δείγμα που χρησιμοποιήσαμε και, ως εκ τούτου, δεν τις λάβαμε υπόψη για την 
εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος. 

9.15. Η ΕΥΕΔ έχει βελτιώσει τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της
απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών λειτουργίας των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ, της μεταφοράς ορισμένων διαδικασιών για διεκπεραίωση 
στις κεντρικές υπηρεσίες και της εκπόνησης νέων υποδειγμάτων για την τεκμηρίωση 
των σχετικών διαδικασιών. Το 2019, αναθεώρησε τους κανόνες και τους όρους που 
διέπουν την απασχόληση τοπικών υπαλλήλων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και 
εφαρμόζει προληπτικούς ελέγχους πριν από κάθε πρόσληψη. Παρ’ όλα αυτά, 
εντοπίσαμε και πάλι αδυναμίες. 

9.16. Σε πέντε από τις δέκα διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εξετάσαμε,
εντοπίσαμε ορισμένες ανεπάρκειες στον τρόπο με τον οποίο οι αντιπροσωπείες της 
ΕΕ εφάρμοσαν τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Τα λάθη συνίσταντο σε 
απουσία εκ των προτέρων δημοσιότητας για σύμβαση χαμηλής αξίας, στη χρήση 
ακατάλληλων μεθόδων για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της τιμής, καθώς και στη 
χρήση ακατάλληλης διαδικασίας για τη σύναψη συμβάσεων. Διαπιστώσαμε επίσης 
ότι τα κριτήρια ανάθεσης και η επακόλουθη αξιολόγησή τους δεν ήταν πάντοτε 
επαρκώς ακριβή. 

9.17. Εντοπίσαμε ορισμένες αδυναμίες και στις οκτώ διαδικασίες πρόσληψης
τοπικών υπαλλήλων που εξετάσαμε. Τέτοιες ήταν η απουσία τεκμηρίωσης των 
αποφάσεων που έλαβε η επιτροπή επιλογής σχετικά με την εγγραφή ή μη 
υποψηφίων στους πίνακες των επικρατέστερων, η απουσία δηλώσεων περί 
απορρήτου και περί μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και η έλλειψη 
σαφήνειας στις προκηρύξεις κενών θέσεων. Παρατηρήσαμε επίσης ότι η ΕΥΕΔ δεν 

293



  

 

παρέσχε καθοδήγηση σχετικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων και την κατάρτιση 
πινάκων με τους επικρατέστερους. Τα ανωτέρω ενδέχεται να αποτελέσουν 
πρόσκομμα για τη διαφάνεια της διαδικασίας πρόσληψης, τον εντοπισμό των πλέον 
κατάλληλων υποψηφίων και την ίση μεταχείριση.  
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Συμπέρασμα και συστάσεις 

Συμπέρασμα 

9.18. Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου που συγκεντρώσαμε 
και παρουσιάζουμε στο παρόν κεφάλαιο συνάγεται ότι το επίπεδο σφάλματος που 
περιέχουν οι δαπάνες στον τομέα «Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση» δεν ήταν 
σημαντικό (βλέπε γράφημα 9.2). 

Συστάσεις 

9.19. Στο παράρτημα 9.1 παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας από τη 
μεταπαρακολούθηση της σύστασης που απευθύναμε στην Επιτροπή στην ετήσια 
έκθεσή μας για το 2018. Παρόμοια σύσταση διατυπώσαμε στην ετήσια έκθεση για 
το 20207. Έκτοτε, η Επιτροπή έχε λάβει μέτρα και έχει υλοποιήσει τη σύσταση 
μερικώς. 

9.20. Βάσει της επισκόπησης αυτής, καθώς και των διαπιστώσεων και των 
συμπερασμάτων μας για το 2021, συνιστούμε τα ακόλουθα: 

Σύσταση 9.1 – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλει να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές του οργάνου σχετικά με την εφαρμογή από τις πολιτικές 
ομάδες των κανόνων που διέπουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς και να 
προτείνει αναθεώρηση των εν λόγω κανόνων στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου, με 
σκοπό την καλύτερη ευθυγράμμισή τους με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Οφείλει 
να παρακολουθεί καλύτερα την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων (βλέπε σημείο 9.8). 

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: έως τα τέλη του 2023 

                                                      
7 Βλέπε σύσταση 9.2 της ετήσιας έκθεσης για το 2020. 
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Σύσταση 9.2 – ΕΥΕΔ 

Η ΕΥΕΔ οφείλει να λάβει κατάλληλα μέτρα, όπως η ενίσχυση της επιμόρφωσης και η 
βελτίωση των κατευθυντήριων γραμμών και των υποδειγμάτων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εφαρμογή από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ των κανόνων που διέπουν 
τη σύναψη συμβάσεων (βλέπε σημεία 9.11 και 9.16). 

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: έως τα τέλη του 2023 

Σύσταση 9.3 – ΕΥΕΔ 

Η ΕΥΕΔ οφείλει να ενισχύσει την επιμόρφωση και την καθοδήγηση σχετικά με τις 
διαδικασίες πρόσληψης τοπικών υπαλλήλων που εφαρμόζουν οι αντιπροσωπείες της 
ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας και της 
ίσης μεταχείρισης. Πρέπει επίσης να ενισχύσει την από μέρους της επίβλεψη της 
τεκμηρίωσης των σημαντικών σταδίων της διαδικασίας πρόσληψης από τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ (βλέπε σημείο 9.17). 

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: έως τα τέλη του 2023 
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Παραρτήματα 
Παράρτημα 9.1 – Μεταπαρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων για τον τομέα «Ευρωπαϊκή 
δημόσια διοίκηση» 

Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 
Ανεπαρκή 

αποδεικτικά 
στοιχεία Ως επί το 

πλείστον Μερικώς 

2018 

Συνιστούμε στην Επιτροπή: 
Σύσταση 1: 
να βελτιώσει το συντομότερο δυνατόν τα 
συστήματα που διαθέτει για τη διαχείριση των 
θεσμοθετημένων οικογενειακών επιδομάτων, 
αυξάνοντας τη συχνότητα των εξακριβώσεων 
που διενεργεί σχετικά με την προσωπική 
κατάσταση των υπαλλήλων και ενισχύοντας 
τους ελέγχους συνέπειας στους οποίους 
υποβάλλει τις δηλώσεις των επιδομάτων που 
εισπράττουν οι υπάλληλοι από άλλες πηγές, 
ιδίως σε περιπτώσεις που πραγματοποιούνται 
μεταρρυθμίσεις των συστημάτων 
οικογενειακών επιδομάτων στα κράτη μέλη. 

  x8    

Πηγή: ΕΕΣ. 

                                                      
8 Η παρακολούθηση των επιδομάτων που καταβάλλονται από άλλες πηγές είναι περίπλοκη, μεταξύ άλλων λόγω της ολοένα μεγαλύτερης 

ποικιλομορφίας των οικογενειακών καταστάσεων και των συχνών μεταβολών των εθνικών επιδομάτων σε ορισμένα κράτη μέλη. Η Επιτροπή ανέλαβε 
δράση, προκειμένου να βελτιώσει τα σχετικά συστήματα ΤΠ που διαθέτει και να ενισχύσει τους ελέγχους συνέπειας· επίσης, ανακτά ποσά τα οποία 
διαπιστώνει ότι έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. Ωστόσο, και πάλι συναντήσαμε σφάλματα κατά τις ελεγκτικές εργασίες μας. 
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Κεφάλαιο 10 

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
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Περιεχόμενα 
Σημείο 

Εισαγωγή 10.1.‑10.20. 
Σύντομη περιγραφή 10.2.‑10.15. 
Στόχοι της πολιτικής 10.2.‑10.4. 

Εφαρμογή του ΜΑΑ 10.5.‑10.7. 

Πλαίσιο διαχείρισης και δικλίδων για τον ΜΑΑ 10.8.‑10.15. 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 10.16.‑10.20. 

Κανονικότητα των πράξεων 10.21.‑10.35. 
Η Επιτροπή δεν αξιολόγησε το σύνολο των κριτηρίων που 
συνδέονται με το ορόσημο 10.22.‑10.28. 

Απουσία αξιόπιστων κριτηρίων για το ορόσημο που αφορά 
τα συστήματα δικλίδων του κράτους μέλους 10.29.‑10.33. 

Ανεπαρκής τεκμηρίωση της διαδικασίας αξιολόγησης 10.34.‑10.35. 

ΕΕΔ και λοιπές ρυθμίσεις διακυβέρνησης 10.36.‑10.43. 

Συμπεράσματα και συστάσεις 10.44.‑10.46. 
Συμπεράσματα 10.44.‑10.45. 

Συστάσεις 10.46. 

Παραρτήματα 
Παράρτημα 10.1 – Πληρωμές του ΜΑΑ το 2021 
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Εισαγωγή 
10.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται για πρώτη φορά οι διαπιστώσεις μας 
σε σχέση με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). 
Στο γράφημα 10.1 παρατίθεται επισκόπηση των δαπανών του ΜΑΑ το 2021. 

Γράφημα 10.1 – Πληρωμές και πληθυσμός ελέγχου 

 
(*) Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για 
λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε παράρτημα 1.1, σημείο 12). 

Πηγή: ΕΕΣ. 

Σύντομη περιγραφή 

Στόχοι της πολιτικής  

10.2. Το NextGenerationEU (NGEU) είναι το προσωρινό ταμείο που δημιούργησε 
η ΕΕ, προκειμένου να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να μετριάσουν 
τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και να επανέλθουν σε 
τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του μέσου αυτού θα διατεθούν έως και 
750 δισεκατομμύρια ευρώ: 390 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μη επιστρεπτέων 
επιχορηγήσεων και 360 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή δανείων (αμφότερα σε 
τιμές 2018). Ο ΜΑΑ, ο οποίος θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 (εφεξής «ο 
κανονισμός»), είναι το κύριο μέσο πολιτικής διά του οποίου θα διανεμηθούν τα 
κονδύλια του NGEU. Θα χρησιμοποιηθεί για τη διάθεση μη επιστρεπτέων 
επιχορηγήσεων ύψους 312 δισεκατομμυρίων ευρώ, ή του 80 % των μη επιστρεπτέων 

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 σε σύγκριση με τις συνολικές πληρωμές 
επιχορηγήσεων

Προχρηματοδοτήσεις επιχορηγήσεων (*): 36,4

Πληρωμές επιχορηγήσεων βάσει οροσήμων και τιμών-στόχου: 10,0

Πληρωμές επιχορηγήσεων του 2021 – σύνολο 46,4

Πληθυσμός ελέγχου για το 2021 – σύνολο 11,5 

(δισ. ευρώ)

Εκκαθάριση προχρηματοδοτήσεων επιχορηγήσεων (*): 1,5

Πληρωμές επιχορηγήσεων βάσει οροσήμων και τιμών-στόχου: 10,0
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επιχορηγήσεων που πρόκειται να παρασχεθούν στο πλαίσιο του NGEU. Το υπόλοιπο 
20 % (78 δισεκατομμύρια ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση πρόσθετης, ή 
«συμπληρωματικής», χρηματοδότησης σε υφιστάμενους τομείς πολιτικής. 
Στο παράρτημα 10.1 παρουσιάζονται συνοπτικά, ανά κράτος μέλος, οι πληρωμές 
επιχορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων των προχρηματοδοτήσεων) που 
πραγματοποιήθηκαν το 2021 στο πλαίσιο του ΜΑΑ. 

10.3. Ο ΜΑΑ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη μεγάλης κλίμακας για την
πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να 
επιταχυνθεί η οικονομική ανάκαμψη των κρατών μελών από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας COVID-19 και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να χρησιμοποιούν τον ΜΑΑ στους εξής έξι τομείς πολιτικής: 

i) πράσινη μετάβαση,

ii) ψηφιακός μετασχηματισμός,

iii) έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,

iv) κοινωνική και εδαφική συνοχή,

v) υγεία και οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα, και

vi) πολιτικές για την επόμενη γενιά.

10.4. Τον Μάιο του 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για το
σχέδιο REPowerEU. Πρόκειται για την απάντηση της ΕΕ στη διαταραχή που προκάλεσε 
στην παγκόσμια αγορά ενέργειας η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κύριος 
στόχος του σχεδίου είναι να τερματιστεί η εξάρτηση της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά 
καύσιμα διά του μετασχηματισμού του ενεργειακού συστήματός της. Η πρόταση 
προβλέπει στοχευμένες τροποποιήσεις του κανονισμού, προκειμένου στα 
υφιστάμενα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) των κρατών μελών να 
συμπεριληφθούν κεφάλαια αφιερωμένα στο REPowerEU. Για την επίτευξη των 
στόχων του σχεδίου αυτού θα απαιτηθούν πρόσθετες επενδύσεις, ύψους 
210 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ορίζοντα το 2027. Το ποσό αυτό θα προέλθει από ήδη 
διαθέσιμα δάνεια, ύψους 225 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα σχετικά αιτήματα μπορούν 
να υποβάλλονται έως τις 31 Αυγούστου 2023. Επιπλέον, το χρηματοδοτικό κονδύλιο 
του ΜΑΑ θα αυξηθεί κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα σχετικά κεφάλαια θα 
προέλθουν από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.  
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Εφαρμογή του ΜΑΑ 

10.5. Προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΜΑΑ, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να καταρτίσουν εθνικά ΣΑΑ, τα οποία να πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό1. Τα ΣΑΑ πρέπει να περιλαμβάνουν μια 
συνεκτική δέσμη δημόσιων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, ομαδοποιημένων σε 
συνιστώσες. Κάθε επένδυση ή μεταρρύθμιση πρέπει να συνοδεύεται από ορόσημα 
και τιμές-στόχο. Επίσης, τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με τη συναφή τιμή βάσης, καθώς και εκτίμηση του κόστους των 
προτεινόμενων μέτρων, συνοδευόμενη από την κατάλληλη τεκμηρίωση2. 
Στο γράφημα 10.2 περιγράφεται η διαδικασία εφαρμογής του ΜΑΑ. 

                                                      
1 Στο άρθρο 18, παράγραφος 4, του κανονισμού ορίζεται το σύνολο των προϋποθέσεων που 

πρέπει να πληρούν τα ΣΑΑ. 

2 Ειδική έκθεση 21/2022, με τίτλο «Η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από την Επιτροπή - συνολικά επαρκής, ωστόσο υπάρχουν ακόμη κίνδυνοι 
κατά την υλοποίηση», με τα συμπεράσματά μας επί της διαδικασίας αξιολόγησης των ΣΑΑ. 
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Γράφημα 10.2 – Διαδικασία εφαρμογής του ΜΑΑ 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

10.6. Μετά την έγκριση ενός ΣΑΑ από το Συμβούλιο, το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να αποδεσμεύσει προχρηματοδότηση ποσού έως 
13 % είτε της χρηματοδοτικής συνεισφοράς υπό τη μορφή μη επιστρεπτέας στήριξης 
είτε της στήριξης που θα χορηγηθεί υπό τη μορφή δανείου3. Η προχρηματοδότηση 
εκκαθαρίζεται με αναλογική αφαίρεση από την πληρωμή των δόσεων. 

10.7. Η πραγματοποίηση περαιτέρω πληρωμών στο πλαίσιο του ΜΑΑ εξαρτάται 
από την επίτευξη, από τα κράτη μέλη, των οροσήμων και των τιμών-στόχου που έχουν 

                                                      
3 Βλέπε άρθρο 13 του κανονισμού. 

Έγκριση ΣΑΑ

Υποβολή ΣΑΑ

Πληρωμή

Υποβολή αιτήματος πληρωμής μετά την επίτευξη των οροσήμων και των 
τιμών-στόχου

Προκαταρκτική αξιολόγηση των οροσήμων και των τιμών-στόχου

Γνώμη Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής

Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση της εκταμίευσης

2 μήνες

Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου

4 εβδομάδες

Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ενέργεια του κράτους μέλους

Ενέργεια του Συμβουλίου

Συμφωνία σχετικά με τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις
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καθοριστεί στην αντίστοιχη εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να υποβάλλουν αίτημα εκταμίευσης δύο φορές ετησίως, υπό την 
προϋπόθεση ότι τεκμηριώνουν επαρκώς την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών 
οροσήμων και τιμών-στόχου. Μια πρόσθετη προϋπόθεση είναι να μην έχουν 
αναιρεθεί τα ορόσημα και οι τιμές-στόχος που είχαν εκπληρωθεί στο παρελθόν4. Ως 
εκ τούτου, η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα (εφεξής «η κανονικότητα») των πληρωμών του ΜΑΑ εξαρτάται από την 
πλήρωση των δύο αυτών προϋποθέσεων. Οι έλεγχοι κανονικότητας της Επιτροπής δεν 
καλύπτουν τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία και τους ενωσιακούς κανόνες, 
όπως αυτοί που διέπουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων ή τις κρατικές ενισχύσεις. 
Αυτό ακριβώς είναι που διαφοροποιεί τις πληρωμές στο πλαίσιο του ΜΑΑ από τις 
παραδοσιακές δαπάνες του ΠΔΠ: στην περίπτωση των τελευταίων, η κανονικότητα 
των πληρωμών της Επιτροπής ή του κράτους μέλους εξαρτάται κυρίως από την 
επιλεξιμότητα του δικαιούχου, του έργου και των δηλούμενων εξόδων. 

Πλαίσιο διαχείρισης και δικλίδων για τον ΜΑΑ 

10.8. Στον κανονισμό καθορίζονται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των κρατών 
μελών και της Επιτροπής στα στάδια της ανάπτυξης και της εφαρμογής του ΜΑΑ 
(βλέπε γράφημα 10.3). 

                                                      
4 Βλέπε άρθρο 24 του κανονισμού. 
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Γράφημα 10.3 – Πλαίσιο διαχείρισης και δικλίδων για τον ΜΑΑ 

 
Πηγή: Επιτροπή. 

Επιτροπή

Κράτος μέλος

Ανάπτυξη Υλοποίηση και κλείσιμο

Νομιμότητα και κανονικότητα των 
πληρωμών

Προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης

Έλεγχοι εθνικών μέτρων για την 
προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης
Έλεγχοι σχετικά με την τήρηση των όρων

της συμφωνίας χρηματοδότησης / 
δανειακής σύμβασης

Κύρια αρμοδιότητα
Έλεγχοι σχετικά i) με μέτρα που 

εφαρμόζονται για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και 
ii) με την τήρηση των όρων της συμφωνίας 

χρηματοδότησης / δανειακής σύμβασης

Ενθαρρύνονται

Έλεγχοι περιπτώσεων στήριξης 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων ελέγχων 

συστημάτων

Έλεγχοι περιπτώσεων στήριξης 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων ελέγχων 

συστημάτων

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων

Αξιολόγηση και έγκριση
των ΣΑΑ

Εκ των προτέρων επαλήθευση των αιτημάτων καταβολής

Πιστοποίηση του αιτήματος πληρωμής μέσω της 
έγκρισης της διαχειριστικής δήλωσης

Διαχειριστικές επαληθεύσεις

Κατάρτιση ΣΑΑ και σχεδιασμός 
συστημάτων διαχείρισης και 

δικλίδων

Επιχειρησιακή παρακολούθηση από τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες

Υποβολή Σύνοψη των 
ελέγχων

Διαχειριστική
δήλωση

Αίτημα
πληρωμής

δ
ι
α
δ
ι
κ
α
σ
ί
α
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Αρμοδιότητες των κρατών μελών 

10.9. Τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να καταρτίσουν εθνικά ΣΑΑ και να
σχεδιάσουν κατάλληλα συστήματα διαχείρισης και δικλίδων. Οφείλουν επίσης να 
συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες των κονδυλίων και να 
διασφαλίζουν την ευχερή πρόσβαση σε αυτά5. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να 
χρησιμοποιούν το εργαλείο άντλησης δεδομένων και βαθμονόμησης κινδύνου της 
Επιτροπής6. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν υφιστάμενα εθνικά συστήματα 
διαχείρισης και δικλίδων ή άλλα συστήματα που χρησιμοποιούνται για συναφείς 
σκοπούς, όπως αυτά για τη διαχείριση άλλων ταμείων ή προγραμμάτων της ΕΕ. Στα 
ΣΑΑ των κρατών μελών πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς οι διάφοροι 
εμπλεκόμενοι εθνικοί φορείς. 

10.10. Στο στάδιο της εφαρμογής, κάθε αίτημα καταβολής των κρατών μελών
πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: 

o πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την επίτευξη
των οροσήμων και των τιμών-στόχου που έχουν καθοριστεί στο ΣΑΑ·

o σύνοψη των ελέγχων που διενήργησαν οι αρχές των κρατών μελών,
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με τις αδυναμίες που τυχόν
εντοπίστηκαν και των διορθωτικών μέτρων που τυχόν ελήφθησαν7·

o διαχειριστική δήλωση8 ότι:

o τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν·

o οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν με το αίτημα καταβολής είναι πλήρεις,
ακριβείς και αξιόπιστες·

o τα εφαρμοζόμενα συστήματα δικλίδων παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις
ότι η διαχείριση των κονδυλίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους
εφαρμοστέους κανόνες, ιδίως δε αυτούς που απαιτούν την πρόληψη της

5 Άρθρο 22, παράγραφος 2, στοιχείο δ), του κανονισμού. 

6 Άρθρο 22, παράγραφος 4, του κανονισμού. 

7 Άρθρο 6 του υποδείγματος συμφωνίας χρηματοδότησης. Αυτή η ειδική απαίτηση δεν 
ισχύει για το πρώτο αίτημα εκταμίευσης που υποβάλλεται μετά το αίτημα 
προχρηματοδότησης. 

8 Άρθρο 22, παράγραφος 2, στοιχείο γ), του κανονισμού. 
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σύγκρουσης συμφερόντων, της απάτης, της διαφθοράς και της διπλής 
χρηματοδότησης. 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής 

10.11. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της συνάφειας, της
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της συνοχής των εθνικών ΣΑΑ. Η 
αξιολόγηση αυτή καλύπτει επίσης την αξιοπιστία των προτεινόμενων συστημάτων 
δικλίδων των κρατών μελών. 

10.12. Το σύστημα δικλίδων της Επιτροπής πρέπει να διασφαλίζει τη νομιμότητα
και την κανονικότητα των πληρωμών του ΜΑΑ, κάτι που εξαρτάται από την 
ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων και των τιμών-στόχου9. Για τον σκοπό αυτό, 
το σύστημα που έχει θεσπίσει προβλέπει, αφενός, εκ των προτέρων επαληθεύσεις 
των αιτημάτων καταβολής των κρατών μελών και, αφετέρου, κατασταλτικούς 
ελέγχους στα κράτη μέλη, οι οποίοι διενεργούνται μετά την πραγματοποίηση της 
πληρωμής.  

10.13. Η Επιτροπή αξιολογεί τα αιτήματα καταβολής βάσει των δεδομένων και
των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη10. Σκοπός της εν λόγω 
προκαταρκτικής αξιολόγησης είναι η εξακρίβωση της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των 
οροσήμων και των τιμών-στόχου. Βάσει των εργασιών αυτών, η Επιτροπή υποβάλλει 
την προκαταρκτική αξιολόγηση στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) 
του Συμβουλίου ζητώντας της να γνωμοδοτήσει. Εν συνεχεία, εκδίδει την οριστική 
απόφασή της σχετικά με την έγκριση της εκταμίευσης των κεφαλαίων 
(βλέπε γράφημα 10.4).  

9 Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ ECFIN για το 2021, σ. 53. 

10 Άρθρο 24, παράγραφος 3, του κανονισμού για τον ΜΑΑ. 
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Γράφημα 10.4 – Περιγραφή της διαδικασίας της εκ των προτέρων 
επαλήθευσης 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

10.14. Η Επιτροπή οφείλει επίσης να διασφαλίζει την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, δηλαδή ότι το κράτος μέλος συμμορφώνεται με 
την υποχρέωσή του να θεσπίσει και να εφαρμόζει διαδικασίες για την πρόληψη και 
τον εντοπισμό σοβαρών παρατυπιών (ήτοι περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς ή 
σύγκρουσης συμφερόντων) ή σοβαρής αθέτησης υποχρέωσης που απορρέει από τη 

Ολοκλήρωση της προκαταρκτικής αξιολόγησης

Υποβολή αιτήματος πληρωμής συνοδευόμενου 
από σύνοψη των ελέγχων και διαχειριστική 

δήλωση

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση της 
εκταμίευσης

Συνεχής παρακολούθηση και διάλογος με τα 
κράτη μέλη σχετικά με όλα τα ορόσημα και τις 

τιμές-στόχο που απομένουν

Ορόσημα και τιμές-στόχος κρίνεται ότι
έχουν επιτευχθεί

Γνώμη της ΟΔΕ 

Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ενέργεια του κράτους μέλους

Ενέργεια της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής του Συμβουλίου

Σχέδια αξιολογήσεων για όλα τα ορόσημα και 
τις τιμές-στόχο 

Αξιολόγηση της σύνοψης των ελέγχων και της 
διαχειριστικής δήλωσης

Περαιτέρω λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις από το κράτος 
μέλος, εφόσον κρίνεται αναγκαίο

Νομικοί έλεγχοι και σχολιασμός της 
αξιολόγησης

Διυπηρεσιακή διαβούλευση σχετικά με την 
αξιολόγηση
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συμφωνία χρηματοδότησης (περιλαμβανομένης της διπλής χρηματοδότησης)11. Για 
τον σκοπό αυτό, κατά την αξιολόγηση του αιτήματος καταβολής, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τη διαχειριστική δήλωση των κρατών μελών και σύνοψη των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν. Θα διενεργεί επίσης ελέγχους συστημάτων και 
στοχευμένους κατασταλτικούς ελέγχους με αντικείμενο την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στα κράτη μέλη.  

10.15. Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις (δηλαδή 
μείωση του επιπέδου της παρεχόμενης στήριξης ή ανάκτηση κεφαλαίων που έχουν 
ήδη εκταμιευθεί), εάν διαπιστώσει: 

o σοβαρές παρατυπίες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και δεν έχουν 
διορθωθεί από το κράτος μέλος, ή 

o σοβαρή αθέτηση των όρων που προβλέπονται στις συμφωνίες επιχορήγησης ή 
στις δανειακές συμβάσεις. 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 

10.16. Σκοπός του ελέγχου μας ήταν να συμβάλει στη δήλωση διασφάλισης και 
να αποτελέσει τη βάση για τη θεμελίωση της γνώμης μας σχετικά με την 
κανονικότητα των δαπανών του ΜΑΑ για το 2021. 

10.17. Ο πληθυσμός ελέγχου συνίστατο στη μοναδική εκταμίευση του 2021, μια 
καταβολή προς την Ισπανία, και στην εκκαθάριση των σχετικών προχρηματοδοτήσεων 
(βλέπε γράφημα 10.1). Το ισπανικό αίτημα καταβολής της πληρωμής (της 
11ης Νοεμβρίου 2021) περιλάμβανε 52 ορόσημα τα οποία σχετίζονταν κυρίως με 
μεταρρυθμίσεις και ορισμένες επενδύσεις, που η Ισπανία ανέφερε ότι είχαν 
επιτευχθεί. Το ποσό που, βάσει της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου, έπρεπε 
να καταβληθεί στη χώρα ήταν 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή εξέδωσε τη 
θετική προκαταρκτική αξιολόγησή της στις 3 Δεκεμβρίου 2021 και, αφού έλαβε τη 
θετική γνώμη της ΟΔΕ, ενέκρινε την εκταμίευση με την εκτελεστική απόφαση της 
22ας Δεκεμβρίου 2021. Στις 27 Δεκεμβρίου 2021, κατέβαλε 10 δισεκατομμύρια ευρώ 
στην Ισπανία, εκκαθαρίζοντας ταυτόχρονα προχρηματοδοτήσεις ύψους 
1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.  

10.18. Ο έλεγχός μας κάλυψε την κανονικότητα της πληρωμής προς την Ισπανία 
στο πλαίσιο του ΜΑΑ. Βασίσαμε την αξιολόγησή μας στην εκπλήρωση του όρου που 

                                                      
11 Άρθρο 22, παράγραφος 1, του κανονισμού. 
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είχε τεθεί για την καταβολή της πληρωμής, ήτοι στην ικανοποιητική εκπλήρωση των 
οροσήμων και των τιμών-στόχου, όπως ορίζονταν στην εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου (βλέπε σημείο 10.11). Για τον σκοπό αυτό, εξετάσαμε κατά πόσον η 
Επιτροπή είχε συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για την 
τεκμηρίωση της εκτίμησής της περί της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των 52 οροσήμων 
που περιλαμβάνονταν στο αίτημα καταβολής της Ισπανίας. Η συμμόρφωση με τους 
ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες δεν εμπίπτει στην εμβέλεια της αξιολόγησης 
της κανονικότητας (βλέπε σημείο 10.7). Το ίδιο ισχύει για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μεταρρυθμίσεων. Η πτυχή αυτή θα καλυφθεί σε ειδικές 
εκθέσεις επί του συγκεκριμένου θέματος. 

10.19. Εξετάσαμε επίσης τις πληροφορίες που συμπεριέλαβε η ΓΔ ECFIN στην
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της (ΕΕΔ) για το 2021 σχετικά με την κανονικότητα 
των σχετικών δαπανών του ΜΑΑ και τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες αυτές 
παρουσιάζονται στην ΕΕΔΕ.  

10.20. Ο σχεδιασμός των δικλίδων που εφαρμόζει η Επιτροπή για την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ εμπίπτει στην εμβέλεια άλλου ελεγκτικού 
έργου, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου θα 
παρουσιαστούν σε χωριστή ειδική έκθεση.  
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Κανονικότητα των πράξεων 
10.21. Η παρούσα ενότητα του κεφαλαίου αφορά τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις
οποίες υποβάλαμε την πράξη που εξετάσαμε για το 2021, δηλαδή την μοναδική 
πληρωμή που πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο έτος στο πλαίσιο του ΜΑΑ, προς 
την Ισπανία. Εξετάσαμε τις εκ των προτέρων εργασίες της Επιτροπής και για τα 
52 ορόσημα που συνδέονται με την εν λόγω πληρωμή και εντοπίσαμε ορισμένες 
αδυναμίες στην αξιολόγησή τους. Μία από τις αδυναμίες αυτές, ο αντίκτυπος της 
οποίας δεν κατέστη δυνατό να ποσοτικοποιηθεί, επηρεάζει την αξιολόγηση της 
Επιτροπής σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση του οροσήμου αριθ. 395. Οι 
άλλες εντοπισθείσες αδυναμίες δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιολόγηση των 
λοιπών οροσήμων. 

Η Επιτροπή δεν αξιολόγησε το σύνολο των κριτηρίων που 
συνδέονται με το ορόσημο 

10.22. Προκειμένου να αξιολογήσει αν ένα ορόσημο εκπληρώθηκε
ικανοποιητικά, η Επιτροπή βασίστηκε στα συναφή στοιχεία που περιέχονται στην 
περιγραφή του και στο σχετικό μέτρο, που περιλαμβάνονται στη σχετική εκτελεστική 
απόφαση του Συμβουλίου, καθώς και στον μηχανισμό επαλήθευσης που προβλέπεται 
στις επιχειρησιακές ρυθμίσεις. 

10.23. Η προσέγγιση αυτή προβλεπόταν και στις εσωτερικές κατευθυντήριες
οδηγίες της Επιτροπής. Σύμφωνα με αυτές, κατά κανόνα, πρέπει να συνεκτιμώνται 
όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην περιγραφή του οροσήμου / της τιμής-στόχου 
καθώς και στην περιγραφή του μέτρου στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου. 

10.24. Το ορόσημο αριθ. 395, «Τροποποιήσεις του φόρου εισοδήματος εταιρειών
το 2021» είναι το μόνο που προβλέπεται για τη μεταρρύθμιση 8 της συνιστώσας 28 
του ισπανικού ΣΑΑ. Διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή δεν αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που 
προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου σε σχέση με το 
συγκεκριμένο ορόσημο (πλαίσιο 10.1). 
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Πλαίσιο 10.1 

Ορόσημο αριθ. 395 «Τροποποιήσεις του φόρου εισοδήματος 
εταιρειών το 2021» 

Περιγραφή του οροσήμου αριθ. 395 (μεταρρύθμιση C28.R8) στο παράρτημα της 
εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου (σ. 244): 

«Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων που εισήγαγε ο νόμος για τον 
προϋπολογισμό του 2021 και οι αναπτυξιακοί κανονισμοί σχετικά με τον φόρο 
εισοδήματος εταιρειών για την αύξηση των εσόδων από τον φόρο εταιρειών.» 

Περιγραφή της μεταρρύθμισης αριθ. 8 (C28.R8) - Βραχυπρόθεσμη έγκριση 
φορολογικών μέτρων στον τομέα της φορολογίας εταιρειών - στο παράρτημα της 
εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου (σ. 241): 

«Η μεταρρύθμιση θα τροποποιήσει τον νόμο περί φορολογίας εταιρειών 
προκειμένου να αυξηθεί η συνεισφορά του εν λόγω φόρου στη στήριξη των 
δημόσιων δαπανών, εισάγοντας παράλληλα απλουστεύσεις στις απαλλαγές και 
τις εκπτώσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ελάχιστος συντελεστής 15 % για τους 
φορολογούμενους. Αντιθέτως, η απαλλαγή των μερισμάτων και των υπεραξιών 
που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε θυγατρικές, ημεδαπές και μη 
εγκατεστημένες στο ισπανικό έδαφος, μειώνεται κατά 5 %. Η υλοποίηση του 
μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2021.» 

Η Επιτροπή αξιολόγησε ορθά το στοιχείο της μείωσης της απαλλαγής μερισμάτων 
και κεφαλαιακών κερδών. Ωστόσο, δεν ανέλυσε το στοιχείο της μεταρρύθμισης 
που αφορά τον ελάχιστο συντελεστή 15 %, όπως προβλέπεται στην περιγραφή 
της μεταρρύθμισης στην εκτελεστική απόφαση. 

10.25. Η Επιτροπή και οι ισπανικές αρχές μάς ενημέρωσαν ότι η πραγματοποίηση
των αναγκαίων τροποποιήσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ελάχιστος φορολογικός 
συντελεστής 15 % αποτελούσε μεσοπρόθεσμο στόχο, και ότι ουδέποτε υπήρξε 
πρόθεση να αποτελέσει στοιχείο του οροσήμου αριθ. 395. Αντιθέτως, επιδίωξη ήταν 
αυτό να επιτευχθεί μέσω σειράς άλλων μελλοντικών αλλαγών στη φορολογία 
εταιρειών. Μία από αυτές ήταν ο νόμος για τον προϋπολογισμό, που εγκρίθηκε στις 
28 Δεκεμβρίου 2021 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022.  

10.26. Μολονότι πράγματι η «εξασφάλιση ελάχιστου φορολογικού συντελεστή
15 %» μπορεί να θεωρηθεί μεσοπρόθεσμος στόχος, στην τεκμηρίωση που μας 
παρέσχε το κράτος μέλος και στην αξιολόγηση της Επιτροπής δεν γινόταν αναφορά σε 
αυτό το στοιχείο. Στην αξιολόγηση δεν διευκρινίζεται για ποιον λόγο το στοιχείο αυτό 
της μεταρρύθμισης δεν είναι συναφές με το ορόσημο αριθ. 395, ούτε ο τρόπος και ο 
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χρόνος ανάλυσης και αξιολόγησής του. Εντούτοις, η Επιτροπή εκτίμησε ότι το 
ορόσημο είχε εκπληρωθεί ικανοποιητικά στο σύνολό του. 

10.27. Σε περίπτωση μη επίτευξης ενός οροσήμου, η καταβολή του συνόλου ή 
μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς (ή, κατά περίπτωση, του δανείου) 
αναστέλλεται για μέγιστο διάστημα έξι μηνών. Οι αναστολές αίρονται μόνον εφόσον 
τα κράτη μέλη παράσχουν στην Επιτροπή στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την 
ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων ή των τιμών-στόχου. Εάν αυτό δεν συμβεί 
εντός έξι μηνών, η Επιτροπή μειώνει αναλογικά το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς ή, κατά περίπτωση, του δανείου. 

10.28. Ωστόσο, δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
κατέληξαν στα ποσά των διαφόρων καταβολών προς αυτά, ούτε σε τι ποσοστό 
συνέβαλε σε αυτό κάθε ορόσημο ή τιμή-στόχος. Κατά συνέπεια, όσον αφορά την 
καταβολή προς την Ισπανία, είναι άγνωστο το ποσοστό στο οποίο συνέβαλε η 
επίτευξη ενός μεμονωμένου οροσήμου ή μιας μεμονωμένης τιμής-στόχου. Μέχρι 
στιγμής, η Επιτροπή δεν έχει επιλύσει αυτό το πρόβλημα με την έγκριση μιας 
μεθόδου υπολογισμού του ποσού της αναστολής ή της μείωσης της πληρωμής. 
Απουσία τέτοιας μεθόδου, καθώς και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με τα 
ορόσημα και τις τιμές-στόχο, δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο η Επιτροπή θα 
εφαρμόσει το άρθρο 24 του κανονισμού ΜΑΑ και θα ποσοτικοποιήσει τον αντίκτυπο 
της μη επίτευξης του οροσήμου αριθ. 395. 

Απουσία αξιόπιστων κριτηρίων για το ορόσημο που αφορά τα 
συστήματα δικλίδων του κράτους μέλους 

10.29. Η επάρκεια των συστημάτων παρακολούθησης και δικλίδων που 
πρότειναν τα κράτη μέλη αποτελούσε προϋπόθεση για την έγκριση των ΣΑΑ. Κατά την 
αξιολόγηση των εν λόγω σχεδίων, η Επιτροπή εντόπισε ελλείψεις στα συστήματα των 
κρατών μελών. Ως εκ τούτου, το 2021, ζήτησε από 16 κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
συγκεκριμένες πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και ορόσημα για την αντιμετώπιση των εν 
λόγω αδυναμιών12. Η επίτευξη αυτών των οροσήμων αποτελεί προϋπόθεση τόσο για 
την υλοποίηση των ΣΑΑ όσο και για την κανονικότητα των μελλοντικών δαπανών στο 
πλαίσιο του ΜΑΑ. Στις περιπτώσεις που τα ορόσημα και οι τιμές-στόχος δεν ορίζονται 
σαφώς στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, υπάρχει κίνδυνος να είναι 

                                                      
12 Παράρτημα XIV της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ΓΔ ECFIN για το 2021. 
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δυσχερής η αξιολόγησή τους και να μην εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο 
σχεδιάστηκαν. 

10.30. Στην περίπτωση της Ισπανίας, το ορόσημο αριθ. 173, «Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Εγκατάστασης Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ήταν ένα 
από αυτά που προβλέφθηκαν σε σχέση με το σύστημα δικλίδων της χώρας. Κατά την 
ερμηνεία του οροσήμου που υιοθέτησαν οι ισπανικές αρχές, το σύστημα απαιτείται 
να έχει σχεδιαστεί ορθά, όχι όμως απαραίτητα και να είναι πλήρως λειτουργικό. Ως εκ 
τούτου, η έκθεση ελέγχου που προβλέπει η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου 
για να αποδειχθεί η ικανοποιητική εκπλήρωση αυτού του οροσήμου επικεντρώθηκε 
στον σχεδιασμό του συστήματος και όχι στην λειτουργία του. Η Επιτροπή ζήτησε 
συμπληρωματικές πληροφορίες, προκειμένου να επαληθεύσει κατά πόσο το σύστημα 
ήταν πράγματι κατάλληλο για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με 
τους δικαιούχους, τους αναδόχους, τους υπεργολάβους και τους πραγματικούς 
δικαιούχους. 

10.31. Βάσει των δοκιμασιών που διενήργησε, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το
σύστημα ήταν σε θέση να εκτελέσει αυτές τις λειτουργίες και αποφάνθηκε ότι το 
ορόσημο αριθ. 173 είχε εκπληρωθεί ικανοποιητικά. Ωστόσο, στη σύνοψη της 
αξιολόγησής της επισήμανε δύο εναπομένουσες αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο 
το σύστημα χειριζόταν τις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους 
(στην περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών χωρίς καταχωρισμένο αντιπρόσωπο στην 
Ισπανία). Οι αδυναμίες αυτές είχαν αντίκτυπο στον τρόπο συλλογής των εν λόγω 
πληροφοριών, καθώς και στον τρόπο πρόσβασης σε αυτές για τους σκοπούς της 
εφαρμογής δικλίδων. 

10.32. Η Επιτροπή συζήτησε τα εν λόγω προβλήματα με τις ισπανικές αρχές, οι
οποίες συμφώνησαν σε λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Για την υλοποίηση των 
λύσεων αυτών δήλωσαν ότι θα απαιτούνταν έξι έως εννέα μήνες. Ωστόσο, μολονότι η 
συμφωνία επί των λύσεων επιτεύχθηκε την 1η Δεκεμβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε 
θετική προκαταρκτική αξιολόγηση όσον αφορά το αίτημα καταβολής δύο ημέρες 
αργότερα, χωρίς να έχει καταλήξει σε συμφωνία με τις ισπανικές αρχές επί επίσημου 
σχεδίου δράσης. Απουσία τέτοιου σχεδίου, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα 
διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εναπομενόντων προβλημάτων του 
συστήματος, ούτε παρέχονται εχέγγυα για την υλοποίησή τους. 

10.33. Η διατύπωση της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου έδωσε στην
Επιτροπή το περιθώριο να θεωρήσει ότι το ορόσημο είχε εκπληρωθεί ικανοποιητικά. 
Μολονότι δεν αμφισβητούμε την εκτίμηση αυτή, προκύπτει ότι ορισμένα στοιχεία του 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος δεν ήταν λειτουργικά κατά τον χρόνο 
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της αξιολόγησης. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να εξετάσει περαιτέρω αυτό το 
ορόσημο στο πλαίσιο των κατασταλτικών ελέγχων της. 

Ανεπαρκής τεκμηρίωση της διαδικασίας αξιολόγησης 

10.34. Ένα σύστημα εσωτερικών δικλίδων πρέπει να προβλέπει την ύπαρξη 
επαρκούς διαδρομής ελέγχου, δηλαδή πλήρους και διαφανούς τεκμηρίωσης του 
τρόπου με τον οποίο αξιολογήθηκε η επίτευξη των οροσήμων και των τιμών-στόχου. 
Αυτό υπογραμμίζει η Επιτροπή στο σημείωμά της σχετικά με τη δομή εσωτερικών 
δικλίδων για τον ΜΑΑ, δηλώνοντας ότι μια ολοκληρωμένη στρατηγική δικλίδων 
πρέπει να περιλαμβάνει τη θέσπιση κανόνων διαχείρισης εγγράφων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια των μεθόδων εργασίας, καθώς και 
ολοκληρωμένες διαδρομές ελέγχου. Στη διαδρομή ελέγχου της, η Επιτροπή, 
τεκμηριώνει τα στοιχεία που σχετίζονται με την ικανοποιητική εκπλήρωση του 
οροσήμου ή της τιμής-στόχου (βλέπε σημείο 10.7). 

10.35. Στις περιπτώσεις δύο οροσήμων13 διαπιστώσαμε ότι η διαδρομή ελέγχου 
δεν κάλυπτε επαρκώς όλα τα στοιχεία που είχαν θεωρηθεί συναφή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αξιολόγησης. Στο πλαίσιο 10.2 παρατίθεται παράδειγμα μιας τέτοιας 
περίπτωσης. 

                                                      
13 Ορόσημο αριθ. 215 «Εγκαινίαση του δικτυακού τόπου «DATAESTUR» για τη συλλογή 

δεδομένων σχετικά με τον τουρισμό», ορόσημο αριθ. 303 «Έναρξη ισχύος του οργανικού 
νόμου για την εκπαίδευση». 
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Πλαίσιο 10.2 

Παράδειγμα ανεπαρκούς διαδρομής ελέγχου όσον αφορά την 
αξιολόγηση του οροσήμου 

Περιγραφή του οροσήμου αριθ. 215 (μεταρρύθμιση C14.R1) στο παράρτημα της 
εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου (σ. 138): 

«Ο δικτυακός τόπος συλλέγει δεδομένα για τον τουρισμό στην Ισπανία από 
διάφορες πηγές τουριστικών στατιστικών, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων όπως οι INE, Turespaña, Τράπεζα της Ισπανίας, AENA ή RENFE, 
και λειτουργεί.» 

Η Επιτροπή έκρινε ότι όλα τα στοιχεία του οροσήμου αριθ. 215 είχαν επιτευχθεί 
και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ορόσημο είχε εκπληρωθεί ικανοποιητικά. 
Στην ενότητα ανάλυσης του φακέλου συνοπτικής αξιολόγησης, η Επιτροπή 
ανέφερε ότι ο ιστότοπος που συνδέεται με το ορόσημο ήταν σε λειτουργία και ότι 
συλλέγει συνεχώς από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και επικαιροποιεί 
δημόσια δεδομένα σχετικά με τον τουρισμό. 

Ωστόσο, η διαδρομή ελέγχου της διαδικασίας αξιολόγησης σε σχέση με το 
ορόσημο αριθ. 215 δεν περιείχε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Επιτροπή 
επαλήθευσε πως ο ιστότοπος συνέλεγε δεδομένα από τις κύριες πηγές 
στατιστικών για τον τουρισμό. 
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ΕΕΔ και λοιπές ρυθμίσεις 
διακυβέρνησης 
10.36. Οι ΕΕΔ είναι το κύριο εργαλείο διά του οποίου οι γενικές διευθύνσεις της
Επιτροπής αναφέρουν κατά πόσον έχουν αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι 
διαδικασίες δικλίδων διασφαλίζουν την κανονικότητα των δαπανών. Η δήλωση 
διασφάλισης του Γενικού Διευθυντή στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της 
ΓΔ ECFIN για το 2021 περιλαμβάνει για πρώτη φορά δαπάνες στο πλαίσιο του ΜΑΑ. 

10.37. Η δήλωση διασφάλισης του Γενικού Διευθυντή για το 2021 επιβεβαιώνει
ότι οι διαδικασίες δικλίδων που έχει θεσπίσει η ΓΔ ECFIN παρέχουν τις αναγκαίες 
εγγυήσεις όσον αφορά:  

i) τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, και

ii) την εφαρμογή του άρθρου 22, παράγραφος 5, του κανονισμού.

10.38. Το 2021 η ΓΔ ECFIN όρισε τις στρατηγικές ελέγχου και δικλίδων της για τον
ΜΑΑ και έθεσε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο δικλίδων για τις δραστηριότητες του 
μηχανισμού. Επιπλέον των εκ των προτέρων εργασιών της, τον Δεκέμβριο του 2021 η 
ΓΔ ECFIN ενέκρινε τη στρατηγική ελέγχου της. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να 
επιβεβαιώνεται η εκπλήρωση των οροσήμων και των τιμών-στόχου και να 
αξιολογείται κατά πόσον οι εθνικές αρχές έχουν θεσπίσει τα αναγκαία συστήματα 
διαχείρισης και δικλίδων για την επαλήθευση της κανονικότητας των πληρωμών και 
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ κατά την υλοποίηση του ΣΑΑ.  

10.39. Η στρατηγική ελέγχου προβλέπει τρία είδη κατασταλτικών ελέγχων:

o ελέγχους σχετικά με την επίτευξη των οροσήμων και των τιμών-στόχου
(κανονικότητα)·

o ελέγχους συστημάτων που επικεντρώνονται στη συλλογή δεδομένων και την
αναφορά στοιχείων σχετικά με τα ορόσημα και τις τιμές-στόχους στα κράτη μέλη
(κανονικότητα)·

o ελέγχους συστημάτων που εστιάζουν στην προστασία των οικονομικών
συμφερόντων της ΕΕ.

10.40. Η εύλογη βεβαιότητα όσον αφορά την κανονικότητα της καταβολής προς
την Ισπανία βασίστηκε σε διεξοδικές προληπτικές δικλίδες. Οι ρυθμίσεις 
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παρακολούθησης και δικλίδων της Ισπανίας για τον ΜΑΑ θεσπίστηκαν πρόσφατα. 
Σύμφωνα με τη στρατηγική δικλίδων της Επιτροπής, τα αποτελέσματα των σχετικών 
κατασταλτικών ελέγχων ή δικλίδων όσον αφορά την εκπλήρωση των πρόσθετων 
δεσμεύσεων σε σχέση με το ορόσημο (βλέπε σημείο 10.33) θα καταστούν διαθέσιμα 
σε μεταγενέστερο στάδιο. 

10.41. Σε αντίθεση με την πρακτική που εφαρμόζει σε σχέση με άλλα 
προγράμματα της ΕΕ, στην περίπτωση του ΜΑΑ η Επιτροπή προβαίνει σε ποιοτική 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δικλίδων και του επιπέδου κινδύνου που 
συνδέεται με τις πράξεις, χωρίς να παρέχει εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος. 

10.42. Οι δαπάνες του 2021 στο πλαίσιο του ΜΑΑ δεν λαμβάνονται υπόψη για 
τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου κατά την πληρωμή για τις σχετικές με το 
ΠΔΠ δαπάνες, που γνωστοποιείται στην ΕΕΔΕ της Επιτροπής. Σε χωριστή δήλωση, η 
Επιτροπή αναφέρεται στη δήλωση του κύριου διατάκτη ότι έχει αποκομίσει εύλογη 
βεβαιότητα όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα της μοναδικής 
πληρωμής που πραγματοποιήθηκε το 2021 από τον ΜΑΑ. Η βεβαιότητα βασίζεται στη 
θετική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά την εκπλήρωση των 
οροσήμων που σχετίζονται με το αίτημα καταβολής. 

10.43. Σημειώνουμε ότι, στη συνολική ελεγκτική γνώμη της που περιλαμβάνεται 
στην ΕΕΔΕ, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής περιέλαβε 
ενότητα περί επισήμανσης ειδικού θέματος σε σχέση με τον ΜΑΑ. Αυτή αφορά 
ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού της στρατηγικής δικλίδων του ΜΑΑ που 
καλύπτουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα, τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω το 202214. 

                                                      
14 Παράρτημα VI του τόμου III της ΕΕΔΕ για το 2021. 
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Συμπεράσματα και συστάσεις 

Συμπεράσματα 

10.44. Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου που συγκεντρώσαμε 
μέσω των εργασιών μας και παρουσιάζουμε στο παρόν κεφάλαιο προκύπτει ότι ένα 
από τα ορόσημα που συνδέονται με την πρώτη εκταμίευση προς την Ισπανία δεν είχε 
εκπληρωθεί ικανοποιητικά. Η Επιτροπή δεν έχει καθορίσει ακόμη τη μέθοδο που θα 
εφαρμόζεται για την ποσοτικοποίηση του αντικτύπου της μη επίτευξης ενός 
οροσήμου ή μιας τιμής-στόχου. Κατά την άποψή μας, το σφάλμα δεν είναι ουσιώδες. 

10.45. Άλλες αδυναμίες που διαπιστώσαμε στις εργασίες της Επιτροπής για την 
αξιολόγηση της επίτευξης των οροσήμων είναι η εφαρμογή ανεπαρκώς αξιόπιστων 
κριτηρίων και η ανεπαρκής τεκμηρίωση των εργασιών της, κάτι που όμως δεν 
επηρεάζει την αξιολόγηση. 

Συστάσεις 

10.46. Βάσει των διαπιστώσεων και των συμπερασμάτων μας για το 2021, 
συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 

Σύσταση 10.1 – Αιτιολόγηση των στοιχείων που δεν 
θεωρούνται συναφή για την αξιολόγηση των οροσήμων και 
των τιμών-στόχου 

Να αιτιολογεί κατά τρόπο σαφή και διαφανή τα στοιχεία που περιέχονται στις 
επιχειρησιακές ρυθμίσεις και στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, τα οποία 
δεν θεωρούνται συναφή για την ικανοποιητική εκπλήρωση οροσήμων και τιμών-
στόχου.  

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Αμέσως 
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Σύσταση 10.2 – Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την (μερική) 
αναστολή καταβολής 

Να αναπτύξει μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του ποσού της αναστολής της 
πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφοι 6 και 8, του κανονισμού. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Αμέσως 

Σύσταση 10.3 – Καλύτερη τεκμηρίωση της αξιολόγησης των 
οροσήμων και των τιμών-στόχου 

Να βελτιώσει την τεκμηρίωση της αξιολόγησης των οροσήμων και των τιμών-στόχου, 
τεκμηριώνοντας πλήρως όλα τα στοιχεία που εξετάστηκαν στο πλαίσιο των εκ των 
προτέρων εργασιών. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Αμέσως 
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Παραρτήματα 
Παράρτημα 10.1 – Πληρωμές του ΜΑΑ το 2021 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων από τον πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της Επιτροπής. 

Ισπανία 9 037 10 000

Iταλία 8 954 -

Γαλλία 5 118 -

Ελλάδα 2 310 -

Γερμανία 2 250 -

Ρουμανία 1 851 -

Πορτογαλία 1 808 -

Τσεχική Δημοκρατία 915 -

Σλοβακία 823 -

Κροατία 818 -

Βέλγιο 770 -

Αυστρία 450 -

Λιθουανία 289 -

Λετονία 237 -

Σλοβενία 231 -

Δανία 202 -

Κύπρος 131 -

Εσθονία 126 -

Μάλτα 41 -

Λουξεμβούργο 12 -

Κράτη μέλη με
εγκριθέν ΣΑΑ 

Προχρηματοδοτήσεις
από τις επιχορηγήσεις 

του ΜΑΑ

(εκατ. ευρώ)

FR

DE

LU

PT

IT

EL

RO

CZ SK

AT

SI

LV

LT

CY

BE

HR

DK

EE

MT

ES

Εκταμιεύσεις επιχορηγήσεων του ΜΑΑ
εξαιρουμένων των 
προχρηματοδοτήσεων
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Απαντήσεις των θεσμικών οργάνων 
στην ετήσια έκθεση σχετικά με την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για το οικονομικό έτος 2021 
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Περιεχόμενα 
Σελίδα 

Κεφάλαιο 1 Δήλωση διασφάλισης και στοιχεία προς 
υποστήριξή της

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 325 

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση του προϋπολογισμού και 
χρηματοοικονομική διαχείριση

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 335 

Κεφάλαιο 3 Έσοδα

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 341 

Κεφάλαιο 4 Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή 
οικονομία

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 347 

Κεφάλαιο 5 Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 357 

Κεφάλαιο 6 Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 374 

Κεφάλαιο 7 Μετανάστευση και διαχείριση των 
συνόρων 
Ασφάλεια και άμυνα

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 380 

Κεφάλαιο 8 Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 386 
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Κεφάλαιο 9 Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση 

Απαντήσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 391 

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 394 

Κεφάλαιο 10 Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας 

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 395 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 — ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Το έτος 2021 σηματοδοτήθηκε από τη διαδοχική χαλάρωση των περιορισμών που επιβλήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αλλά αποκαλύφθηκε και η πραγματική διάσταση του 
κοινωνικού και οικονομικού κόστους που προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19.  

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην άμβλυνση των οικονομικών 
επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και στην ισχυροποίηση και την αύξηση της ανθεκτικότητας των 
ευρωπαϊκών οικονομιών. Το NGEU και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελούν μόνο 
δύο παραδείγματα της ενιαίας αντίδρασης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της COVID-19. 

Επίσης, υπό αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, η Επιτροπή συνέχισε να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην εξασφάλιση της υπεύθυνης και ορθής διάθεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και 
στη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, ώστε να 
διασφαλιστεί η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων εκ μέρους της στην πράξη. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Εάν 
διαπιστωθεί ότι τα κράτη μέλη, οι ενδιάμεσοι φορείς ή οι τελικοί δικαιούχοι δαπάνησαν κονδύλια της 
ΕΕ με μη ορθό τρόπο, η Επιτροπή λαμβάνει άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση των εν λόγω 
σφαλμάτων και την κατάλληλη ανάκτηση των κονδυλίων. 

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ συνεπάγεται τον χειρισμό εκατομμυρίων συναλλαγών και 
εκατοντάδων χιλιάδων ελέγχων σε όλα τα προγράμματα και τους τρόπους διαχείρισης. Η Επιτροπή 
καταβάλλει προσπάθειες ώστε να επιτύχει την ορθή ισορροπία μεταξύ χαμηλού επιπέδου 

σφαλμάτων, ταχύτητας πληρωμών και εύλογου κόστους των ελέγχων.  

Μολονότι η δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ έχει βελτιωθεί με την πάροδο του 
χρόνου, ορισμένα είδη δαπανών εξακολουθούν να είναι περισσότερο επιρρεπή σε σφάλματα. Αυτά τα 
είδη δαπανών διέπονται συνήθως από πιο πολύπλοκους κανόνες και συστήματα απόδοσης εξόδων. Η 
Επιτροπή εξακολουθεί να εντοπίζει πού προκύπτουν ζητήματα, να λαμβάνει προληπτικά και 
διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εντοπιζόμενων αδυναμιών και για τη διασφάλιση της 
βελτίωσης της πρόληψης και του εντοπισμού σφαλμάτων με την πάροδο του χρόνου όσον αφορά το 
σύνολο των προγραμμάτων. 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

1.8 Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι θεωρείται ότι οι λογαριασμοί της ΕΕ δεν

περιέχουν ουσιώδη σφάλματα για 15ο διαδοχικό έτος. 
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Κανονικότητα των πράξεων 

1.18 α) Όσον αφορά το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, η Επιτροπή

εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) θεωρεί ότι τα έσοδα 
εξακολουθούν να μη περιέχουν ουσιώδη σφάλματα. 

Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για το ότι το ΕΕΣ θεωρεί ότι τα σχετικά με τα έσοδα 
συστήματα ήταν γενικώς αποτελεσματικά. Η Επιτροπή, όπως πράττει και με τις δικές της διαπιστώσεις, 
θα δώσει συνέχεια στα ζητήματα που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο του ΕΕΣ σε ορισμένα κράτη μέλη, 
από τα οποία θα απαιτηθεί να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και την επίλυση των 
ελλείψεων που εντοπίστηκαν. 

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εντείνει τη μεταπαρακολούθηση των μακροχρόνιων ανοικτών 
σημείων σχετικά με τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (ΠΙΠ) και την άρση των επιφυλάξεων σχετικά 
με τον ΦΠΑ, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Όσον αφορά τις ενέργειες για τη μείωση του τελωνειακού ελλείμματος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, 
ενώ ο γενικός στόχος του σχεδίου δράσης για τα τελωνεία δεν είναι η μείωση του ελλείμματος αυτού, 
αρκετές ενέργειες του σχεδίου δράσης έχουν τον φιλόδοξο στόχο να συμβάλουν στην επίτευξη του εν 
λόγω στόχου (βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 3.13). 

β) Όσον αφορά την κανονικότητα των δαπανών, βάσει των πολυάριθμων λογιστικών και λοιπών

ελέγχων που διενεργήθηκαν, η από μέρους της ίδιας της Επιτροπής εκτίμηση του κινδύνου κατά 

την πληρωμή, δηλαδή το υπολειπόμενο επίπεδο σφάλματος κατά τον χρόνο πληρωμής, μετά τους 

προληπτικούς ελέγχους, παρέμεινε σταθερή στο 1,9 % των σχετικών δαπανών, δηλαδή στο ίδιο 
επίπεδο με το 2020. Αυτή η σταθερότητα συνάδει με το ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών το 
2021 εξακολουθεί να αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.  

Η Επιτροπή, δεδομένου του πολυετούς χαρακτήρα των δαπανών της και των στρατηγικών 

ελέγχου που εφαρμόζει, καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για τη διενέργεια ελέγχων μετά τις 

πληρωμές και για τη συνέχιση των διορθώσεων. Οι προσπάθειες αυτές αντικατοπτρίζονται στον 

εκτιμώμενο κίνδυνο κατά το κλείσιμο του προγράμματος1, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στο 

0,8 % (0,9 % το 2020). Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας του 
2 % και συνάδει τόσο με τα επίπεδα που καταγράφηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, από το 2016 και 
μετά, όσο και με τον στόχο της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή, χάρη στην πληθώρα των πληροφοριών που συγκεντρώνει μέσω των ελέγχων της, 
καθώς και στη λεπτομερή τους ανάλυση, έχει τη δυνατότητα να υποδιαιρεί τις δαπάνες για τις 

οποίες ο κίνδυνος κατά την πληρωμή υπερβαίνει το 1,9 % μεταξύ: 

 των δαπανών μεσαίου κινδύνου, με κίνδυνο κατά την πληρωμή μεταξύ 1,9 % και 2,5 %,

ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 23 % των συνολικών δαπανών· και

 των δαπανών υψηλότερου κινδύνου, με κίνδυνο κατά την πληρωμή άνω του 2,5 %,

ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 22 % των συνολικών δαπανών για το 2021.

Επομένως, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ποσοστό άνω του ήμισυ των δαπανών 

(55 %) είναι χαμηλού κινδύνου, δεδομένου ότι ο κίνδυνος κατά την πληρωμή είναι κάτω από το 
όριο σημαντικότητας (βλ. λεπτομέρειες στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις για το 
έτος 2021, τόμος II, σ. 50). 

1 Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κλείσιμο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, στον 
τομέα των γεωργικών δαπανών ο κίνδυνος κατά το κλείσιμο αντικαθίσταται από το τελικό επισφαλές ποσό. 
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Αντίκτυπος της πολυπλοκότητας των κανόνων και του τρόπου εκταμίευσης των κεφαλαίων της ΕΕ 
στον κίνδυνο σφάλματος  

1.19 — Πρώτη περίπτωση Η Επιτροπή συμμερίζεται το συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος

σφάλματος είναι χαμηλότερος για τις δαπάνες που διέπονται από απλουστευμένους κανόνες (κυρίως 
για τις πληρωμές βάσει δικαιωμάτων). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προσπάθησε με κάθε τρόπο να 
συνεχίσει τις προσπάθειές της για απλούστευση στον μέγιστο δυνατό βαθμό κατά τον σχεδιασμό των 
προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027, ειδικότερα στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας και 
της πολιτικής συνοχής, προωθώντας τη χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους, καθώς και τα 
συστήματα χρηματοδότησης που δεν συνδέονται με τις δαπάνες, και με το νέο μοντέλο υλοποίησης 
της ΚΓΠ. 

Δεύτερη περίπτωση Μολονότι η πολυπλοκότητα των κανόνων μπορεί να συμβάλει σε

υψηλότερο κίνδυνο σφαλμάτων, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζονται 
παρέχουν τη δυνατότητα μετριασμού των κινδύνων που συνδέονται με ορισμένα από τα πλέον 
πολύπλοκα προγράμματα. 

Η Επιτροπή λαμβάνει επί του παρόντος στοχευμένα διορθωτικά μέτρα ειδικότερα για τις κατηγορίες 
μεσαίου και υψηλότερου κινδύνου. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των δικαιούχων και των εταίρων υλοποίησης σχετικά με τους εφαρμοστέους 
κανόνες της ΕΕ και τα επανεμφανιζόμενα ζητήματα, την προσαρμογή των στρατηγικών για τις 
στρατηγικές ελέγχου όπου απαιτείται, την εφαρμογή των διδαγμάτων που αντλήθηκαν σε μελλοντικά 
προγράμματα και την απλούστευση των κανόνων, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να απαιτείται η χρήση πολύπλοκων όρων και κανόνων 
επιλεξιμότητας, σε περίπτωση που η στόχευση της ενίσχυσης είναι αναγκαία για την επίτευξη 
φιλόδοξων στόχων πολιτικής ή για την τήρηση βασικών αρχών της ενιαίας αγοράς (κανόνες περί 
δημόσιων συμβάσεων ή κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων).  

Επομένως, η νομιμότητα και η κανονικότητα πρέπει να εξισορροπούνται με την επίτευξη των 

στόχων πολιτικής, λαμβανομένου παράλληλα υπόψη του κόστους υλοποίησης. 

1.20 Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη του ΕΕΣ, σύμφωνα με την οποία ο τρόπος εκταμίευσης

των κεφαλαίων επηρεάζει τον κίνδυνο σφάλματος.  

Ωστόσο, η Επιτροπή, με βάση τις λεπτομερείς πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, θεωρεί ότι οι 

κίνδυνοι κατά την πληρωμή δεν είναι ομοιόμορφα ουσιώδεις για τις πληρωμές βάσει 
απόδοσης εξόδων. Η έκθεση σε κίνδυνο ενδέχεται να διαφέρει εντός του ίδιου τομέα πολιτικής ή 
ακόμα και εντός του ίδιου προγράμματος δαπανών. 

Δαπάνες υψηλού κινδύνου 

1.22 – 1.23 Η Επιτροπή, βάσει της λεπτομερούς εκτίμησης που διενεργεί, υποδιαιρεί τις δαπάνες

της ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο κατά την πληρωμή. Σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή θεωρεί ότι 
για λιγότερο από το 45 % των σχετικών δαπανών της, ο κίνδυνος κατά την πληρωμή υπερβαίνει το 
1,9 %, το οποίο παραμένει σταθερό σε σύγκριση με το 2020.  

Αυτό αφορά ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα «Συνοχή», δηλαδή μόνον εκείνα που 
παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις και/ή ποσοστά σφάλματος άνω του 1,9 %· τις επιχορηγήσεις για το 
ερευνητικό πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» και άλλες πολύπλοκες επιχορηγήσεις στον ίδιο τομέα 
του ΠΔΠ· μεμονωμένους οργανισμούς πληρωμών της ΚΓΠ για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική 
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ανάπτυξη, καθώς και ορισμένα κράτη μέλη για μέτρα στήριξης της αγοράς με ποσοστά σφάλματος 
άνω του 1,9 %. 

Βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 1.19 και 1.20. 

1.24 Στον τομέα πολιτικής «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες», βάσει κοινής τυπολογίας, η

Επιτροπή και οι αρχές ελέγχου εντόπισαν εν γένει τις ίδιες κατηγορίες παρατυπιών με το ΕΕΣ: μη 
επιλέξιμες δαπάνες, δημόσιες συμβάσεις, διαδρομή του ελέγχου και κρατικές ενισχύσεις.  

Επί του παρόντος, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα από κοινού με τις αρχές του προγράμματος, οι οποίες 
είναι αρμόδιες σε πρώτο βαθμό για την πρόληψη και τον εντοπισμό σφαλμάτων, μέσω δράσεων 
ανάπτυξης ικανοτήτων και ελέγχων, με σκοπό τη μείωση των σφαλμάτων. Η Επιτροπή απηύθυνε 
επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη χρήση 
απλουστευμένων επιλογών κόστους, αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των 
διαχειριστικών επαληθεύσεων.  

Η Επιτροπή εφαρμόζει επίσης επί του παρόντος τα σχέδια δράσης της σε σχέση με τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις. Οι εν λόγω δράσεις έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις 
διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους των κεφαλαίων της ΕΕ να βελτιώσουν τις πρακτικές τους 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και να μειώσουν τον κίνδυνο παρατυπιών που συνδέονται με 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και 
διάδοσης σχετικών πληροφοριών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη των ΕΔΕΤ. Τέλος, τα σχέδια 
διορθωτικών μέτρων, τα οποία ζητούνται από τις αρμόδιες για τα σχετικά προγράμματα αρχές κάθε 
φορά που διαπιστώνονται ελλείψεις, συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση των συστημάτων για τα 
σχετικά προγράμματα. 

1.25 Όσον αφορά τον τομέα πολιτικής «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον», για τα μέτρα στήριξης

της αγοράς και την αγροτική ανάπτυξη, η εκτίμηση του ΕΕΣ συνάδει με την εκτίμηση της Επιτροπής, 
στην οποία διαπιστώνεται επίσης υψηλότερος κίνδυνος σφαλμάτων στους εν λόγω τομείς. Σύμφωνα 
με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΚΓΠ, εφαρμόζονται πολύπλοκοι όροι και κανόνες επιλεξιμότητας 
σε περίπτωση που η στόχευση της ενίσχυσης είναι αναγκαία για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων 
πολιτικής. Κατά συνέπεια, η στόχευση αυτή χρειάζεται για την εξισορρόπηση μεταξύ, αφενός, των 
παραμέτρων νομιμότητας και κανονικότητας και, αφετέρου, της επίτευξης των στόχων πολιτικής, 
λαμβανομένου παράλληλα υπόψη του κόστους υλοποίησης. Για την περίοδο 2023-2027, η Επιτροπή 
αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό προωθώντας τη χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους και 
απλουστεύοντας την ΚΓΠ. 

1.26 Στον τομέα «Έρευνα και καινοτομία», η χρηματοδότηση βάσει πραγματικών δαπανών

εξακολουθεί να είναι σχετικά πολύπλοκη και επιρρεπής σε σφάλματα, ιδίως για ορισμένες κατηγορίες 
δικαιούχων (βλ. σημείο 1.19), παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής για παροχή καθοδήγησης σε όλους 
τους συμμετέχοντες.  

Επιπροσθέτως, ως εναλλακτική λύση της χρηματοδότησης βάσει πραγματικών δαπανών, η Επιτροπή 
προωθεί την αύξηση της χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών και ένα σύστημα μοναδιαίου κόστους για τα 
έξοδα προσωπικού το οποίο θα είναι διαθέσιμο για οποιαδήποτε επιχορήγηση, που αποτελεί και την 
κύρια πηγή σφαλμάτων. 

1.27 Όσον αφορά τον τομέα «Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος», η Επιτροπή θεωρεί ότι

οι δαπάνες χαμηλότερου κινδύνου στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου δεν περιορίζονται 
αποκλειστικά και μόνο στις πληρωμές δημοσιονομικής στήριξης και στις διοικητικές δαπάνες, αλλά 
περιλαμβάνουν και άλλα πεδία δαπανών υπό άμεση και έμμεση διαχείριση που παρουσιάζουν χαμηλό 
ή μεσαίο κίνδυνο κατά την πληρωμή. 
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Τυπολογία σφαλμάτων: επιλεξιμότητα και παραβιάσεις των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και 
περί δημόσιων συμβάσεων  

1.28 Η τυπολογία των σφαλμάτων αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα των κανόνων. Ως εκ τούτου,

η Επιτροπή καταβάλλει διαρκώς προσπάθειες για την απλούστευση των κανόνων, στο μέτρο του 
δυνατού, και για την αύξηση της χρήσης απλούστερων μηχανισμών υλοποίησης, όπως 
απλουστευμένες επιλογές κόστους. Η μείωση της γραφειοκρατίας για τους δικαιούχους και η μείωση 
της πολυπλοκότητας είναι μία από τις κατευθυντήριες αρχές για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
2021-2027. Βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 1.19. 

1.29 Όσον αφορά τις περιπτώσεις σφαλμάτων επιλεξιμότητας που εντόπισε το ΕΕΣ στα ταμεία της

πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή θεωρεί ότι για δύο πράξεις σε σχέση με ένα πρόγραμμα, δεν υπάρχει 
νομική βάση για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι 
πάνω από το ένα τρίτο του από μέρους του ΕΕΣ εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος αφορά ένα μόνον 
εθνικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και αντικατοπτρίζει ένα πολύ 
συγκεκριμένο ζήτημα. Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στις απαντήσεις της στα σημεία 5.15 και 5.22. 

Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και καινοτομίας, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα «μη επιλέξιμα έργα» 
δεν αποτελούν συνήθη πηγή σφαλμάτων για τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. 

1.30 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι κατά τα τελευταία έτη τα σφάλματα που αφορούν τους κανόνες

περί κρατικών ενισχύσεων και εντοπίζονται από τις αρχές των κρατών μελών και από την Επιτροπή 
εξακολουθούν να είναι λιγότερο συχνά όσον αφορά τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, κάτι που 
καταδεικνύει τον αντίκτυπο των μέτρων που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της 
Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Οι δημόσιες συμβάσεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή σφαλμάτων που αναφέρονται 
από τις αρχές ελέγχου, οι οποίες εντοπίζουν σήμερα με καλύτερο τρόπο τέτοια ζητήματα, εξέλιξη που 
αποτελεί ένδειξη του ότι οι δράσεις ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις αποδίδουν επίσης καρπούς. Η Επιτροπή 
παραπέμπει στις απαντήσεις της στα σημεία 5.27 και 5.29. 

Δαπάνες χαμηλού κινδύνου 

1.32 Η Επιτροπή, βάσει της λεπτομερούς εκτίμησης που διενεργεί, θεωρεί ότι τα χρηματοδοτικά

προγράμματα (ή μέρη αυτών) που είναι χαμηλού κινδύνου, δηλαδή ο συναφής κίνδυνος κατά την 
πληρωμή είναι κάτω του 1,9 %, αντιπροσωπεύουν σύμφωνα με στοιχεία του 2020 περίπου το 55 % 
των σχετικών δαπανών το 2021.  

Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει τις δαπάνες της συντριπτικής πλειονότητας των οργανισμών 
πληρωμών της ΚΓΠ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, καθώς και ορισμένα 
επιχειρησιακά προγράμματα για τον τομέα «Συνοχή», δηλαδή για τα προγράμματα με χαμηλό ποσοστό 
σφάλματος· τις δαπάνες που αφορούν τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie· τις επιχορηγήσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας· τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τον Οργανισμό του 
Ευρωπαϊκού GNSS· τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»· το πρόγραμμα Erasmus+· το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης· τη δημοσιονομική στήριξη, τις επιχορηγήσεις και διοικητικές 
δαπάνες.  

Στον τομέα «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον», η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με το συμπέρασμα 
του ΕΕΣ (όπως αναφέρεται επίσης στο κεφάλαιο 6) ότι οι άμεσες ενισχύσεις του ΕΓΤΕ, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν το 68 % των δαπανών στον τομέα των φυσικών πόρων, εξακολουθούν να μη 
περιέχουν ουσιώδη σφάλματα. Το συμπέρασμα αυτό συνάδει με τα συμπεράσματα στα οποία 
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καταλήγει και η ίδια η Επιτροπή στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI όσον αφορά τις 
δαπάνες της ΚΓΠ. 

Οι περί κανονικότητας πληροφορίες της Επιτροπής 

Η από μέρους της Επιτροπής εκτίμηση του σφάλματος 

1.36 – 1.38 Η Επιτροπή διασφαλίζει την αξιοπιστία της από τη βάση προς την κορυφή και σε

αναλυτικό επίπεδο, δηλαδή ανά πρόγραμμα ή άλλο σχετικό τμήμα των δαπανών, δεδομένου ότι η 
υλοποίηση δεν είναι ομοιογενής μεταξύ των προγραμμάτων και των κρατών μελών, και έχει ως στόχο 
να εντοπίζει πού προκύπτουν ζητήματα και να λαμβάνει, συνεπώς, κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 

Η Επιτροπή είναι βέβαιη για τις πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους κατά την πληρωμή και 

τους κινδύνους κατά το κλείσιμο που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση 

και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ). Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους που 
διενεργούνται κάθε έτος από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις προσεκτικά 
καθορισμένες στρατηγικές τους για τους ελέγχους, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των 
προγραμμάτων δαπανών. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί επί του παρόντος στενά τον κίνδυνο κατά την πληρωμή και τον κίνδυνο 
κατά το κλείσιμο, με στόχο τη διατήρηση του κινδύνου κατά το κλείσιμο σε επίπεδο χαμηλότερο από 
το όριο σημαντικότητας του 2 %. 

Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η προσέγγιση που ακολουθεί, ως διαχειριστής του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, είναι διαφορετική από την προσέγγιση που ακολουθεί το ΕΕΣ στο πλαίσιο του 
ρόλου του ως εξωτερικού ελεγκτή. Αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως 
προς την εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος από τα δύο θεσμικά όργανα. 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή δεν συμμερίζεται πάντοτε την εκτίμηση του ΕΕΣ σχετικά με τα επιμέρους 
σφάλματα. 

Βάσει των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κίνδυνος κατά την πληρωμή 
που παρουσιάζεται στην ΕΕΔΕ για τον τομέα 1 του ΠΔΠ «Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή 
οικονομία» είναι αντιπροσωπευτικός του επιπέδου σφάλματος (βλ. σημεία 4.6 και 4.29 στο 
κεφάλαιο 4). 

Για τον τομέα «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες», η Επιτροπή επισημαίνει ότι η μέγιστη τιμή τής 
από μέρους της εκτίμησης σφάλματος για τον τομέα 2 του ΠΔΠ (2,3 %), η οποία λαμβάνεται υπόψη 
στην ΕΕΔΕ για τον υπολογισμό του από μέρους της Επιτροπής συνολικού κινδύνου κατά την πληρωμή, 
εμπίπτει στο εύρος τιμών της από μέρους του ΕΕΣ εκτίμησης σφάλματος για τρίτο διαδοχικό έτος. 

Για τον τομέα 3 «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον», η Επιτροπή επικροτεί την από μέρους του ΕΕΣ 
εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος σε 1,8 %, το οποίο είναι χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας 
και συνάδει με την από μέρους της ίδιας της Επιτροπής εκτίμηση του κινδύνου κατά την πληρωμή. 

1.39 Η Επιτροπή εξακολουθεί να λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκ

των υστέρων ελέγχων. 

Για παράδειγμα, στον τομέα «Έρευνα και καινοτομία», η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της Επιτροπής 
επεξεργάζεται επί του παρόντος τις πτυχές που επισημαίνονται από το ΕΕΣ σε προηγούμενες εκθέσεις. 
Τα περισσότερα από τα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών υλοποιούνται και η 
Επιτροπή θα συνεχίσει να τα επεξεργάζεται. 
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Στον τομέα της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή θεωρεί ότι συνολικά οι εργασίες των αρχών ελέγχου 
και των φορέων ελέγχου τους μπορούν να χαρακτηριστούν ως αξιόπιστες, με εξαίρεση έναν 
περιορισμένο αριθμό εργασιών, όπως αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, τα πρόσθετα σφάλματα που εντοπίζονται έχουν περιστασιακό χαρακτήρα και 
δεν υποδηλώνουν συστημική αδυναμία στο επίπεδο της αρχής ελέγχου.  

Το 2021 η Επιτροπή συνέχισε να συνεργάζεται εκτενώς με τις αρχές ελέγχου των προγραμμάτων για 
την εξασφάλιση σταθερού και αξιόπιστου πλαισίου διασφάλισης και ελέγχου, μεταξύ άλλων, υπό 
συνθήκες πρακτικών περιορισμών των ελέγχων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και για τη βελτίωση 
της ποιότητας των εργασιών διασφάλισης, ανάλογα με τις ανάγκες, με την ενίσχυση των αναγκαίων 
ικανοτήτων εντοπισμού και διόρθωσης.  

Η εκτίμηση κινδύνου της Επιτροπής 

1.40 – 1.41 Όπως διευκρινίζεται στην απάντηση στο σημείο 1.36, η Επιτροπή είναι βέβαιη για τις

πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους κατά την πληρωμή και τους κινδύνους κατά το κλείσιμο που 
παρουσιάζονται στην ΕΕΔΕ. 

Στον τομέα «Έρευνα και καινοτομία», η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της Επιτροπής έχει θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για τη δέουσα υλοποίηση των συστάσεων του ΕΕΣ σχετικά με τους εκ των υστέρων 
ελέγχους, καθώς και σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσοστού σφάλματος για το 
πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020». Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή είναι βέβαιη για το αποτέλεσμα 
του ποσοστού σφάλματος που έχει υπολογίσει για τον συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ. 

Δεδομένου του αναλυτικότερου διαχωρισμού των δαπανών ανάλογα με τα προφίλ κινδύνου και τα 
συστήματα ελέγχου υπό τον τομέα «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες», η Επιτροπή, κατά τον 
εντοπισμό σφαλμάτων —και λαμβανομένων επίσης υπόψη των εργασιών του ΕΕΣ—, μπορεί να 
εντοπίζει το συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού του προγράμματος που είναι πιθανότερο να 
επηρεαστεί από σφάλματα. Επομένως, έχει τη δυνατότητα να παρέχει διαφοροποιημένη εικόνα του 
επιπέδου σφάλματος στο σύνολο των πληρωμών που έχουν καταβληθεί και να εντοπίζει με σαφήνεια 
τους τομείς στους οποίους απαιτούνται βελτιώσεις.  

Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η λεπτομερής εκτίμηση που διενεργεί, και η οποία βασίζεται σε 
συνδυασμό εργασιών ελέγχου βάσει εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων που καλύπτουν τα διάφορα 
επιμέρους προγράμματα και φακέλους διασφάλισης, ανάλογα με τους κινδύνους που τους 
αποδίδονται, της παρέχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε εύλογη και δίκαιη εκτίμηση των ποσοστών 
σφάλματος τόσο για κάθε πρόγραμμα όσο και σωρευτικά για όλα τα προγράμματα.  

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου των υπολειπόμενων μη εντοπισθέντων σφαλμάτων, οι Γενικές 
Διευθύνσεις υπολογίζουν επίσης τη μέγιστη τιμή του βασικού δείκτη επιδόσεων που εφαρμόζουν όσον 
αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εκτίμηση 
του κινδύνου κατά την πληρωμή για την πολιτική συνοχής και για τον τομέα 2 που παρουσιάζεται στην 
ΕΕΔΕ. 

Στον τομέα πολιτικής «Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος», η Επιτροπή θεωρεί ότι η μελέτη 
για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό και δεν 
υπόκειται σε περιορισμούς που ενδέχεται να συμβάλλουν στην υποεκτίμηση των σφαλμάτων. 

Η διαδικασία της Επιτροπής για την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις 
και τις ανακτήσεις 
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1.43 Όσον αφορά την ΕΕΔΕ για το 2021, η Επιτροπή έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την

παροχή ολοκληρωμένης και διαφανούς εικόνας όλων των μέτρων που υλοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους, τόσο προληπτικού όσο και διορθωτικού χαρακτήρα, από την Επιτροπή 
αλλά και από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι το ΕΕΣ αναγνωρίζει 
ότι η αναθεώρηση οδήγησε σε απλούστευση της αναφοράς στοιχείων σχετικά με τις δημοσιονομικές 
διορθώσεις και τις ανακτήσεις, καθώς και σε αποσαφήνιση του ποσού των παράτυπων δαπανών που 
διορθώθηκαν και επιστράφηκαν στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

1.44 Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η πλειονότητα των καθαρών διορθώσεων και των ανακτήσεων

αφορά την περίοδο 2014-2020. Από τα 631 εκατ. EUR των καθαρών διορθώσεων και των 
ανακτήσεων για τους φυσικούς πόρους, σχεδόν 439 εκατ. EUR (69 %), κατ’ ελάχιστον, αφορούν την 
περίοδο 2014-2020. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 57 % του συνολικού ποσού των καθαρών 
διορθώσεων ύψους 765 εκατ. EUR που επιβλήθηκαν στα κράτη μέλη.  

Όσον αφορά τη συνοχή, οι διορθώσεις της Επιτροπής εφαρμόζονται από το ΠΔΠ 2014-2020 και 
μετά στο επίπεδο των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική 
υλοποίηση. Το μοντέλο διασφάλισης επικεντρώνεται στη διασφάλιση επιπέδου σφάλματος 2 % ανά 
πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εφαρμοστεί καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις λόγω των 
ιδιαίτερα περιοριστικών κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται, όπως καθορίστηκαν από τον 
συννομοθέτη. Ωστόσο, η εν λόγω νέα διάταξη που θεσπίστηκε κατά την περίοδο 2014-2020 
εξακολουθεί να λειτουργεί ως κίνητρο για τα κράτη μέλη ώστε να προβαίνουν σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις σε πρώτο βαθμό, πριν από την υποβολή των ετήσιων λογαριασμών.   

1.45 Τα προληπτικά μέτρα των κρατών μελών δεν βρίσκονται σε ευθεία συνάρτηση με την

Επιτροπή. Ωστόσο, για τους λόγους που διευκρινίζονται στην απάντηση στο σημείο 1.44, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι η διορθωτική ικανότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις διορθώσεις που 
εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή έχει επεξηγήσει με διαφανή τρόπο πώς επιτυγχάνεται το ποσοστό του 3,3 % και ποιες 
είναι οι διάφορες συνιστώσες των 5 620 εκατ. EUR στην ΕΕΔΕ (βλ. την ΕΕΔΕ για το 2021, τόμος III 
παράρτημα 5, σ. 31, και τόμος II παράρτημα 2, σ. 44). 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, για την εξασφάλιση ολοκληρωμένης επισκόπησης όλων των 
εφαρμοστέων επιπέδων ελέγχου, σύμφωνα με το υφιστάμενο δημοσιονομικό και νομικό πλαίσιο, θα 
πρέπει να εξετάζονται επίσης τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. Τα σχετικά στοιχεία 
αναφέρονταν ήδη κατά το παρελθόν, παρότι παρουσιάζονταν χωριστά. Όσον αφορά τη συνοχή, οι 
διορθώσεις που παρουσιάζονται ήταν εκείνες που αφορούσαν τις αρχές ελέγχου.  

Ο αντίκτυπος της διαδικασίας του κράτους δικαίου στην κανονικότητα των δαπανών του 2021 

1.46 Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να απευθύνει κοινοποίηση κατά της Ουγγαρίας βάσει

του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού για την αιρεσιμότητα, προκειμένου να προστατεύσει τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης από υφιστάμενους ή μελλοντικούς κινδύνους και να 
αντιμετωπίσει τις διαδεδομένες και αλληλένδετες παρατυπίες και ελλείψεις που εντοπίστηκαν στο εν 
λόγω κράτος μέλος.  

Πριν από το 2021 η Επιτροπή μπορούσε να χρησιμοποιεί μόνο τα μέτρα που προβλέπονται από την 
τομεακή νομοθεσία για την αντιμετώπιση των εν λόγω παρατυπιών και ελλείψεων. Έκανε ευρεία 
χρήση των μέτρων αυτών, όπως αποδεικνύεται από το μέγεθος των δημοσιονομικών διορθώσεων 
που επιβλήθηκαν στην Ουγγαρία με την πάροδο του χρόνου, σε συνδυασμό με μακροχρόνιες 
συστάσεις και αιτήματα. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα μέτρα αφορούσαν κατά γενικό κανόνα δαπάνες που 
είχαν δηλωθεί ήδη στην Επιτροπή και δεν επέτρεπαν την πλήρη αποτροπή της συνέχισης των εν λόγω 
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ή παρόμοιων παρατυπιών και ελλείψεων ούτε την αλλαγή του συστήματος με διαρθρωμένο τρόπο, 
επί σειρά ετών.  

Η έναρξη ισχύος του κανονισμού για την αιρεσιμότητα το 2021 συμπλήρωσε την τομεακή νομοθεσία 
με ένα ευρύτερο μέσο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης ελλείψεων αυτού του είδους 
με διαρθρωμένο τρόπο με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, η έκδοση κοινοποίησης βάσει του 
κανονισμού για την αιρεσιμότητα αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και το κράτος μέλος 
δύναται να υποβάλει πληροφορίες οι οποίες μπορούν να άρουν τις ανησυχίες και/ή να υποβάλει 
διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω ανησυχιών. Η διαδικασία τόσο για τη θέσπιση 
μέτρων με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης όσο και για την άρση 
των εν λόγω μέτρων πρέπει να τηρεί τις αρχές της αντικειμενικότητας, της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών και να διεξάγεται σύμφωνα με αμερόληπτη 
και τεκμηριωμένη προσέγγιση. Η Επιτροπή δύναται μόνο να προτείνει μέτρα στο Συμβούλιο, το οποίο 
είναι υπεύθυνο για την έγκρισή τους.  

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή δεν μπορεί να προβλέψει μέτρα τα οποία εγκρίνονται 
εντέλει από το Συμβούλιο. Επομένως, απόκειται στην Επιτροπή να αναφέρει μόνο τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε επίπεδο οργάνου στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ). 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ OLAF ΚΑΙ ΤΗΝ EPPO ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΤΗΣ  

1.53 Όσον αφορά την ΚΓΠ, και βάσει των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη στο πλαίσιο

της σύστασης σχετικά με τις περιπτώσεις απάτης που διατυπώθηκε στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 
2019, η Επιτροπή θα πράξει τα αναγκαία για την υλοποίηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν από 
το ΕΕΣ στην ειδική του έκθεση 14/2022 με τίτλο «Η απόκριση της Επιτροπής στα φαινόμενα απάτης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής — Καιρός να αναζητηθεί η ρίζα του προβλήματος».  

Όσον αφορά τις εργασίες των αρχών ελέγχου στον τομέα της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή εκφράζει 
την ικανοποίησή της σχετικά με τη βελτίωση που αναφέρεται στο σημείο 5.49 ως προς τη χρήση 
φύλλων ελέγχου που αντιμετωπίζουν ρητά τον κίνδυνο απάτης. Η Επιτροπή τονίζει τη σημασία της 
υπό εξέλιξη εφαρμογής, από κοινού με τις αρχές του προγράμματος, της κοινής στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της απάτης, η οποία αναπτύχθηκε με τη συνεργασία της OLAF, σύμφωνα με την αρχή 
της Επιτροπής περί μηδενικής ανοχής στην απάτη. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει ειδικότερα την 
προώθηση και τη συνεχή ενίσχυση του εργαλείου άντλησης δεδομένων και βαθμονόμησης κινδύνου 
Arachne, το οποίο τίθεται επί του παρόντος στη διάθεση των κρατών μελών σε προαιρετική βάση και 
συμπεριλήφθηκε πρόσφατα στην πρόταση αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού για 
υποχρεωτική χρήση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1.53 – 1.58 Συμπερασματικά, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Επιτροπή, ως διαχειριστής 

του προϋπολογισμού της ΕΕ, έχει θέσει σε εφαρμογή άρτιες πολυετείς στρατηγικές ελέγχου, οι 
οποίες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των αδυναμιών που 
εντοπίζονται. Προσαρμόζει, αναπτύσσει και βελτιώνει σε διαρκή βάση τα εν λόγω προγράμματα, ενώ 
προβαίνει επίσης σε ενέργειες για την επιδίωξη περαιτέρω απλουστεύσεων σε όλα τα προγράμματα. 
Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η προσέγγιση που ακολουθεί, ως διαχειριστής του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, είναι διαφορετική από την προσέγγιση που ακολουθεί το ΕΕΣ στο πλαίσιο του 
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ρόλου του ως εξωτερικού ελεγκτή. Αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως 
προς την εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος από τα δύο θεσμικά όργανα. 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι θεωρείται ότι οι λογαριασμοί της ΕΕ δεν 
περιέχουν ουσιώδη σφάλματα για 15ο διαδοχικό έτος. Όσον αφορά το σκέλος των εσόδων του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, η Επιτροπή θεωρεί, σε συμφωνία με το ΕΕΣ, ότι δεν περιέχει ουσιώδη 
σφάλματα. 

Όσον αφορά τις δαπάνες, η Επιτροπή επικροτεί την από μέρους του ΕΕΣ εκτίμηση του ποσοστού 
σφάλματος σε 1,8 % για τον τομέα πολιτικής «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον», το οποίο είναι 
χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας και συνάδει με την από μέρους της ίδιας της Επιτροπής 
εκτίμηση του κινδύνου κατά την πληρωμή. Η Επιτροπή συμμερίζεται επίσης το γενικό συμπέρασμα του 
ΕΕΣ ότι το επίπεδο σφάλματος όσον αφορά τις δαπάνες για τον τομέα «Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση» 
δεν ήταν σημαντικό. 

Η Επιτροπή είναι βέβαιη για τις πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα σφάλματος και τους κινδύνους 
κατά την πληρωμή που παρουσιάζονται στην ΕΕΔΕ. Η Επιτροπή θεωρεί, επιπλέον, ότι το ποσοστό 
σφάλματος που αντιπροσωπεύει με τον βέλτιστο τρόπο όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται, 
τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τις υπηρεσίες της, είναι ο κίνδυνος κατά το κλείσιμο (βλ. επίσης 
την απάντηση στο σημείο 1.34), ο οποίος μετρά το επίπεδο σφάλματος που υπολείπεται μετά την 
πραγματοποίηση όλων των εκ των υστέρων ελέγχων και των διορθώσεων. Για το 2021 ο συνολικός 
κίνδυνος κατά το κλείσιμο εκτιμάται σε 0,8 %, ποσοστό που είναι σαφώς χαμηλότερο από το 
όριο σημαντικότητας του 2 % και συνάδει με το επίπεδο των προηγούμενων ετών (0,7 % το 2019 και 
0,9 % το 2020). 

Επιπλέον, η Επιτροπή, χάρη στη λεπτομερή ανάλυση διαχείρισης ανά πρόγραμμα [βλ. επίσης την 
απάντηση στο σημείο 1.18 στοιχείο β)] που διενεργεί, έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει 
διαφοροποιημένη εικόνα του επιπέδου κινδύνου εντός των τομέων πολιτικής και εντός 

των προγραμμάτων δαπανών. Αυτό καταδεικνύει ότι οι κίνδυνοι κατά την πληρωμή δεν είναι 
ομοιογενώς χαμηλοί, μεσαίοι ή υψηλοί για έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής (βλ. ΕΕΔΕ για το 2021, 
τόμος II, σ. 50).  

 Η εν λόγω προσέγγιση παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εντοπίζει με ακρίβεια τους
κινδύνους και τα βαθύτερα αίτιά τους και να λαμβάνει στοχευμένα διορθωτικά μέτρα: οι
δαπάνες χαμηλότερου κινδύνου, με κίνδυνο κατά την πληρωμή κάτω του 1,9 %,
αντιπροσωπεύουν το 55 % των συνολικών δαπανών·

 οι δαπάνες μεσαίου κινδύνου, με κίνδυνο κατά την πληρωμή μεταξύ 1,9 % και 2,5 %,
αντιπροσωπεύουν το 22 % των συνολικών δαπανών· και

 οι δαπάνες υψηλότερου κινδύνου, με κίνδυνο κατά την πληρωμή άνω του 2,5 % ή με
σοβαρές εντοπισθείσες αδυναμίες, αντιπροσωπεύουν το 23 % των συνολικών δαπανών.

Αυτό συνηγορεί υπέρ του συμπεράσματος της Επιτροπής ότι ο κίνδυνος κατά την πληρωμή είναι 

χαμηλότερος από το όριο σημαντικότητας για το ήμισυ και πλέον των σχετικών δαπανών.  

Τέλος, όσον αφορά την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις και τις 
ανακτήσεις, η Επιτροπή επέφερε βελτιώσεις, γεγονός που αναγνωρίζεται και από το ΕΕΣ. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 — ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η πλήρης και 

αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ σύμφωνα με το υφιστάμενο 
δημοσιονομικό και νομικό πλαίσιο. 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 ήταν ο πρώτος στο πλαίσιο του νέου 7ετούς πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ 2021-2027). Η καθυστερημένη έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ 
(17 Δεκεμβρίου 2020) οδήγησε στην έγκριση των νομικών πράξεων της νέας γενιάς προγραμμάτων 
μόνο κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό επηρέασε την εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2021, με 
αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έναρξης των δραστηριοτήτων πολλών προγραμμάτων και σταδίων 
εκτέλεσης (προσκλήσεις, επιλογές, σύναψη συμβάσεων) και, κατά συνέπεια, των πληρωμών. Επιπλέον, 
οι συνεχιζόμενες ιδιαίτερες συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 είχαν σημαντικό 
αντίκτυπο στην ολοκλήρωση των προ του 2021 προγραμμάτων και μέσων σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Σημαντικό μέρος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων μεταφέρθηκε ή 
αναπρογραμματίστηκε για την περίοδο 2022-2025.  

Το επίπεδο των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων (ή του υπολοίπου προς εκκαθάριση — στο εξής: 
RAL) που απορρέουν από το τρέχον και τα προηγούμενα ΠΔΠ μειώθηκε στο τέλος του 2021 σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον αναπρογραμματισμό των 
κονδυλίων του 2021, καθώς και στην επιτάχυνση των πληρωμών για τα υπό εξέλιξη προγράμματα 
της πολιτικής συνοχής. Η ονομαστική αύξηση της αξίας του RAL στο τέλος του 2021, σε σύγκριση με 
το 2020, συνδέεται με την υλοποίηση του NextGenerationEU (στο εξής: NGEU).  

Όσον αφορά τους αυξημένους κινδύνους και τις προκλήσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο 
κίνδυνος από την αύξηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με το SURE είναι 
αμελητέος. Οι εγγυήσεις ύψους 25 δισ. EUR που παρέχουν τα κράτη μέλη για τη στήριξη του SURE 
αποτελούν το πρώτο επίπεδο άμυνας, καλύπτοντας 2,5 έτη έκθεσης της ΕΕ. Επιπλέον, το SURE 
διαθέτει και άλλες εγγυήσεις. Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο δανείων του έχει καταρτιστεί για να 
περιορίσει τον κίνδυνο συγκέντρωσης, την ετήσια έκθεση και την υπερβολική έκθεση σε μεμονωμένα 
κράτη μέλη. Επιπλέον, εάν χρειαστεί, η Επιτροπή μπορεί επίσης να ανανεώσει τις σχετικές 
δανειοληπτικές πράξεις. 

Όσον αφορά τους αυξημένους κινδύνους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ που απορρέουν από 

την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Επιτροπή παρουσίασε στις 18 Μαΐου 2022 μια δέσμη 
μέτρων σχετικά με τα ζητήματα που προέκυψαν λόγω του πολέμου αυτού, από την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού έως το επενδυτικό κενό της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και τη στήριξη για 
την Ουκρανία. Όλα αυτά τα ζητήματα ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στους μελλοντικούς 
προϋπολογισμούς της ΕΕ· ωστόσο, δεν αφορούν την εκτέλεση για το οικονομικό έτος 2021. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟ 
2021 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού 

Επιπτώσεις της καθυστερημένης έκδοσης κανονισμών για την εκτέλεση των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων 

2.5 Το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων το 2021 δεν σημαίνει

ότι ακυρώθηκαν οι μη εκτελεσθείσες πιστώσεις. Σημαίνει ότι θα εκτελεστούν τα επόμενα έτη, 
σύμφωνα με τον κανονισμό για το ΠΔΠ και τις σχετικές βασικές πράξεις. Όσον αφορά τα ταμεία υπό 
επιμερισμένη διαχείριση, οι ανάγκες και η δυνατότητα μεταφοράς της δόσης ανάληψης υποχρεώσεων 
του 2021 σε επόμενα έτη είχαν ήδη προβλεφθεί στον κανονισμό για το ΠΔΠ.  

Πράγματι, η Επιτροπή μπόρεσε να διασφαλίσει ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2021 
εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν πλήρως χάρη στον αναπρογραμματισμό των προγραμμάτων υπό 

επιμερισμένη διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού για το ΠΔΠ1, στις μεταφορές, 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και άλλες σχετικές βασικές πράξεις, καθώς και στην πλήρη 
εκτέλεση του υπόλοιπου διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

2.8 Ως συνέπεια των καθυστερήσεων στη θέσπιση τομεακής νομοθεσίας, δεν εγκρίθηκαν

προγράμματα το 2021 και, ως εκ τούτου, η δόση ανάληψης υποχρεώσεων του 2021 στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων του ΚΚΔ αναπρογραμματίστηκε για την περίοδο 2022-2025.  

Πρέπει να τονιστεί ότι οι κύριοι λόγοι για τον καθυστερημένο προγραμματισμό δεν ήταν μόνον η 
καθυστερημένη νομοθεσία, αλλά και οι αντικρουόμενες προτεραιότητες των κρατών μελών που 
έπρεπε πρώτα να αντιμετωπίσουν την κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 και τις συνέπειές 
της και, ως εκ τούτου, επικεντρώθηκαν στον αναπρογραμματισμό των προγραμμάτων της περιόδου 
2014-2020 με βάση τις δυνατότητες που εμπεριέχονται στην πρωτοβουλία CRII(+) και στο REACT-EU, 
καθώς και στην κατάρτιση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 

Απορρόφηση των κονδυλίων των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 

2.14-2.16 και γράφημα 2.2 Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι για το Ευρωπαϊκό

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) η πραγματική απορρόφηση των κονδυλίων για την 
περίοδο 2014-2020, όπως διατέθηκαν στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού, ανέρχεται σε 
79 %, σημειώνοντας πολύ καλές επιδόσεις με το ποσοστό αυτό. Η κατάσταση που παρουσιάζει το ΕΕΣ 
στο γράφημα 2.2. περιλαμβάνει πρόσθετους πόρους που διατέθηκαν από το ΠΔΠ 2021-2027 για τα 
έτη 2021 και 2022. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, η πραγματική κατάσταση για κάθε κράτος μέλος θα ήταν 
επίσης διαφορετική από εκείνη που παρουσιάζεται στο γράφημα 2.3. 

Ως εκ τούτου, η σωρευτική κατάσταση που παρουσιάζεται περιλαμβάνει προγράμματα ΕΔΕΤ για την 
περίοδο 2014-2020 με δύο έτη να απομένουν για την εκτέλεση (31 Δεκεμβρίου 2023), με εξαίρεση 
το ΕΓΤΑΑ, όπου τα υφιστάμενα προγράμματα θα συνεχιστούν έως το τέλος του 2025. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση που περιγράφονται δεν αφορούν το ΕΓΤΑΑ. 

1 COM(2022) 81. 
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Εντός προϋπολογισμού μεταφορές πιστώσεων 

2.19 Η αύξηση που παρατηρήθηκε στην αξία των μεταφορών οφειλόταν κυρίως στην ειδική

κατάσταση το 2021 (καθυστέρηση στην έναρξη νέων προγραμμάτων, συνεχιζόμενες συνέπειες της 
πανδημίας COVID-19 στην υλοποίηση έργων) και οι μεταφορές αφορούσαν κυρίως τη βελτίωση των 
αναγκών με σκοπό την εξασφάλιση πλήρους εκτέλεσης. Οι μεταφορές (προσαρμογές) αναλήψεων 
υποχρεώσεων πραγματοποιήθηκαν κυρίως για να διευκολυνθεί η μέγιστη δυνατή εκτέλεση του 
προϋπολογισμού και να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες περιστάσεις, ώστε να αντικατοπτρίζεται η 
τελική έγκριση των σχετικών βασικών πράξεων (για να εναρμονιστούν τα ποσά του προϋπολογισμού 
με τα τελικά εγκριθέντα) και να ληφθεί υπόψη η καθυστερημένη έγκριση των εν λόγω βασικών 
πράξεων. 

Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το NGEU 

2.26 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για τη μείωση των εκκρεμών

αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2020 έως το 2021 ήταν η επιτάχυνση των πληρωμών για τα 
προγράμματα της περιόδου 2014-2020 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Η καθυστερημένη 
δρομολόγηση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027 είχε ως συνέπεια να 
είναι πιο περιορισμένο το νέο RAL για το οικονομικό έτος 2021. 

2.31 Η Επιτροπή υπολογίζει επίσης το «υπόλοιπο προς εκκαθάριση» (RAL) σε σχέση με το μέγεθος

της οικονομίας της ΕΕ. Από το τέλος του 2021 έως το τέλος του 2027, ο λόγος του RAL 
(εξαιρουμένου του NextGenerationEU) προς το ΑΕΕ της ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί από 1,7 % σε 
1,6 %. Επιπλέον, το RAL σχετίζεται κυρίως με το πότε οφείλονται πληρωμές από την ΕΕ προς τους 
δικαιούχους, και αποτελεί εν μέρει φυσική συνέπεια του συστήματος κατάρτισης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ με διαφορετικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών. 

2.32 Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εξέλιξη του συνολικού

επιπέδου των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων (RAL), καθώς και τους σχετικούς υποκείμενους 
παράγοντες. Ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις 
προβλεπόμενες ανάγκες και τους πιθανούς κινδύνους για το μέλλον. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνονται ιδίως σε ετήσια έκθεση σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τις 
μελλοντικές εισροές και εκροές του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η οποία 
αποτελεί μέρος των ενοποιημένων δημοσιονομικών εκθέσεων και εκθέσεων λογοδοσίας (IFAR) 
σύμφωνα με το άρθρο 247 του δημοσιονομικού κανονισμού.  

Η Επιτροπή καταρτίζει τις προβλέψεις της με βάση ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων δεδομένων (εκτέλεση 
του προϋπολογισμού προηγούμενων ετών, εκτέλεση και τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τον 
τρέχοντα προϋπολογισμό και μελλοντικές ανάγκες όπως παρουσιάζονται στο σχέδιο προϋπολογισμού 
για το επόμενο έτος). Επιπλέον, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των κρατών μελών για 
την εκτέλεση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, τα οποία αποτελούν τον βασικό παράγοντα για 
τις γενικές εκτιμήσεις πληρωμών στο πλαίσιο του ΠΔΠ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να προτείνει επαρκή 
επίπεδα πιστώσεων πληρωμών στο πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού με σκοπό 
την κάλυψη των αναγκών πληρωμών. Ωστόσο, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η έγκριση των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού εμπίπτει τελικά στο πεδίο δραστηριοτήτων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής. 

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την COVID-19 

2.39 Όπως αναφέρεται στις απαντήσεις στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2020, η

Επιτροπή επικεντρώνεται στην ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 και εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις της για υποβολή εκθέσεων, ιδίως όσον αφορά το NGEU. Η Επιτροπή δεν προτίθεται να 

337



εκπονήσει περαιτέρω εκθέσεις σχετικά με την άμεση απόκριση πέραν των ήδη υφιστάμενων 
εκθέσεων των διαφόρων μέσων. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Παράλληλη εφαρμογή διαφόρων δημοσιονομικών μέσων 

2.40 Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό των κινδύνων εφαρμογής και

την ελαχιστοποίησή τους, μέσω καθημερινής συνεργασίας με τις διαχειριστικές αρχές, τις επιτροπές 
παρακολούθησης, μέσω ετήσιων συνεδριάσεων για την επανεξέταση των επιδόσεων, ad hoc 
επικοινωνίας, πιθανών σχεδίων δράσης κ.λπ. 

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι τα ζητήματα εφαρμογής που αναφέρονται στο σημείο 2.40 δεν 
αφορούν τα δύο γεωργικά ταμεία (ΕΓΤΑΑ και ΕΓΤΕ), για τα οποία εγκρίθηκε μεταβατική περίοδος για 
το 2021 και το 2022. 

2.41 Όπως ανέφερε στην απάντησή της στη σύσταση 2.3 της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΣ για το 2020,

η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι παρέχει ήδη σημαντική συμβουλευτική στήριξη στα κράτη μέλη υπό 
καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, και θα συνεχίσει να το πράττει. Όσον αφορά τους πρόσθετους 
κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν στο πλαίσιο της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία 
COVID-19, καθώς και τα πρόσθετα κονδύλια που διατέθηκαν στα κράτη μέλη, η Επιτροπή τονίζει ότι 
έχει παράσχει περαιτέρω στοχευμένη στήριξη στις διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων με σκοπό 
την αντιμετώπιση της κατάστασης και συνεργάστηκε παράλληλα με τις ελεγκτικές αρχές για τη 
διασφάλιση αξιόπιστης και εναρμονισμένης προσέγγισης ελέγχου. Παρά τις συνθήκες αυτές, οι αρχές 
των προγραμμάτων έλαβαν σαφές μήνυμα ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες παραμένει 
προαπαιτούμενο.  
Η Επιτροπή συνεχίζει να εκτιμά με προσοχή την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις μιας 
παρατεταμένης κρίσης στη διαδικασία αξιοπιστίας και παρέχει σε σταθερή βάση υποστήριξη σε όλες τις 
αρχές των προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων τους. 

Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, η Επιτροπή εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/532 ο οποίος 
θεσπίζει κανόνες με ρεαλιστικές και εφικτές απαιτήσεις ελέγχου για τα κράτη μέλη στον τομέα της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. Οι τροποποιημένοι κανόνες ήταν περιορισμένοι ως προς τον χρόνο και το 
πεδίο εφαρμογής και πρότειναν εναλλακτικές μεθόδους για τη διενέργεια των ελέγχων από τα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο των περιορισμών λόγω της νόσου COVID-19 και, ως τέτοιοι, σε συνδυασμό με το 
έργο των φορέων πιστοποίησης, συνέχισαν να παρέχουν μια ικανοποιητική βάση αξιοπιστίας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Συμπεράσματα 

2.55 Όσον αφορά την εκτέλεση των αναλήψεων υποχρεώσεων, ο κύριος λόγος για την

καθυστέρηση του προγραμματισμού δεν ήταν μόνον η καθυστερημένη έγκριση της νομοθεσίας 
καθαυτή, αλλά και η πανδημία COVID-19 και οι αντικρουόμενες προτεραιότητες, δεδομένου ότι τα 
κράτη μέλη έπρεπε πρώτα να αντιμετωπίσουν την κρίση και τα επακόλουθά της. Ως εκ τούτου, 
επικεντρώθηκαν στον αναπρογραμματισμό των προγραμμάτων για την περίοδο 2014-20 με βάση τις 
δυνατότητες που εμπεριέχονται στην πρωτοβουλία CRII(+) και στο REACT-EU, καθώς και στην 
κατάρτιση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
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Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα γεωργικά ταμεία δεν επηρεάζονται από την καθυστερημένη έναρξη 
νέων προγραμμάτων, λαμβανομένης υπόψη της μεταβατικής περιόδου που εγκρίθηκε για την περίοδο 
2021-2022. 

2.56 Όσον αφορά τις πληρωμές, επιταχύνθηκαν το 2020 και το 2021 σε μεγάλο βαθμό λόγω της

σημαντικής προσπάθειας αναπρογραμματισμού που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII) και της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορονοϊού + (CRII+) το 2020-21. Η δυνατότητα προσωρινής συγχρηματοδότησης 
της ΕΕ κατά 100 % που παρέχεται από την πρωτοβουλία CRII+ χρησιμοποιήθηκε από 17 κράτη μέλη 
(και την ΕΕΣ) σε 179 προγράμματα με αντίκτυπο κατά 12,9 δισ. EUR στις πληρωμές του ΕΤΠΑ, του ΤΣ, 
του ΕΚΤ και της ΠΑΝ. 

Σημειώνεται πρόοδος στην υλοποίηση του προγράμματος. Σε συνεχή διάλογο με τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα προγράμματα που διατρέχουν κίνδυνο καθυστερήσεων.  

Η Επιτροπή παρέχει ουσιαστική τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη, π.χ. 
διακρατικά δίκτυα επαγγελματιών ΕΑΚ, κοινότητες επαγγελματιών του τομέα REGIO και ανταλλαγές 
βάσει του μέσου «Peer 2 Peer», JASPERS, του ευρωπαϊκού δικτύου αρμόδιων γραφείων 
ευρυζωνικότητας, FI-compass κ.λπ. 

Επιπλέον, η νομοθετική πρόταση για τις δράσεις συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE) 
πρότεινε περαιτέρω έκτακτα μέτρα, π.χ. δυνατότητα ειδικής διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, προαιρετικό προσωρινό ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 % της ΕΕ για τη 
λογιστική χρήση 2021-2022, αυξημένη προχρηματοδότηση που σχετίζεται με τη δόση του REACT-EU 
του 2021 και απλουστευμένες επιλογές κόστους έτοιμες προς χρήση.  

Η Επιτροπή δημιούργησε τον Μάρτιο του 2022 ειδικό ιστότοπο για την αντιμετώπιση της ουκρανικής 
προσφυγικής κρίσης, στον οποίο οι αρχές του προγράμματος έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαντήσεις 
ερμηνείας σχετικά με τη χρήση του συνόλου των διαθέσιμων πόρων της ΕΕ. 

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η κατάσταση που παρουσιάζεται περιλαμβάνει το πρόσθετο 
κονδύλιο για το ΕΓΤΑΑ από το ΠΔΠ 2021-2027. Εάν δεν ίσχυε αυτό, η πραγματική κατάσταση για 
κάθε κράτος μέλος θα ήταν διαφορετική. 

2.62 Όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, η Επιτροπή επικεντρώνεται στην ανάκαμψη από την

πανδημία COVID-19 και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για υποβολή εκθέσεων, ιδίως όσον αφορά 
το NGEU. Η Επιτροπή δεν προτίθεται να εκπονήσει περαιτέρω εκθέσεις σχετικά με την άμεση 
απόκριση πέραν των ήδη υφιστάμενων εκθέσεων των διαφόρων μέσων. 

Συστάσεις 

Σύσταση 2.1 — Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί ήδη την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εξέλιξη του συνολικού 
επιπέδου των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων (RAL), καθώς και τους σχετικούς υποκείμενους 
παράγοντες. Ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
προβλεπόμενες ανάγκες και τους πιθανούς κινδύνους για το μέλλον. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνονται ιδίως σε ετήσια έκθεση σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τις 
μελλοντικές εισροές και εκροές του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η οποία 
αποτελεί μέρος των ενοποιημένων δημοσιονομικών εκθέσεων και εκθέσεων λογοδοσίας (IFAR) 
σύμφωνα με το άρθρο 247 του δημοσιονομικού κανονισμού.  
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Η Επιτροπή θα συνεχίσει να προτείνει επαρκή επίπεδα πιστώσεων πληρωμών στο πλαίσιο των 
ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες πληρωμών, μεταξύ άλλων, 
υπό το πρίσμα των κανόνων εφαρμογής για ειδικά προγράμματα και κονδύλια, όπως εγκρίθηκαν από 
τους συννομοθέτες. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η έγκριση του προϋπολογισμού εμπίπτει τελικά στο 
πεδίο δραστηριοτήτων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. 

Σύσταση 2.2 — Βιωσιμότητα του ανοίγματος του προϋπολογισμού της ΕΕ 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί τους κινδύνους που σχετίζονται με ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε συνεχή 
βάση και τους συζητά περιοδικά (συνήθως ανά δίμηνο) στο πλαίσιο της διευθύνουσας επιτροπής για 
τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις, εάν χρειαστεί. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
αναφέρονται στις εκθέσεις που υποβάλλονται σε ετήσια βάση, όπως απαιτείται από το άρθρο 41 
παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 — ΕΣΟΔΑ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) θεωρεί 
ότι τα έσοδα εξακολουθούν να μην περιέχουν ουσιώδη σφάλματα και ότι τα σχετικά με τα έσοδα 
συστήματα που εξετάστηκαν ήταν γενικώς αποτελεσματικά. 

Η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στα ζητήματα που εντόπισε το ΕΕΣ. Όσον αφορά τους παραδοσιακούς 
ιδίους πόρους (ΠΙΠ) και τους ιδίους πόρους που βασίζονται στον φόρο προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ), η Επιτροπή θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την εντατικοποίηση της παρακολούθησης των 
από μακρού ανοικτών σημείων σχετικά με τους ΠΙΠ και την άρση των επιφυλάξεων σχετικά με τον 
ΦΠΑ, όπου είναι δυνατόν. Θα παρακολουθήσει τις αδυναμίες αναφορικά με τη λογιστική καταχώριση 
των ΠΙΠ που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους του ΕΕΣ στην Ιρλανδία, τη Σουηδία και την Ιταλία. Οι 
λογιστικές διαφορές σχετικά με τους ΠΙΠ στην Ιταλία θα μπορούσαν να εξεταστούν στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επί παραβάσει, εάν δεν βρεθεί λύση εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Τα μη 
εισπραχθέντα ποσά στη λογιστική Β θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται στενά σε όλα τα κράτη 
μέλη, μεταξύ άλλων, μέσω στοχευμένων ελέγχων βάσει εγγράφων σχετικά με τη λογιστική 
καταχώριση των ΠΙΠ, επιπλέον του κανονικού προγράμματος επιθεωρήσεων.  

Όσον αφορά τον ΦΠΑ, η Επιτροπή θα αρχίσει να επανεξετάζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες της στα 
μέσα του 2023, αξιοποιώντας την εμπειρογνωσία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του πρόσφατα 
απλουστευμένου ιδίου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή θα συνεχίσει να 
εξετάζει τις επιφυλάξεις στο πλαίσιο της δραστηριότητας επιθεώρησης και να χρησιμοποιεί τα 
διαθέσιμα εργαλεία για να ορίζει προθεσμίες στις εθνικές αρχές, κατά περίπτωση. 

Όσον αφορά τους ιδίους πόρους ΑΕΕ (ΙΠ ΑΕΕ), η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα 
κράτη μέλη για την περαιτέρω βελτίωση της έγκαιρης διεξαγωγής της διαδικασίας επαλήθευσης των 
ΙΠ ΑΕΕ με σκοπό το κλείσιμο του τρέχοντος κύκλου επαλήθευσης έως το τέλος του 2024. Η Eurostat 
έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών 
με τις νομικές απαιτήσεις, και ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την κατάσταση των 
επιφυλάξεων σχετικά με το ΑΕΕ, με διαφανή τρόπο. 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

3.8 Η Επιτροπή εφάρμοσε τη μεθοδολογία για την εγγραφή στον προϋπολογισμό των

επικαιροποιήσεων της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου για τα έτη 2017 έως 2019, η οποία 
λαμβάνει υπόψη τις νομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την ΕΕ (Brexit). Από το 2021 οι επικαιροποιήσεις της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου 
δεν αποτελούν πλέον μέρος του συστήματος ιδίων πόρων. Ως εκ τούτου, η μεθοδολογία 
χρηματοδότησης της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου που ίσχυε έως το 2021 δεν 
εφαρμόζεται πλέον.  

Μετά το Brexit, οι επικαιροποιήσεις της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούν μέρος 
του δημοσιονομικού διακανονισμού στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου 
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Βασιλείου από την ΕΕ. Τα αντίστοιχα ποσά των συνεισφορών του Ηνωμένου Βασιλείου εγγράφονται 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως «λοιπά έσοδα» και όχι ως ίδιοι πόροι. Η μεταχείριση αυτή των 
συνεισφορών του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit στον προϋπολογισμό της ΕΕ διατηρεί στην 
πραγματικότητα την ενιαία μεταχείριση των «λοιπών εσόδων» και την ακεραιότητα του συστήματος 
ιδίων πόρων. 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚOY 
ΕΛΕΓΧΟΥ  

Λογιστική καταχώριση και διαχείριση των ΠΙΠ από τα κράτη μέλη 

3.10 – 3.11 και πλαίσιο 3.1 

Όσον αφορά τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην Ιταλία, ένα έργο ΤΠ βρίσκεται στο στάδιο της 
ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ασυνεπειών στη λογιστική καταχώριση των ΠΙΠ έως το τέλος 
Ιουνίου του 2022. Με επιστολή της 29ης Απριλίου 2022, οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν τις υπηρεσίες 
της Επιτροπής ότι η πρώτη φάση εφαρμογής του νέου συστήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Επιτροπή 
παρακολουθεί στενά την πρόοδο στην εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου δράσης. Το ζήτημα θα 
εξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, όπως ορίζεται στο άρθρο 258 της ΣΛΕΕ, σε 
περίπτωση συνεχιζόμενων ασυνεπειών μεταξύ της κατάστασης των εισπραχθέντων δασμών και της 
κατάστασης των δασμών που βεβαιώθηκαν αλλά δεν εισπράχθηκαν ακόμη (οι αποκαλούμενες 
καταστάσεις λογιστικής A & B) μετά την προθεσμία του τέλους Ιουνίου του 2022. 

3.12 Η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στα προβλήματα που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους του ΕΕΣ

στην Ιρλανδία, τη Σουηδία και την Ιταλία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές τελωνειακές 
αρχές διαχειρίζονται τους τελωνειακούς δασμούς που δεν εισπράχθηκαν ακόμη. Αυτό θα γίνει στο 
πλαίσιο της συνήθους παρακολούθησης των προκαταρκτικών διαπιστώσεων του ΕΕΣ από την 
Επιτροπή, και τα εν λόγω κράτη μέλη θα κληθούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την 
αντιμετώπιση και την επίλυση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν.  

Γενικότερα, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι σ’ αυτού του τύπου τη λογιστική (εισπράξεις ληξιπρόθεσμων 
τελωνειακών οφειλών ή λογιστική Β) υπάρχει εξ ορισμού υψηλός κίνδυνος ελλείψεων και 
πολυπλοκότητας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει τη λογιστική Β στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων 
σχετικά με τους ΠΙΠ που διενεργεί. Επιπλέον, δρομολογείται πιλοτικό έργο για τη διενέργεια ελέγχων 
βάσει εγγράφων το 2022 σχετικά με ανοικτές υποθέσεις λογιστικής Β, επιπλέον των συνήθων 
επιτόπιων επιθεωρήσεων της Επιτροπής. Οι έλεγχοι βάσει εγγράφων καλύπτουν και τα 27 κράτη 
μέλη. 

Διαχείριση των κινδύνων όσον αφορά τους ΠΙΠ και μείωση του ελλείμματος 

τελωνειακών δασμών 

3.13 Γενικά, η πανδημία COVID-19 ανάγκασε τα τελωνεία να αλλάξουν προτεραιότητες και να

αναβάλουν ορισμένες δραστηριότητες ώστε να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας και 
να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, ιδίως όσον 
αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας. 

Μετά τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση-ορόσημο της ομάδας σοφών που υποβλήθηκε 
στις 31 Μαρτίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει τώρα δέσμη μέτρων για τελωνειακές 
μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής πρότασης για την αναθεώρηση του ενωσιακού 
τελωνειακού κώδικα έως το τέλος του έτους. Ως εκ τούτου, ορισμένες δράσεις του σχεδίου δράσης 
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για τα τελωνεία έχουν καθυστερήσει εν αναμονή των πιθανών νέων κατευθύνσεων της δέσμης 
μέτρων. Για τον ίδιο λόγο, η εκτίμηση επιπτώσεων στο πλαίσιο της δράσης 17 αναμένεται να 
ολοκληρωθεί ένα έτος νωρίτερα (τέλος του 2022 αντί του 2023). 

Όσον αφορά την αναθεώρηση της στρατηγικής διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων, η Επιτροπή 
έχει εργαστεί για την προετοιμασία νέας στρατηγικής και συνοδευτικού σχεδίου δράσης, 
προσδιορίζοντας τις πιθανές δράσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν. 

Ωστόσο, η νέα στρατηγική διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
πιθανές νέες κατευθύνσεις και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη νέα δέσμη νομοθετικών μέτρων για 
τα τελωνεία που θα υποβληθεί έως το τέλος του 2022. 

3.14 Μια ομάδα εκπροσώπων της Ένωσης στη Βόρεια Ιρλανδία διασφαλίζει τη στενή εποπτεία και

παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής, συμμόρφωσης και επιβολής των κανόνων της ΕΕ από τις 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
παρέχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε συστήματα ΤΠ που περιλαμβάνουν σχετικά τελωνειακά 
δεδομένα σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 6/2020 της μεικτής επιτροπής. Περιορισμένες μόνο 
πληροφορίες παρέχονται εκ των υστέρων στους εκπροσώπους της Ένωσης σε εβδομαδιαία και 
μηνιαία βάση, κάτι που περιορίζει τα δικαιώματά τους. 

Επιφυλάξεις σχετικά με τον ΦΠΑ και ανοικτά σημεία σχετικά με τους ΠΙΠ 

3.15 Όπως ορθώς επισήμανε το ΕΕΣ, ο αριθμός των σημείων σχετικά με τους ΠΙΠ που ήταν ανοικτά

στις 31 Δεκεμβρίου 2021 μειώθηκε, ενώ τα από μακρού εκκρεμή σημεία παρέμειναν σταθερά. Η 
Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει την προφανή μείωση των από μακρού εκκρεμών ανοικτών σημείων 
που είναι παλαιότερα του 2014 κατά την τριετή περίοδο 2019-2021 (μείωση από 34 % σε 19 %). Η 
πρόοδος που σημείωσε η Επιτροπή όσον αφορά το κλείσιμο των από μακρού εκκρεμών σημείων 
επιβεβαιώνεται από τη μείωση των εν λόγω σημείων κατά 47 % (από 122 ανοικτά σημεία στο τέλος 
του 2019 σε 58 στο τέλος του 2021). 

Όσον αφορά τον ΦΠΑ, η Επιτροπή αναγνωρίζει τη διαπίστωση του ΕΕΣ ότι η άρση των επιφυλάξεων 
σχετικά με τον ΦΠΑ βελτιώθηκε και επιθυμεί να τονίσει ότι το ένα πέμπτο του συνόλου των 
επιφυλάξεων άρθηκε σε ένα μόνον έτος, κάτι που θεωρείται πολύ καλό αποτέλεσμα, δεδομένου 
επίσης ότι η άρση των επιφυλάξεων εξαρτάται από τη συνεργασία των κρατών μελών. 

3.16 Ο κανονισμός δεν εκχωρεί νομικές εξουσίες στους επιθεωρητές της Επιτροπής ώστε να

ορίζουν επίσημες προθεσμίες κατά τη διάρκεια επιθεώρησης. Η νομοθεσία παρέχει στην Επιτροπή 
μόνο δύο εργαλεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού 
αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου. Αυτά είναι ο καθορισμός προθεσμίας με τόκους υπερημερίας μετά τη 
λήξη της προθεσμίας ή η κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει. Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνον όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τα κράτη μέλη.  

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει τις επιφυλάξεις στο πλαίσιο της δραστηριότητας 
επιθεώρησης και να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία για να ορίζει προθεσμίες στις εθνικές αρχές, 
κατά περίπτωση. 

3.17 Η Επιτροπή συνεχίζει με επιτυχία να εντείνει την παρακολούθηση των ανοικτών σημείων

σχετικά με τους ΠΙΠ, δίνοντας προτεραιότητα στη διευθέτηση των από μακρού εκκρεμών σημείων με 
πιθανή δημοσιονομική επίπτωση. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επίσπευση του κλεισίματος 
των ανοικτών σημείων εξαρτάται και από τη συνεργασία των κρατών μελών. Εκτός από τις 
επικαιροποιημένες εσωτερικές διαδικασίες, το 2022, η Επιτροπή επισημοποίησε τις εσωτερικές 
προθεσμίες της για τις επακόλουθες δράσεις της στις απαντήσεις των κρατών μελών. 
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Επίσης, οι νομικές διατάξεις που κατοχυρώνονται στον νέο κανονισμό για την απόδοση των ιδίων 
πόρων1 σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης που πρέπει να διεξάγεται εντός αυστηρών και 
νόμιμων προθεσμιών και η ετήσια συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής 
και των κρατών μελών σχετικά με τις συνεχιζόμενες διαφωνίες θα μειώσουν τελικά τη διάρκεια των 
ανταλλαγών αλληλογραφίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής και θα συμβάλουν ώστε να 
επιταχυνθεί και να δοθεί προτεραιότητα στο κλείσιμο των από μακρού εκκρεμών ανοικτών σημείων 
με σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις. 

Βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 3.27. 

Εργασίες της Επιτροπής σχετικά με το ΑΕΕ 

3.18 Μετά τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή (Eurostat) για να υπενθυμίσει στα κράτη μέλη την

ευθύνη τους να παρέχουν τους επικαιροποιημένους καταλόγους ΑΕΕ και πίνακες διεργασιών, όλα τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη, εκτός από ένα, υπέβαλαν τα εν λόγω έγγραφα πριν από το τέλος Απριλίου του 
2022. Η Επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία άρσης των αντίστοιχων γενικών επιφυλάξεων για το ΑΕΕ. 
Η Eurostat παραμένει σε επαφή με τη Μάλτα όσον αφορά την υποβολή του καταλόγου ΑΕΕ και των 
πινάκων διεργασιών. 

3.19 Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στη στενή παρακολούθηση της έγκαιρης υποβολής των

εργασιών σχετικά με τις επιφυλάξεις για το ΑΕΕ από τα κράτη μέλη. Η Eurostat έχει θέσει σε 
εφαρμογή ένα σύστημα για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις νομικές 
απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής υπενθυμίσεων, κατά περίπτωση) και ενημερώνει τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την κατάσταση των επιφυλάξεων με διαφανή τρόπο. 

Η διαθεσιμότητα των αναγκαίων κατευθυντήριων γραμμών για δύο εγκάρσιες επιφυλάξεις σχετικά με 
το ΑΕΕ επηρεάστηκε από την πολυπλοκότητα των ζητημάτων και τον εκτεταμένο συντονισμό μεταξύ 
των διαφόρων στατιστικών τομέων. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

3.22 Στην ειδική περίπτωση της στρατηγικής ελέγχου για τη δασμολογητέα αξία, τα περισσότερα

κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει σημαντικές βελτιώσεις στα συστήματα και στις διαδικασίες τους από τότε 
που πραγματοποιήθηκε η πρώτη στοχευμένη επιθεώρηση των ΠΙΠ. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης 
στην αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο της επίσημης συνέχειας 
που δόθηκε στις εκθέσεις και στη σημαντική μείωση των συνολικών εκτιμώμενων απωλειών ΠΙΠ 
λόγω της δήλωσης χαμηλότερης δασμολογητέας αξίας.  

Τα ανοικτά σημεία αφορούν κυρίως τη δημοσιονομική παρακολούθηση των απωλειών ΠΙΠ που 
σημειώθηκαν στο παρελθόν και όχι τις συνεχιζόμενες ελλείψεις στη στρατηγική ελέγχου της 
δασμολογητέας αξίας.  

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι τα αιτήματα της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη δεν είναι πάντοτε 
άμεσα εφαρμόσιμα (περιορισμοί ΤΠ, αλλαγή της νομοθεσίας και/ή των διαδικασιών) και, ως εκ τούτου, 
οι τροποποιήσεις που προκύπτουν από τις εκθέσεις επιθεώρησης χρειάζονται ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα για να εφαρμοστούν.  

1 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2022/615 του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014. 
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3.23 Όσον αφορά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για δήλωση χαμηλότερης δασμολογητέας

αξίας, το ΔΕΕ επιβεβαίωσε τις συστηματικές ελλείψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για ολόκληρη την 
περίοδο της παράβασης και την ευθύνη του Ηνωμένου Βασιλείου για τις απώλειες ΠΙΠ που υπέστη. Το 
ΔΕΕ ενέκρινε επίσης τη συνεπή εφαρμογή της στατιστικής μεθόδου για ολόκληρη την περίοδο της 
παράβασης (όπως έπραξε η Επιτροπή), αλλά ζήτησε να ληφθούν υπόψη ορισμένες πρόσθετες 
εκτιμήσεις. 

Δεδομένου του πρωτοφανούς χαρακτήρα του ποσοτικού προσδιορισμού των απωλειών ΠΙΠ και του 
ότι η απόφαση του Δικαστηρίου δεν παρείχε σαφείς ενδείξεις σχετικά με το πραγματικό ποσό των 
απολεσθέντων ΠΙΠ, ο εκ νέου υπολογισμός από την Επιτροπή θα μπορούσε επίσης να αμφισβητηθεί 
από το Ηνωμένο Βασίλειο και/ή τα κράτη μέλη, ενδεχομένως στο ΔΕΕ. Ως εκ τούτου, ο τελικός 
ποσοτικός προσδιορισμός είναι πιθανό να απαιτήσει πολύ χρόνο. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Συμπεράσματα 

3.24 Η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στα ζητήματα που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους του ΕΕΣ

στην Ιρλανδία, τη Σουηδία και την Ιταλία, στο πλαίσιο της συνήθους παρακολούθησης των 
διαπιστώσεων του ΕΕΣ από την Επιτροπή, και τα εν λόγω κράτη μέλη θα κληθούν να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και την επίλυση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Ιταλίας για την επίλυση των ασυνεπειών 
μεταξύ των λογιστικών για τους ΠΙΠ. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εντείνει την παρακολούθηση των ανοικτών σημείων σχετικά με τους ΠΙΠ, 
δίνοντας προτεραιότητα στη διευθέτηση των από μακρού εκκρεμών σημείων με πιθανή 
δημοσιονομική επίπτωση. 

Όσον αφορά τον ΦΠΑ, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες βάσει του νέου 
απλουστευμένου και τροποποιημένου κανονισμού αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου. Η επανεξέταση θα 
αρχίσει το δεύτερο εξάμηνο του 2023, μόλις αποκτηθεί επιχειρησιακή πείρα από τον νέο 
απλουστευμένο ίδιο πόρο που βασίζεται στον ΦΠΑ και εντός του ισχύοντος νέου νομικού πλαισίου. Εν 
τω μεταξύ, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει τις επιφυλάξεις στο πλαίσιο της δραστηριότητας 
επιθεώρησης και να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία για να ορίζει προθεσμίες στις εθνικές αρχές, 
κατά περίπτωση. 

3.25 Ενώ ο γενικός στόχος του σχεδίου δράσης για τα τελωνεία δεν είναι η μείωση του ελλείμματος

τελωνειακών δασμών, αρκετές δράσεις του σχεδίου δράσης, οι οποίες συνδέονται κυρίως με τη 
διαχείριση κινδύνων [δράση 1 — κοινές ικανότητες ανάλυσης (JAC) και δράση 2 — νέα στρατηγική 
διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων] και το ηλεκτρονικό εμπόριο (δράσεις 3 και 4), έχουν τη φιλοδοξία 
να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής 
στο σημείο 3.13 σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της δράσης 2. 

Παρακολούθηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν στις ετήσιες εκθέσεις του 

2018 και του 2019 

3.26 Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση του ΕΕΣ σχετικά με τη θετική

εξέλιξη και τη βελτίωση της παρακολούθησης των λογιστικών καταστάσεων για τους ΠΙΠ και για το ότι 
η σύσταση 4.2 της ετήσιας έκθεσης για το 2018 θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί πλήρως. 
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Η προσέγγιση που βασίζεται σε υψηλό βαθμό κινδύνου όσον αφορά την επιλογή των θεμάτων 
επιθεώρησης και των χωρών βάσει ανάλυσης πραγματικών δεδομένων εφαρμόζει τη σύσταση 4.1 
της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΣ για το 2018.  

Με σκοπό την πλήρη εφαρμογή της σύστασης του ΕΕΣ, η Επιτροπή έχει επικεντρώσει τις 
δραστηριότητες επιθεώρησής της το 2020 και το 2021 (27 κράτη μέλη και Ηνωμένο Βασίλειο) στην 
αξιοπιστία της λογιστικής για τους ΠΙΠ και των σχετικών καταστάσεων. Επιπλέον, με πρωτοβουλία της 
ίδιας της Επιτροπής, το 2022 πραγματοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι βάσει εγγράφων σχετικά με τη 
λογιστική καταχώριση των ΠΙΠ για όλα τα κράτη μέλη, επιπλέον του κανονικού προγράμματος 
επιθεωρήσεων. Τέλος, όλες οι καταστάσεις ΠΙΠ ελέγχονται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση με σκοπό τον 
εντοπισμό πιθανών ασυνήθιστων προτύπων και υπάρχει άμεση επικοινωνία με τα κράτη μέλη για να 
παράσχουν τις απαραίτητες εξηγήσεις. 

3.27 Όσον αφορά τη σύσταση 1 της ετήσιας έκθεσης του 2019, σε σχέση με τον ορισμό των

οικονομικών φορέων υψηλής επικινδυνότητας, οι «κοινές ικανότητες ανάλυσης» έχουν λειτουργήσει 
από κοινού με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων «Surveillance III». Εκτός 
από τον ορισμό των αλγορίθμων και την επανεξέταση της διαθεσιμότητας των δεδομένων, ο 
καθαρισμός των δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλα με τις εργασίες για την υποδομή ΤΠ. 

Όσον αφορά τη σύσταση 2 της ετήσιας έκθεσης για το 2019, βλ. απάντηση της Επιτροπής στο 
σημείο 3.17. 

Σύσταση 1 — Λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των καταστάσεων 

ΠΙΠ της Ιταλίας 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση αυτήν και θα εξετάσει τις λογιστικές διαφορές ΠΙΠ της Ιταλίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, εάν το ζήτημα παραμείνει ανεπίλυτο εντός της προθεσμίας που 
όρισαν η Ιταλία και το ΕΕΣ. 

Σύσταση 2 — Βελτίωση της διαχείρισης των επιφυλάξεων σχετικά με τον ΦΠΑ 

Η Επιτροπή αποδέχεται την εν λόγω σύσταση.  

Η Επιτροπή σχεδιάζει να επανεξετάσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες της σε εύθετο χρόνο. Ωστόσο, η 
ριζική απλούστευση του κανονισμού αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου άρχισε να ισχύει μόνον από το 
οικονομικό έτος 2021. Οι καταστάσεις ΦΠΑ βάσει του τροποποιημένου κανονισμού θα υποβληθούν 
για πρώτη φορά έως τις 31 Ιουλίου 2022. Η εν λόγω επανεξέταση προβλέπεται να ξεκινήσει μόλις 
συγκεντρωθεί η επιχειρησιακή πείρα σε σχέση με τις νέες και απλουστευμένες δηλώσεις και το νέο 
νομικό πλαίσιο. 

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει τις επιφυλάξεις στο πλαίσιο της δραστηριότητας 
επιθεώρησης και να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία για να ορίζει προθεσμίες στις εθνικές αρχές, 
κατά περίπτωση. 

Σύσταση 3 — Βελτίωση της εκτίμησης των χρηματοοικονομικών κινδύνων στον 

τομέα των τελωνείων  

Η Επιτροπή αποδέχεται την εν λόγω σύσταση. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 — ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας παγκοσμίως, 
με προϋπολογισμό ύψους 95,5 δισ. EUR, η Επιτροπή αξιοποιεί την πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» και συνεχίζει να εφαρμόζει την πολιτική της για την απλούστευση. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» χρησιμοποιείται τυποποιημένο υπόδειγμα 
συμφωνίας επιχορήγησης για όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, γίνεται ευρεία χρήση 
απλουστευμένων επιλογών κόστους (μοναδιαίο κόστος, ενιαίος συντελεστής και κατ’ αποκοπή ποσά), 
χρησιμοποιούνται απλούστερα καθεστώτα επιστροφής εξόδων σε κατάλληλους τομείς και 
εφαρμόζεται εξορθολογισμένο σύστημα ελέγχου. 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

4.6 Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το επίπεδο σφάλματος που υπολογίστηκε από το ΕΕΣ και θα δώσει

συνέχεια στα ζητήματα που εντοπίστηκαν. 

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στη δική της εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος για τον τομέα του ΠΔΠ, 
όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (βλ. επίσης απάντηση στο 
σημείο 4.29). 

Για τις δαπάνες έρευνας και καινοτομίας, το ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται με βάση τους ελέγχους 
που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας πολυετούς δημοσιονομικής περιόδου, δηλαδή με βάση 
418 στατιστικά αντιπροσωπευτικές ελεγχθείσες δηλώσεις εξόδων που καλύπτουν καταστάσεις 
εξόδων από την έναρξη του προγράμματος «Ορίζων 2020» και 170 ελέγχους που διενεργήθηκαν στο 
πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ). Με άλλα λόγια, η Επιτροπή επιλέγει να 
εφαρμόζει πολυετείς στρατηγικές ελέγχου, καθορίζοντας σωρευτικά ποσοστά σφάλματος για 
ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος. Στην περίπτωση του προγράμματος «Ορίζων 2020», η 
Επιτροπή προσάρμοσε το αρχικά εκτιμώμενο υπολειπόμενο σφάλμα με βάση 1 304 ελεγχθείσες 
συμμετοχές που έκλεισαν το 2020 και το 2021. 

Όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο γράφημα 4.3, στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτική 
κατανομή του ποσοστού σφάλματος ανά είδος σφάλματος, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εκκαθάριση των 
προχρηματοδοτήσεων προς τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) δεν επηρεάζεται από περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. 

Βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 4.9 στοιχείο α). 

4.7 Τα προγράμματα-πλαίσια έρευνας και καινοτομίας έχουν απλουστευθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό

κατά την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, η χρηματοδότηση με βάση τις πραγματικές δαπάνες παραμένει 
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σχετικά πολύπλοκη και επιρρεπής σε σφάλματα, δεδομένου ότι πρέπει να καλύπτει ευρύ φάσμα 
αιτήσεων και λογιστικών πρακτικών.  

Επομένως, δύο σημαντικά μέτρα για την περαιτέρω απλούστευση του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» είναι η αυξημένη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών (κατόπιν επιτυχούς πιλοτικού έργου στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020») και ένα σύστημα μοναδιαίου κόστους για τα έξοδα 
προσωπικού που είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο οποιασδήποτε επιχορήγησης. 

Η κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση αναπτύσσεται σταδιακά, ενώ ένα πρώτο σημαντικό κύμα αναμένεται 
στο πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2023-2024. Το σύστημα μοναδιαίου κόστους για τα έξοδα 
προσωπικού (το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της ανάπτυξης) διαθέτει τεράστιες 
δυνατότητες, δεδομένου ότι τα έξοδα προσωπικού αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 60 % του 
προϋπολογισμού μιας μέσης επιχορήγησης και αποτελούν μακράν τη μεγαλύτερη πηγή σφαλμάτων.  

Παράλληλα, η Επιτροπή παρέχει στήριξη στους αιτούντες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μέσω 
εκστρατειών επικοινωνίας και εργαστηρίων, με τη στόχευση περισσότερων «επιρρεπών σε σφάλματα» 
δικαιούχων, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι δικαιούχοι. 

4.8 Η Επιτροπή εργάζεται για την απλούστευση σε διαρκή βάση. Ωστόσο, παρά τις δράσεις της

Επιτροπής που επικεντρώνονται σε συστηματικές, ευρέως διαδεδομένες και στοχευμένες εκστρατείες 
επικοινωνίας, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και οι νέοι δικαιούχοι, που είναι περισσότερο επιρρεπείς σε σφάλματα. Ωστόσο, η 
συμμετοχή των εν λόγω δικαιούχων είναι σημαντική για την επιτυχία του προγράμματος-πλαισίου. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το μερίδιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του 7ου ΠΠ στο συνολικό 
ποσοστό σφάλματος είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

4.9 α) Όσον αφορά τις δύο περιπτώσεις παρατυπιών στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στις

οποίες αναφέρεται το ΕΕΣ, η Επιτροπή υπογραμμίζει τα εξής: 

Η περίπτωση στο πλαίσιο του ΜΣΕ αφορά μια υπόθεση στην οποία εθνικό δικαστήριο είχε κηρύξει 
παράνομη μια διαδικασία σύναψης σύμβασης, χωρίς να ακυρώσει ωστόσο τη σύμβαση. Δεδομένου ότι 
η σύμβαση παρέμεινε σε ισχύ και ότι οι εργασίες όντως παραδόθηκαν, η Επιτροπή έπρεπε να 
θεωρήσει τις δαπάνες επιλέξιμες και να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες πληρωμές.    

Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το σφάλμα στη διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων που εντοπίστηκε στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) το 2020, αλλά θεωρεί ότι η ελεγχθείσα πληρωμή της 
Επιτροπής το 2021, για την εκκαθάριση των προχρηματοδοτήσεων της συνεισφοράς της ΕΕ προς τον 
ACER, δεν επηρεάζεται από το εν λόγω σφάλμα. Το σφάλμα που ανέφερε το ΕΕΣ παρουσιάστηκε σε 
επίπεδο οργανισμού σε σχέση με διαδικασία σύναψης συμβάσεων για το οποίο είναι υπεύθυνος ο 
διατάκτης του οργανισμού. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι καταβάλλει εξισορροπητική συνεισφορά στον 
οργανισμό, βάσει του λογαριασμού αποτελεσμάτων του. Η Επιτροπή δεν είχε άλλη επιλογή από το να 
προβεί σε εκκαθάριση των προχρηματοδοτήσεων που συνδέονται με τη συνεισφορά της ΕΕ, 
δεδομένου ότι πληρούνταν όλες οι νομικές προϋποθέσεις για την εκτέλεση της εκκαθάρισης. 

4.10 — 4.11 Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις περιπτώσεις ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων από

τους δικαιούχους για τις οποίες δεν είχαν λάβει γνώση οι υπηρεσίες της Επιτροπής, δεδομένου ότι οι 
κατ’ ανάθεση των δικαιούχων ελεγκτές (ελεγκτές που εκδίδουν πιστοποιητικά οικονομικών 
καταστάσεων) δεν τις εντόπισαν στο πλαίσιο της εντολής τους. 

Τα πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων, τα οποία εκδίδονται από τους ελεγκτές οικονομικών 
καταστάσεων, καλύπτουν το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που ζητείται από έναν συμμετέχοντα 
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και πιστοποιούν εκ των προτέρων την επιλεξιμότητα των δηλώσεων εξόδων που πρέπει να 
επιστραφούν σε μεταγενέστερο χρόνο από την Επιτροπή.  

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις αδυναμίες και, για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και της 
αξιοπιστίας των πιστοποιητικών οικονομικών καταστάσεων, διοργανώνει στοχευμένα διαδικτυακά 
σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται στους ελεγκτές που εκδίδουν πιστοποιητικά οικονομικών 
καταστάσεων, με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα συνηθέστερα σφάλματα που 
διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων (π.χ. έξοδα προσωπικού, έξοδα υπεργολαβίας και άλλα 
άμεσα έξοδα κ.λπ.)  

Εκτός από το κατατοπιστικό υπόδειγμα για τα πιστοποιητικά ελέγχου του προγράμματος 
«Ορίζων 2020», η Επιτροπή παρέχει σχόλια στους ελεγκτές που εκδίδουν πιστοποιητικά οικονομικών 
καταστάσεων όταν εντοπίζονται σφάλματα στα πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων μέσω 
κατασταλτικών χρηματοοικονομικών ελέγχων. 

Τέλος, η υπηρεσία πληροφοριών για την έρευνα (Research Enquiry Service) παρέχει καθοδήγηση 
στους ελεγκτές που εκδίδουν πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων μέσω διαδικτυακών 
αιτημάτων. 

Μη επιλέξιμα έξοδα προσωπικού 

4.12 Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ήταν ένα βήμα προς την απλούστευση και την εναρμόνιση των

κανόνων για την επιστροφή των πραγματοποιηθέντων εξόδων. Παρ’ όλα αυτά, τα έξοδα προσωπικού 
εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή σφαλμάτων. Αυτό φαίνεται να αποτελεί, τουλάχιστον εν 
μέρει, λογική απόρροια του ότι τα έξοδα προσωπικού αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των 
συνολικών εξόδων που δηλώνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος «Ορίζων 2020». 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την εν λόγω αδυναμία, και για το τρέχον ΠΔΠ (2021-2027), το οποίο 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», έχει καταρτίσει ένα εταιρικό υπόδειγμα συμφωνίας 
επιχορήγησης, το οποίο προβλέπει μια απλή μέθοδο για τη χρέωση των εξόδων προσωπικού, με βάση 
τον υπολογισμό ημερομισθίου, η οποία αντικαθιστά την επιρρεπή σε σφάλματα μέθοδο που 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». 

Επιπλέον, και σε συμφωνία με τις διαπιστώσεις της έκθεσης του ΕΕΣ για το έτος 2020, η Επιτροπή 
έχει εντείνει τη συχνότητα των δραστηριοτήτων κατάρτισης και προβολής που υλοποιεί (βλ. επίσης τις 
απαντήσεις στα σημεία 4.11, 4.20 και στη σύσταση 4.1).  

Το 2021 η Επιτροπή διοργάνωσε 7 διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά με τον τρόπο «αποφυγής 
σφαλμάτων στη δήλωση εξόδων προσωπικού στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων του προγράμματος 
“Ορίζων 2020”». Στα εν λόγω σεμινάρια προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ειδικότερα ΜΜΕ και νέοι 
δικαιούχοι με επιχορηγήσεις για τις οποίες πλησίαζαν οι αντίστοιχες περίοδοι υποβολής δηλώσεων. 
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών (οι οποίες εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε 
διμηνιαία βάση το 2022), η Επιτροπή ενθαρρύνει τη χρήση του οδηγού εξόδων προσωπικού 
«Personnel Costs Wizard». 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο το οποίο απευθυνόταν σε υπευθύνους 
έργων και οικονομικούς υπευθύνους, και στο πλαίσιο του οποίου οι υπηρεσίες της Επιτροπής και το 
ΕΕΣ πραγματοποίησαν παρουσιάσεις, με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη 
σημασία της μείωσης του ποσοστού σφάλματος στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Η εκδήλωση αυτή 
περιλάμβανε διεξοδική παρουσίαση των διαθέσιμων εργαλείων (εργαλεία ΤΠ, καθοδήγηση, 
προγράμματα κατάρτισης, διαδικτυακά σεμινάρια) για τη διεξαγωγή προληπτικών δικλίδων. 
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Υπολογισμός των ωρομισθίων 

4.13 Ο υπολογισμός των ωρομισθίων εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων

προβολής που διοργανώνονται σε τακτική βάση από την Επιτροπή (βλ. απάντηση στο σημείο 4.12).  

Η ευρεία χρήση του οδηγού «Personnel Cost Wizard» θα διευκολύνει τους δικαιούχους να δηλώνουν 
με ορθό τρόπο τα έξοδα προσωπικού τους. Επιπλέον, οι δικαιούχοι ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν 
την υπηρεσία πληροφοριών για την έρευνα (Research Enquiry Service) προκειμένου να ζητούν 
απευθείας διευκρινίσεις σχετικά με πρακτικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των 
επιχορηγήσεων. 

4.15 Η μέθοδος υπολογισμού των ετήσιων ωρομισθίων στο πλαίσιο του προγράμματος

«Ορίζων 2020» βασίζεται στο τελευταίο οικονομικό έτος που έχει κλείσει, η οποία λαμβάνει υπόψη τις 
επίσημες αργίες και τον δέκατο τρίτο μισθό. Η Επιτροπή έκρινε ότι πρόκειται για αξιόπιστο αριθμητή. 
Πράγματι, για περιόδους οι οποίες δεν καλύπτουν ένα πλήρες οικονομικό έτος, ενδέχεται να 
προκύψουν διαφορές στο ωρομίσθιο του ίδιου προσώπου, αλλά οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν 
έναν απλουστευμένο κοινό αριθμό παραγωγικών ωρών, ο οποίος αποτρέπει τον κίνδυνο αποκλίσεων.  

Η συγκεκριμένη μέθοδος υπολογισμού έχει αλλάξει και έχει απλουστευθεί για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», στο πλαίσιο του οποίου θα υπολογίζεται ενιαίο ποσοστό ανά περίοδο υποβολής δηλώσεων. 

4.16 Στο σχολιασμένο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης λαμβάνονται υπόψη πρακτικά

παραδείγματα σχετικά με τις πριμοδοτήσεις και τον υπολογισμό των παραγωγικών ωρών. Όσον 
αφορά τον υπολογισμό αυτόν, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν έναν τυπικό αριθμό 
παραγωγικών ωρών, ώστε να μειώνεται με τον τρόπο αυτόν ο κίνδυνος σφαλμάτων. Η επιλογή αυτή 
ενθαρρύνεται από την Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. 

Καταγραφή του χρόνου εργασίας 

4.17 Η Επιτροπή έχει απλουστεύσει επίσης τις τυπικές απαιτήσεις του προγράμματος «Ορίζων

Ευρώπη» που αφορούν την καταγραφή του χρόνου εργασίας για τα έξοδα προσωπικού που 
συνδέονται με το έργο. Ωστόσο, ελλείψεις στην καταγραφή του χρόνου εργασίας για το προσωπικό 
του έργου ενδέχεται να προκύψουν ακόμη και σε επιχορηγήσεις, όπως καταδεικνύεται στα 
παραδείγματα που ανέφερε το ΕΕΣ.  

Για την αντιμετώπιση της εσφαλμένης καταγραφής του χρόνου εργασίας, η Επιτροπή έθεσε στη 
διάθεση των συμμετεχόντων διάφορα έγγραφα καθοδήγησης, δίνοντας έμφαση στον υποχρεωτικό 
χαρακτήρα της καταγραφής των ωρών που αφιερώνονται στην εκτέλεση της δράσης. Η θέσπιση 
δήλωσης των ατόμων που εργάζονται αποκλειστικά για τη δράση αποσκοπούσε στην απλούστευση 
των διαδικασιών. Οι κατ’ ανάθεση των δικαιούχων ελεγκτές λαμβάνουν επίσης οδηγίες να 
επαληθεύουν την ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων τήρησης αρχείων κατά την έκδοση του 
πιστοποιητικού οικονομικών καταστάσεων. 

Προσαρμογές που αφορούν προηγούμενες περιόδους υποβολής δηλώσεων και άλλα σφάλματα 
σχετικά με τα έξοδα προσωπικού 

4.18 Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει η μέθοδος υπολογισμού των

ημερομισθίων, ιδίως για τους νέους δικαιούχους του προγράμματος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιείται καμία προσαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις χωρίς εύλογο λόγο και σχετική 
αιτιολόγηση. 

4.19 Στο έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με τις προληπτικές δικλίδες του

προγράμματος «Ορίζων 2020» για τις ενδιάμεσες και τις τελικές πληρωμές, η Επιτροπή συμπεριέλαβε 
δελτία συγκεκριμένων κινδύνων ειδικά για τους κινδύνους που αναφέρει το ΕΕΣ (χρήση 
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εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό δαπανών αντί των πραγματικών δαπανών, εσφαλμένος 
υπολογισμός ωρομισθίων, μη ορθή καταχώριση του χρόνου εργασίας, μη προγραμματισμένα έξοδα 
υπεργολαβίας).  

Η κατάρτιση των κύριων παραγόντων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη προληπτικών δικλίδων 
πραγματοποιείται ήδη.  

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση που αφορούσε την επιλεξιμότητα ενός πεπειραμένου 
ερευνητή για την παροχή επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης MSCA, η Επιτροπή επισημαίνει την 
ιδιαιτερότητα της μεμονωμένης περίπτωσης που περιγράφεται, η οποία δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως 
παράδειγμα συνήθους σφάλματος. 

Πλαίσιο 4.2 — Παράδειγμα μη επιλέξιμου πεπειραμένου ερευνητή που έλαβε 
ατομική υποτροφία στο πλαίσιο της δράσης «Marie Skłodowska-Curie» 

Στο πλαίσιο της συνέχειας που έδωσε η Επιτροπή στη διαπίστωση του ΕΕΣ που αναφέρεται στο 

πλαίσιο 4.2, ο δικαιούχος ισχυρίζεται ότι ο ερευνητής είχε αποκτήσει πρόσθετη μη αμειβόμενη 

ερευνητική πείρα πλήρους απασχόλησης πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος 

σπουδών του. 

Η ισοδύναμη ερευνητική πείρα πλήρους απασχόλησης υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την 

οποία ένας ερευνητής απέκτησε το δίπλωμα που του παρέχει επισήμως το δικαίωμα να ξεκινήσει 

διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. 

Επομένως, η συνολική ερευνητική πείρα πριν από την προθεσμία της πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων υπερβαίνει τα τέσσερα έτη και μπορεί να πληροί τον δεύτερο όρο επιλεξιμότητας που 

ορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας. 

Μολονότι οι εν λόγω πρόσθετες λεπτομέρειες δεν παρασχέθηκαν κατά τον χρόνο υποβολής της 

αίτησης, η Επιτροπή πρέπει να τις εξετάσει, δεδομένου ότι μπορούν να έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στην 

επιλεξιμότητα και τη δυνατότητα ανάκτησης της επιχορήγησης. 

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος αναλυτικά τα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε ο 

δικαιούχος προς επίρρωση του ισχυρισμού του. 

Ζητήματα σε σχέση με ιδιωτικούς φορείς, ιδίως ΜΜΕ και νέους δικαιούχους 

4.20–4.21 Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη του ΕΕΣ (η οποία επιβεβαιώνεται από στατιστικά

στοιχεία) ότι οι ΜΜΕ (και οι νέοι δικαιούχοι) είναι οι πλέον επιρρεπείς σε σφάλματα δικαιούχοι. 
Ωστόσο, η Επιτροπή ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους, η οποία έχει ζωτική σημασία για την επιτυχία του 
προγράμματος, σε όλα τα επίπεδα.  

Για τον μετριασμό του προβλήματος, η Επιτροπή απευθύνεται κυρίως σε νέους δικαιούχους και ΜΜΕ, 
καλώντας τους σε ατομική βάση να συμμετάσχουν στις διαδικτυακές εκστρατείες ενημέρωσης που 
διοργανώνει για την αποφυγή σφαλμάτων κατά τη δήλωση εξόδων στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» (βλ. επίσης απάντηση στο σημείο 4.12). 

Σφάλματα που αφορούν άλλα άμεσα έξοδα 

4.22 Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ύπαρξη σφαλμάτων που συνδέονται με την απόσβεση και έχει

συμπεριλάβει ήδη στο έγγραφο καθοδήγησης που εξέδωσε σχετικά με τις προληπτικές δικλίδες 
ενισχυμένη δικλίδα ειδικά για το είδος κινδύνου «έξοδα εξοπλισμού που δεν δηλώνονται ως έξοδα 
απόσβεσης». 
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Πλαίσιο 4.3 — Έξοδα σχετικά με εργασίες που δηλώθηκαν και αποδόθηκαν δύο 
φορές 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ύπαρξη μίας περίπτωσης διπλής επιστροφής εξόδων και επιβεβαιώνει ότι 

έχουν ληφθεί ήδη διορθωτικά μέτρα: Στις 25 Μαΐου 2022 η Επιτροπή εξέδωσε επιστολή 

προκαταρκτικής ενημέρωσης προς τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο, με σκοπό την ανάκτηση του 

αχρεωστήτως δηλωθέντος ποσού, το οποίο θα ανακτηθεί κατά τις προσεχείς εβδομάδες. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.23 Η σουίτα εφαρμογών eGrants αποτελεί βασικό εργαλείο ΤΠ για τη διαχείριση των

επιχορηγήσεων των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας και καινοτομίας. Καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο 
των επιχορηγήσεων και διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επιχειρησιακή και χρηματοδοτική 
παρακολούθηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του διάδοχου προγράμματός του «Ορίζων 
Ευρώπη». 

4.24 Η σουίτα εφαρμογών eGrants αποτελεί επίσης βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση των

έργων και συνδέεται με το ABAC, το εργαλείο ΤΠ της Επιτροπής για τα λογιστικά στοιχεία, το οποίο 
διασφαλίζει τη συνέπεια των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.  

4.25 Ο οδηγός «Personnel Costs Wizard» προωθείται όντως σε συστηματική βάση σε όλες τις

δραστηριότητες που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Ωστόσο, οι συμμετέχοντες σε 
τρέχουσες επιχορηγήσεις, και ιδίως οι τακτικοί δικαιούχοι, δεν τον χρησιμοποιούν πολύ συχνά. Στο 
παρόν στάδιο του προγράμματος, είναι απίθανο η Επιτροπή να μπορεί να αυξήσει σημαντικά το 
ποσοστό των χρηστών. 

4.26 Η Επιτροπή έχει αυτοματοποιήσει τη διαχείριση των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του

προγράμματος «Ορίζων 2020», και η ψηφιοποίηση αυτή θα συνεχιστεί περαιτέρω στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 

Όσον αφορά τους κατασταλτικούς ελέγχους, τα συστήματα ΤΠ της Επιτροπής τηρούν αρχεία όλων των 
εγγράφων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Τα εν λόγω συστήματα περιλαμβάνουν 
επίσης τα αναγκαία χρηματοοικονομικά στοιχεία από τα λογιστικά συστήματα των ελεγχομένων που 
αφορούν τα ελεγχόμενα έργα. Επομένως, τα λογιστικά στοιχεία και τα στοιχεία σχετικά με τα τιμολόγια 
καθίστανται διαθέσιμα για τη διενέργεια κατασταλτικών χρηματοοικονομικών ελέγχων. 

Η σύνδεση των λογιστικών συστημάτων των δικαιούχων του προγράμματος «Ορίζων 2020» με την 
υποβολή στοιχείων μέσω του συστήματος SYGMA δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή. Επιπλέον, δεδομένου 
ότι οι δικαιούχοι αποτελούν αυτόνομες οντότητες που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Επιτροπής, μια 
τέτοια αυτόματη ανάκτηση εγγράφων θα δημιουργούσε νομικά ζητήματα. Προγραμματίζονται 
κατασταλτικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της κατάλληλης κάλυψης των δειγμάτων.  
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

4.28 Η Επιτροπή επικροτεί την παρατήρηση του ΕΕΣ ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων που

εξετάστηκαν παρέχουν εύλογη αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των οικείων 
ΓΔ / εκτελεστικών οργανισμών από την άποψη της κανονικότητας των υποκείμενων πράξεων. 

4.29 Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) της ΓΔ RTD αναφέρεται ποσοστό επισφαλούς ποσού

κατά την πληρωμή 2,29 % για το σύνολο του τομέα της έρευνας και καινοτομίας και υπολειπόμενο 
ποσοστό σφάλματος 1,67 % για τη ΓΔ RTD.  

Τα εν λόγω ποσοστά σφάλματος υπολογίζονται με βάση τα αποτελέσματα των 1 304 συμμετοχών 
που ελέγχθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», τα οποία ήταν 
διαθέσιμα κατά τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 
είναι πεπεισμένη για το αποτέλεσμα του ποσοστού σφάλματος που έχει υπολογίσει σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία της. 

Η Επιτροπή εξέτασε τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το ΕΕΣ σχετικά με τον υπολογισμό του ποσοστού 
σφάλματος και εκφράζει την ικανοποίησή της για την αναγνώριση εκ μέρους του ΕΕΣ. 

4.30 Το επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή που υπολόγισε η Επιτροπή για το πρόγραμμα

«Ορίζων 2020» εμπίπτει στο εύρος τιμών που καθορίζεται στο δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει 
τον κανονισμό «Ορίζων 2020» (ποσοστό σφάλματος εντός εύρους τιμών 2-5 %, με υπολειπόμενο 
ποσοστό σφάλματος όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο 2 %). Στο πλαίσιο αυτό, επομένως, δεν είναι 
αναγκαία η διατύπωση επιφύλαξης για τις δαπάνες του προγράμματος «Ορίζων 2020». 

4.31 Η στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων που αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα

εφαρμοστεί κατά τα προσεχή έτη, με στόχο την εξασφάλιση υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος 
κάτω του 2 %.  

4.32 Η Επιτροπή δεσμεύεται να υλοποιήσει πλήρως και εγκαίρως τις συστάσεις της Υπηρεσίας

Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου. Ωστόσο, όπως αναφέρει το ΕΕΣ, για μία «πολύ σημαντική» σύσταση 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου για την οποία είχε παρέλθει η προθεσμία υλοποίησης, 
η καθυστέρηση οφειλόταν στην υπογραφή της νέας σύμβασης-πλαισίου με τις εταιρείες εξωτερικών 
ελεγκτών (υπογράφηκε στις αρχές του 2022).  

Όσον αφορά τις κατ’ ανάθεση της Κοινής Υπηρεσίας Ελέγχου της Επιτροπής (Common Audit Service, 
CAS) εξωτερικές ελεγκτικές εταιρείες, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι η νέα, υπογεγραμμένη 
σύμβαση-πλαίσιο εισήγαγε αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας, όπως η υποχρεωτική κατάρτιση, η 
οποία δεν συνιστούσε υποχρέωση κατά το παρελθόν. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Συμπεράσματα 

4.37–4.38 Το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος που αναφέρει το ΕΕΣ, υπολογιζόμενο σε ετήσια

βάση, αποτελεί έναν μόνο δείκτη της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δαπανών της ΕΕ.  
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Παράλληλα, η Επιτροπή εφαρμόζει μια πολυετή στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων για τις δαπάνες 
στον τομέα της έρευνας. Σε αυτήν τη βάση, οι υπηρεσίες της προβαίνουν σε εκτίμηση του 
υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι ανακτήσεις, οι διορθώσεις 
και τα αποτελέσματα όλων των δικλίδων και των ελέγχων που διενεργούν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εφαρμογής του προγράμματος. 

Βάσει των εργασιών που εκτελέστηκαν, η Επιτροπή θεωρεί ότι το επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή 
που παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ) για το ΠΔΠ1 είναι 
αντιπροσωπευτικό του επιπέδου σφάλματος (βλ. σημεία 4.6 και 4.29). Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε 
μια μεθοδολογία που παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή, ως διαχειριστή του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, να εντοπίζει τους τομείς υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου και να κάνει τη διάκριση μεταξύ 
τους και, ως εκ τούτου, να εστιάζει τις προσπάθειές της στον μετριασμό του κινδύνου. 

Στην περίπτωση του προγράμματος «Ορίζων 2020», το επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή (2,29 %) 
παραμένει εντός του εύρους τιμών το οποίο αναφέρεται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που 
συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». 

Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», τόσο η αυξανόμενη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών όσο 
και η υπό εξέλιξη ανάπτυξη προαιρετικού μοναδιαίου κόστους (ενιαίο ημερήσιο ποσοστό ανά 
δικαιούχο), που αντικαθιστά όλους τους υπολογισμούς για τα έξοδα προσωπικού, θα συμβάλει στη 
μείωση του κινδύνου σφαλμάτων. 

Μεταπαρακολούθηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν στις ετήσιες εκθέσεις για 

το 2019 και το 2020   

4.39 Η Επιτροπή θεωρεί ότι όλες οι συστάσεις από προγενέστερες ετήσιες εκθέσεις του ΕΕΣ έχουν

υλοποιηθεί πλήρως, παρά το ότι απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση των μέτρων 
που ελήφθησαν. 

Συστάσεις 

Σύσταση 4.1 — Χρήση του «Personnel Costs Wizard» 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση, η οποία υλοποιείται επί του παρόντος. 

Η Επιτροπή ενθαρρύνει συνεχώς τη χρήση του οδηγού «Personnel Costs Wizard» μέσω διαφόρων 
δράσεων. Αναλυτικός οδηγός χρήστη παρέχεται στη διαδικτυακή πύλη χρηματοδότησης και 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών (Funding and Tender Portal), στην ενότητα H2020 online 
manual/Grants/Grant Management/periodic reports (Διαδικτυκό εγχειρίδιο 
«Ορίζων 2020»/Επιχορηγήσεις/Διαχείριση επιχορηγήσεων/Περιοδικές εκθέσεις). 

Ο οδηγός τίθεται στη διάθεση των δικαιούχων κατά τη χρονική στιγμή της κωδικοποίησης των 
εξόδων στις οικονομικές καταστάσεις τους. Η χρήση του οδηγού προωθείται σε όλα τα διαδικτυακά 
σεμινάρια σχετικά με την «αποφυγή σφαλμάτων στη δήλωση εξόδων προσωπικού στο πλαίσιο του 
προγράμματος “Ορίζων 2020”» το 2021 (καταγράφοντας συνολικά 98 783 προβολές), καθώς και στα 
προγράμματα κατάρτισης και στις συναντήσεις με τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ). 

Η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος για την προσαρμογή του οδηγού «Personnel Costs Wizard» 
στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». 
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Σύσταση 4.2 — Καθοδήγηση στους δικαιούχους 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. Η εξασφάλιση σαφούς κατανόησης των κανόνων 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως των κανόνων που αφορούν την επιλεξιμότητα των 
δαπανών, είναι υψίστης σημασίας. 

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει ήδη την υλοποίηση αυτού του στόχου μέσω: 

— εκδηλώσεων προβολής και επικοινωνίας που πραγματοποιούνται ήδη από την έναρξη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με έμφαση στις βασικές διαφορές μεταξύ του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» και «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως όσον αφορά τις πτυχές της επιλεξιμότητας των 
δαπανών. Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι δύο ημερίδες συντονιστών που διοργανώθηκαν ήδη 
έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 170 000 προβολές, 

— της υπηρεσίας πληροφοριών για την έρευνα (Research Enquiry Service), μιας ειδικής για τον σκοπό 
αυτόν υπηρεσίας εξυπηρέτησης, η οποία παρέχει διευκρινίσεις και εξηγήσεις σχετικά με τα ερευνητικά 
προγράμματα της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» και «Ορίζων 
Ευρώπη») που εφαρμόζονται ήδη. 

Σύσταση 4.3 — Βελτίωση των προληπτικών δικλίδων 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση, η οποία υλοποιείται επί του παρόντος. 

Στο ισχύον έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις προληπτικές δικλίδες του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» για τις ενδιάμεσες και τις τελικές πληρωμές, το οποίο είναι διαθέσιμο στο GoFund, 
περιλαμβάνονται ήδη ειδικά για τον σκοπό αυτόν θεματικά «έντυπα» για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων ειδών κινδύνου.  

Ένα από τα έντυπα αυτά καλύπτει τον κίνδυνο «εσφαλμένου υπολογισμού των ωρομισθίων (χρήση 
εκτιμήσεων, εσφαλμένος υπολογισμός των παραγωγικών ωρών, πριμοδοτήσεις που έχουν 
συνεκτιμηθεί εσφαλμένα στο ωρομίσθιο κ.λπ.)».  

Η συγκεκριμένη σύσταση θα κοινοποιηθεί στα μέλη του δικτύου έρευνας και καινοτομίας για τους 
επαγγελματίες του τομέα των προληπτικών δικλίδων (RINEC, μια ομάδα που δημιουργήθηκε το 2021, 
με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον εξορθολογισμό των προληπτικών δικλίδων), 
τονίζοντας για μία ακόμη φορά τη σημασία του ζητήματος. 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης τη σκοπιμότητα της προσθήκης δήλωσης αποποίησης ευθύνης κατά 
τη χρονική στιγμή της συμπλήρωσης των οικονομικών καταστάσεων των δικαιούχων, υπενθυμίζοντάς 
τους ότι δεν επιτρέπεται ο επανυπολογισμός των ωρομισθίων.  

Σύσταση 4.4 — Καθοδήγηση προς τους ανεξάρτητους ελεγκτές 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση, η οποία υλοποιείται επί του παρόντος. 

Η Επιτροπή έχει βελτιώσει περαιτέρω την καθοδήγηση για τους ελεγκτές των πιστοποιητικών 
οικονομικών καταστάσεων, καθιστώντας διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη χρηματοδότησης και 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών (Funding & Tenders Portal) / YouTube την παρακολούθηση μιας 
σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων για την αντιμετώπιση των συνηθέστερων σφαλμάτων που 
διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων, καθώς και των πλέον επιρρεπών σε σφάλματα ειδών 
δαπανών. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ευαισθητοποιεί περαιτέρω τους ελεγκτές των πιστοποιητικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Σύσταση 4.5 — Λειτουργίες της σουίτας εφαρμογών eGrants 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω ψηφιοποίηση ως 
παράγοντα διευκόλυνσης της απλούστευσης. Επομένως, θα ήταν εύλογο να αναμένεται μελλοντική 
ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων της. Για το επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας, 
η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα επέκτασης των λειτουργιών της σουίτας εφαρμογών 
eGrants για την εκτίμηση κινδύνων και τους αυτόματους ελέγχους, σύμφωνα με την πολιτική 
απλούστευσης που εφαρμόζει. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

«ΤΟΜΕΑΣ 5 — ΣΥΝΟΧΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η πολιτική συνοχής υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη μέσω 
ποικίλων προγραμμάτων (415) και φορέων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα 
ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο διασφάλισης. Οι διαχειριστικές αρχές επιλέγουν πράξεις και διενεργούν 
διαχειριστικές επαληθεύσεις όσον αφορά τις δηλωθείσες δαπάνες, την πρώτη γραμμή άμυνας για την 
πρόληψη και τον εντοπισμό των παρατυπιών. Οι αρχές ελέγχου αποτελούν το δεύτερο επίπεδο 
ελέγχου και επιβεβαιώνουν, με βάση τους ελέγχους συστημάτων και τους λογιστικούς ελέγχους 
αντιπροσωπευτικών δειγμάτων πράξεων, αν οι διαχειριστικές επαληθεύσεις ήταν αποτελεσματικές ως 
προς την πρόληψη των παρατυπιών. Η Επιτροπή βασίζει τη διαδικασία διασφάλισης που εφαρμόζει σε 
όλα τα αποτελέσματα ελέγχων που συνοψίζονται σε φακέλους διασφάλισης οι οποίοι περιέχουν 
ελεγκτικές γνώμες και αναφερόμενα ποσοστά σφάλματος για κάθε πρόγραμμα, καθώς και στις 
περαιτέρω ελεγκτικές εργασίες της για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του έργου των 
αρμόδιων για τα προγράμματα αρχών και της αξιοπιστίας των αναφερόμενων ελεγκτικών γνωμών 
και των ποσοστών σφάλματος. 

Στο πλαίσιο αυτής της διαφοροποιημένης πραγματικότητας, η Επιτροπή παρέχει με πλήρη διαφάνεια 
στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) της ΓΔ REGIO και της ΓΔ EMPL: 

— λεπτομερή αξιολόγηση της κατάστασης κάθε προγράμματος, π.χ. της αποτελεσματικότητας της 
λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και των ποσοστών σφάλματος, με βάση όλα τα 
διαθέσιμα αποτελέσματα ελέγχων (βλ. γραφήματα στις σ. 39 και 59 των ΕΕΔ της ΓΔ REGIO και της 
ΓΔ EMPL για το 2021, αντίστοιχα)· 

— επιβεβαιωμένα ποσοστά σφάλματος της προηγούμενης λογιστικής χρήσης για κάθε πρόγραμμα και 
τα πιο πρόσφατα ποσοστά σφάλματος που αναφέρθηκαν, πριν και μετά τις πρόσθετες διορθώσεις από 
τις αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές ως αποτέλεσμα ελέγχων, καθώς και την ελεγκτική γνώμη της 
Επιτροπής (βλ. πίνακες στο παράρτημα 7Β κάθε ΕΕΔ).  

Συνολικά, από την έναρξη της πολυετούς περιόδου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
αυξημένος αριθμός προγραμμάτων λειτουργεί ικανοποιητικά ή αρκετά ικανοποιητικά. Αυτό μπορεί να 
αποδοθεί στις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανάπτυξη διοικητικών 
ικανοτήτων, στην κατάρτιση, στα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των ελέγχων και 
στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εργαλείων. Τα ειδικά ανά πρόγραμμα ποσοστά σφάλματος 
συγκεντρώνονται σε έναν βασικό  δείκτη επιδόσεων σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
(ΒΔΕ 4 για τη ΓΔ EMPL και ΒΔΕ 5 για τη ΓΔ REGIO), που παρουσιάζεται ως το εύρος μεταξύ του 
σταθμισμένου μέσου επιβεβαιωμένου ποσοστού σφάλματος για όλα τα προγράμματα, 
συμπληρωμένου με μια μέγιστη τιμή ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανοί πρόσθετοι κίνδυνοι 
(1,9 % έως 2,5 % για τη ΓΔ REGIO, 1,7 % έως 2,4 % για τη ΓΔ EMPL). 

Η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης στις ΕΕΔ σημαντικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν από τα κράτη 
μέλη (πάνω από 1,6 δισ. EUR οριστικών διορθώσεων συνολικά για όλους τους λογαριασμούς της 
περιόδου 2020-2021), συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δημοσιονομικών διορθώσεων που 
ζήτησε η Επιτροπή για την παρακολούθηση των δικών της ελέγχων, των ελέγχων του ΕΕΣ ή των 
εκθέσεων της OLAF με σκοπό τη μείωση του υπολειπόμενου κινδύνου κάτω από 2 % για 
προηγούμενα προγράμματα, κατά περίπτωση (συνολικά το 2021 τουλάχιστον 193 εκατ. EUR) —βλ. 
παράρτημα 7Η των ΕΕΔ της ΓΔ REGIO και της ΓΔ EMPL.  
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Το 2021 η Επιτροπή ζήτησε από τις αρχές ελέγχου να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις νέες 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τις δυνατότητες ευελιξίας που θεσπίστηκαν με τις τροποποιήσεις 
CRII/CRII+ για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19, καθώς και στην πιθανή 
αδικαιολόγητη χρήση διαδικασιών έκτακτης ανάγκης στις δημόσιες συμβάσεις. Συνέχισε επίσης να 
προωθεί ενεργά τη χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους (ΕΑΚ) και τη χρηματοδότηση που δεν 
συνδέεται με τις δαπάνες (FNLTC) για την περίοδο 2021-2027, καθώς τα συστήματα αυτά αναμένεται 
να είναι λιγότερο επιρρεπή σε σφάλματα. 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΕΔ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις και 

της επισκόπησης/επανεκτέλεσης των ελεγκτικών εργασιών 

5.15 Το εκτιμώμενο από το ΕΕΣ επίπεδο σφάλματος παρέμεινε σταθερό σε σύγκριση με τα επίπεδα

των προηγούμενων ετών. Η Επιτροπή θα εξετάσει όλα τα σφάλματα που εντόπισε το ΕΕΣ και θα 
ζητήσει πρόσθετες δημοσιονομικές διορθώσεις, εάν αυτό είναι σκόπιμο και νομικά εφικτό. Η Επιτροπή 
επισημαίνει επίσης ότι πάνω από το ένα τρίτο της εκτίμησης του ΕΕΣ για το ποσοστό σφάλματος 
αφορά μόνον ένα εθνικό πρόγραμμα και αντικατοπτρίζει ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. 

Οι εκτιμήσεις του επιπέδου σφάλματος που κοινοποιήθηκαν στις ΕΕΔ της ΓΔ REGIO και της ΓΔ EMPL 
για το 2021 προκύπτουν από λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης κάθε προγράμματος.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η μέγιστη τιμή της εκτίμησης σφάλματος για την πολιτική συνοχής (2,5 %) 
που λαμβάνεται υπόψη στην ΕΕΔΕ για τον υπολογισμό της Επιτροπής όσον αφορά το συνολικό 
επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή εμπίπτει στην εκτίμηση του εύρους σφάλματος του ΕΕΣ για τρίτο 
συνεχές έτος.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι στην περίπτωση δύο πράξεων που εντόπισε το ΕΕΣ σε σχέση με ένα 
πρόγραμμα της περιόδου 2007-2013, δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή δημοσιονομικών 
διορθώσεων. 

5.16 Οι αρχές ελέγχου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τον εντοπισμό σφαλμάτων, τα

οποία οδήγησαν σε σημαντικές δημοσιονομικές διορθώσεις και αποσύρσεις, προτού υποβληθούν στην 
Επιτροπή οι λογαριασμοί των προγραμμάτων. Όπως αναφέρεται στις ΕΕΔ της ΓΔ REGIO και της 
ΓΔ EMPL για το 2021, τα κράτη μέλη αφαίρεσαν σωρευτικά από την αρχή της περιόδου 2014-2020, 
αντίστοιχα, 12,2 δισ. EUR για δαπάνες ΕΤΠΑ/ΤΣ και 3,7 δισ. EUR για δαπάνες ΕΚΤ/ΠΑΝ όσον αφορά τις 
οριστικές διορθώσεις και τις προσωρινές ανακλήσεις στους λογαριασμούς, εκ των οποίων 15 % έως 
20 % ως αποτέλεσμα των εργασιών των αρχών ελέγχου.  

Οι αρχές ελέγχου ανέφεραν συνολικό ποσοστό σφάλματος άνω του 2 % για το ένα τρίτο των 
προγραμμάτων περίπου, αποδεικνύοντας έτσι την ικανότητα εντοπισμού που διαθέτουν.  

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι ορισμένα σφάλματα δεν εντοπίστηκαν ή δεν ελήφθησαν ορθώς υπόψη στον 
υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος που αναφέρθηκε, σε μεμονωμένες περιπτώσεις. 

5.17 Βάσει κοινής τυπολογίας, η Επιτροπή και οι αρχές ελέγχου εντόπισαν γενικά τις ίδιες

κατηγορίες παρατυπιών με το ΕΕΣ: μη επιλέξιμες δαπάνες, δημόσιες συμβάσεις, διαδρομή ελέγχου και 
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κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή θα εξετάσει όλα τα σφάλματα που αναφέρθηκαν από το ΕΕΣ και θα 
επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις, εάν αυτό είναι σκόπιμο και νομικά εφικτό.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι στην περίπτωση δύο πράξεων που εντόπισε το ΕΕΣ σε σχέση με ένα 
πρόγραμμα της περιόδου 2007-2013, δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή δημοσιονομικών 
διορθώσεων. 

Μη επιλέξιμες δαπάνες 

5.18 – 5.19 Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας για την

πρόληψη και τον εντοπισμό σφαλμάτων, ιδίως όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες και τους κανόνες.  

Η Επιτροπή απηύθυνε επικαιροποιημένη καθοδήγηση στα κράτη μέλη για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, η οποία, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη χρήση επιλογών 
απλουστευμένου κόστους, είχε ως στόχο να βελτιωθεί περαιτέρω η αποδοτικότητα των διαχειριστικών 
επαληθεύσεων όσον αφορά τον εντοπισμό μη επιλέξιμων δαπανών και πράξεων. Η 
αποτελεσματικότητα των επαληθεύσεων εξαρτάται, ωστόσο, από τον αριθμό του προσωπικού που 
διαθέτουν οι οικείες διοικήσεις για τις εν λόγω επαληθεύσεις, το επίπεδο της κατάρτισης που έλαβαν 
και τη σχετική πείρα τους.   

Η Επιτροπή λαμβάνει προληπτικά και διορθωτικά μέτρα και απαιτεί τη λήψη διορθωτικών μέτρων 
μόλις εντοπιστούν ελλείψεις. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη βελτίωση των μεθοδολογικών 
εργαλείων, την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων, καθώς 
και δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με τα νέα εργαλεία ή σχετικά με την ορθή ερμηνεία των 
συνηθέστερων σφαλμάτων, καθώς και βελτίωση των διαδικασιών επιλογής.  

Για να καταστούν περισσότερο αποδοτικές και στοχευμένες οι διαχειριστικές επαληθεύσεις κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, οι διαχειριστικές επαληθεύσεις βασίζονται στους κινδύνους, 
προκειμένου οι διοικητικοί πόροι που είναι διαθέσιμοι να εστιάζονται καλύτερα σε στοχευμένες πηγές 
σφαλμάτων. Αυτό απαιτεί συνεχή προσαρμογή των προσεγγίσεων διαχείρισης κινδύνων από τις 
διαχειριστικές αρχές, με βάση αποτελεσματικούς μηχανισμούς ανατροφοδότησης μεταξύ των 
αρμόδιων για τα προγράμματα αρχών σχετικά με όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα λογιστικών και 
άλλων ελέγχων. Ειδικότερα, η τυπολογία των πορισμάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο και 
κοινοποιούνται σε ετήσια βάση στις διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να 
ενσωματώνουν τις συχνότερες πηγές σφαλμάτων στις εκτιμήσεις κινδύνου που διενεργούν και να 
προσαρμόζουν αναλόγως τις προσεγγίσεις και τα εργαλεία διαχειριστικών επαληθεύσεων που 
εφαρμόζουν. 

Πλαίσιο 5.1 — Έξοδα που δηλώθηκαν για 
δραστηριότητες εκτός του πλαισίου επιλεξιμότητας
Στην περίπτωση των Κάτω Χωρών, το κράτος μέλος εξήγησε ότι η επιτροπή παρακολούθησης 

συμφώνησε σε συνεδρίαση το 2016 ότι το είδος της πράξης ήταν το αντικείμενο του ελέγχου του ΕΕΣ 

(ο δικαιούχος δεν βρίσκεται στην επιλέξιμη έκταση αλλά η δραστηριότητα ωφελεί άμεσα την επιλέξιμη 

έκταση). Ωστόσο, η συμφωνία αυτή, η οποία περιλαμβάνεται στα πρακτικά της επιτροπής 

παρακολούθησης, δεν αποτυπώθηκε στον επόμενο πίνακα που προτάθηκε για επίσημη απόφαση στον 

οποίο απαριθμούνται οι εγκεκριμένες πράξεις. Το θέμα αυτό διευκρινίστηκε από την επιτροπή 

παρακολούθησης το 2022.

5.22 Οι δικαιούχοι που υλοποιούν πράξεις υπέρ συμμετεχόντων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης,

εκπαίδευσης ή κατάρτισης οφείλουν να διενεργούν αναλογικούς ελέγχους των υπεύθυνων 
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δηλώσεων που λαμβάνουν από τους συμμετέχοντες, ειδικότερα όσον αφορά το καθεστώς 
απασχόλησής τους, με όλες τις πιθανές ανεξάρτητες πηγές. Ωστόσο, οι δικαιούχοι, καθώς και οι 
αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές, δεν έχουν πάντοτε πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων κοινωνικής 
ασφάλισης ή απασχόλησης, και έτσι περιορίζεται η δυνατότητα διενέργειας τέτοιων επαληθεύσεων 
στην πράξη. 

Πλαίσιο 5.2 — Μη επαλήθευση της κατάστασης των συμμετεχόντων 

Η κατάσταση ΕΑΕΚ των νέων συμμετεχόντων θα πρέπει να ελέγχεται βάσει αξιόπιστων και 

επαληθευμένων πηγών, στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

ότι το άρθρο 16 του κανονισμού του ΕΚΤ δεν περιέχει ορισμό του ατόμου που βρίσκεται εκτός 

απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν 

πότε θα ελέγχουν την επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων, καθώς και αν πληρούνται τα κριτήρια. 

Στην περίπτωση του γαλλικού έργου (δύο πράξεις) που αναφέρεται στο τέλος του πλαισίου 5.2, ο 

δικαιούχος διενήργησε ελέγχους σχετικά με την κατάσταση των συμμετεχόντων στη βάση δεδομένων 

της υπηρεσίας απασχόλησης. Η επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων επαληθεύτηκε, αλλά η διαδρομή 

ελέγχου των εν λόγω επαληθεύσεων δεν ήταν πλήρως τεκμηριωμένη. 

Η Επιτροπή έχει επίσης επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί άλλοι φορείς 

υλοποίησης του ΕΚΤ/ΠΑΝ ή δικαιούχοι όσον αφορά την πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα τα οποία 

συνδέονται, για παράδειγμα, με την έλλειψη απασχόλησης των συμμετεχόντων. 

Για τον λόγο αυτόν, ο ΚΚΔ για την περίοδο 2021-2027 δεν αναφέρεται πλέον σε ΕΑΕΚ ως κριτήριο 

επιλεξιμότητας, αλλά ως ομάδα-στόχο και, ως εκ τούτου, αναφέρεται μόνο σε «νέους», χωρίς να 

καθορίζει κανόνες σχετικά με τον ορισμό της ομάδας-στόχου, ο οποίος επαφίεται στη διακριτική 

ευχέρεια των κρατών μελών. 

5.23 Η Επιτροπή έχει καταβάλει ενεργές προσπάθειες από την καθιέρωση των επιλογών

απλουστευμένου κόστους για να επεκτείνει σταδιακά τη χρήση τους, και θεωρεί ότι οι προσπάθειες 
αυτές έχουν ήδη οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα και σε σημαντική απλούστευση και μείωση της 
διοικητικής επιβάρυνσης.  

Όπως συνέστησε το ΕΕΣ σε προηγούμενους ελέγχους, η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί ενεργά τη 
χρήση των ΕΑΚ που ορίζονται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2021-2027, 
προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τους δικαιούχους, να προωθηθεί ο 
προσανατολισμός στα αποτελέσματα και να μειωθεί περαιτέρω ο κίνδυνος σφάλματος. 

Πλαίσιο 5.3 — Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επιστροφή ποσών στους 
δικαιούχους και τη δήλωση δαπανών στον προϋπολογισμό της ΕΕ για ΕΑΚ που 
δεν συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις. 

Στις τέσσερις περιπτώσεις που ανέφερε το ΕΕΣ στο πρόγραμμα της Ιρλανδίας, οι αρμόδιες για το 

πρόγραμμα αρχές καθόρισαν σε διάφορα έγγραφα για τους δικαιούχους ότι οι επιλέξιμες δαπάνες του 

ΕΚΤ θα βασίζονταν σε ΕΑΚ [κατ’ αποκοπή ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 68 στοιχείο β) και στο 

άρθρο 68β παράγραφος 1 του ΚΚΔ], ενώ παράλληλα εφάρμοσαν εθνικούς κανόνες για την επιστροφή 

ποσών με βάση τις πραγματικές δαπάνες. Η Επιτροπή δεν συστήνει αυτό το διπλό σύστημα για λόγους 

απλούστευσης για τους δικαιούχους. Ωστόσο, δεν αντιβαίνει στον ΚΚΔ και δεν έθεσε σε κίνδυνο τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, δεδομένου ότι οι πραγματικές δαπάνες υπερέβησαν τα ποσά που δηλώθηκαν 

με τη χρήση ΕΑΚ.
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Μη επιλέξιμα έργα 

5.24 – 5.27 Για δύο έργα στο πλαίσιο του κλεισίματος ενός προγράμματος της περιόδου 2007-

2013, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υφίσταται νομική παράβαση για τους λόγους που εξηγούνται στο 
πλαίσιο 5.4.  

Για τους λόγους που εξηγούνται στο πλαίσιο 5.5, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα έργα στο πλαίσιο ενός 
ισπανικού προγράμματος ΠΑΝ ήταν επιλέξιμα, αλλά δεν θα έπρεπε να είχαν επιστραφεί όλες οι 
δαπάνες.  

Η Επιτροπή θα εξετάσει από κοινού με το κράτος μέλος εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης του υπό 
έλεγχο προγράμματος ΠΑΝ στο πλαίσιο του ΕΚΤ για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού. 

Πλαίσιο 5.4 — Έργα που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από εθνικούς 
πόρους και ανακατανεμήθηκαν για να λάβουν στήριξη από την ΕΕ εκτός της 
περιόδου επιλεξιμότητας. 

Οι δύο περιπτώσεις που ελέγχθηκαν από το ΕΕΣ αφορούν την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 

για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με τον χρόνο επιλογής των πράξεων. Η μοναδική νομική 

απαίτηση ήταν ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 56 του κανονισμού 1083/2006, οι σχετικές 

δαπάνες έπρεπε πράγματι να καταβληθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου επιλεξιμότητας, δηλαδή 

μεταξύ 1.1.2007 και 31.12.2015, και ότι μια πράξη που υλοποιήθηκε πριν από την 1.1.2007 δεν 

μπορούσε να επιλεγεί για στήριξη. Αμφότερες οι απαιτήσεις αυτές πληρούνταν και στις δύο 

περιπτώσεις. Ακόμη και αν η πράξη είχε επιλεχθεί πράγματι αργότερα, δεν επηρεάζει την 

επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου επιλεξιμότητας. 

Η διαχειριστική αρχή επέλεξε τα έργα και, ως εκ τούτου, αυτά αποτέλεσαν μέρος του προγράμματος. 

Συνεπώς, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων. 

Περαιτέρω διατάξεις που απαγορεύουν την επιλογή πράξεων που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό 

αντικείμενό τους θεσπίστηκαν στον ΚΚΔ για την περίοδο 2014-2020 βάσει του άρθρου 65 

παράγραφος 6. Ωστόσο, τέτοιες διατάξεις δεν ίσχυαν για την περίοδο προγραμματισμού 2017-2013. 

Σύμφωνα με τη σύσταση του ΕΕΣ σχετικά με την αναδρομική ισχύ πράξεων στο πλαίσιο της περιόδου 

προγραμματισμού 2014-2020 στην ετήσια έκθεση για το 2019, η Επιτροπή υπενθύμισε στην Ιταλία 

ότι είναι αδύνατον να επιλέγει για την εν λόγω περίοδο πράξεις που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό 

αντικείμενό τους. 

Πλαίσιο 5.5 — Αναδρομική εγγραφή ΕΑΕΚ στις Εγγυήσεις για τη Νεολαία 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν επιλέξιμοι ως άνεργοι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης της 

δράσης ΠΑΝ. Με την αναδρομική εγγραφή, η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης προσδιόρισε νέους 

ΕΑΕΚ που επωφελούνταν ήδη από εθνικά μέτρα απασχόλησης για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΠΑΝ. 

Το εθνικό νομικό πλαίσιο επιτρέπει την εν λόγω αναδρομική εγγραφή εντός ορισμένης προθεσμίας, με 

την επιφύλαξη άλλων προϋποθέσεων. Στη συνέχεια, οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν τους 

συμμετέχοντες σχετικά με την εγγραφή τους. 

Η Επιτροπή έχει ήδη εφαρμόσει κατ’ αποκοπή δημοσιονομική διόρθωση ποσοστού 25 % βάσει των 

επαληθεύσεων και λογιστικών ελέγχων της. Θεωρεί ότι η εν λόγω κατ’ αποκοπή διόρθωση είναι 

αρκετά υψηλή ώστε να καλύπτει και τις πρόσθετες διαπιστώσεις του ΕΕΣ.
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5.27 Όσον αφορά την ελάχιστη διάρκεια μεμονωμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι εθνικές

αρχές επέλεξαν ελάχιστη διάρκεια 28 ημερών με βάση το συμπέρασμα της Επιτροπής Απασχόλησης 
(EMCO) που διατυπώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, παρά τη σύσταση της Επιτροπής. 

Ωστόσο, στην πράξη, ένας σημαντικός αριθμός υποθέσεων που ελέγχθηκαν εμφάνιζαν συνολική 
διάρκεια μεγαλύτερη από 6 μήνες. Αυτό επιτεύχθηκε ορισμένες φορές μέσω διαφόρων διαδοχικών 
συμβάσεων, ενδεχομένως με διαφορετικούς εργοδότες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, γενικά, το καθεστώς 
εφαρμόστηκε αποτελεσματικά, καθώς έφερε τους συμμετέχοντες πιο κοντά στην αγορά εργασίας και, 
ως εκ τούτου, αύξησε τις πιθανότητές τους για μακροχρόνια απασχόληση, όπως φαίνεται στα 
στατιστικά στοιχεία που παρείχε το κράτος μέλος. 

Παραβάσεις των κανόνων της εσωτερικής αγοράς 

5.30–5.31 Κατά τα τελευταία έτη, τα σφάλματα που σχετίζονται με τις κρατικές ενισχύσεις

αντιπροσωπεύουν μικρότερο ποσοστό των σφαλμάτων που εντοπίζουν οι αρχές των κρατών μελών 
και η Επιτροπή.

Όσον αφορά το πιο πρόσφατο λογιστικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με την κοινή τυπολογία 
σφαλμάτων που συμφωνήθηκε με τις αρχές ελέγχου, μόνον 1,7 % των διαπιστώσεων που 
εντοπίστηκαν από τα κράτη μέλη, και 9 % όσων εντοπίστηκαν από την Επιτροπή, αφορούσαν κρατικές 
ενισχύσεις.  

Η Επιτροπή εξακολουθεί να εφαρμόζει τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης της για τις κρατικές ενισχύσεις με τον προσδιορισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών και την 
παροχή κατάρτισης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των ΕΔΕΤ. 

5.33–5.34 Οι δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από περίπλοκους εθνικούς και

ενωσιακούς κανόνες, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή σφαλμάτων που εντοπίζονται και 
αναφέρονται από τις αρχές ελέγχου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αρχές ελέγχου εντοπίζουν πλέον 
καλύτερα αυτά τα ζητήματα δημόσιων συμβάσεων, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι οι δράσεις 
διοικητικής ικανότητας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις 
δημόσιες συμβάσεις αποδίδουν καρπούς. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στον σχετικά περιορισμένο 
αριθμό σφαλμάτων που ανέφερε το ΕΕΣ στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. 

Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις για σφάλματα στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων, η οποία επικαιροποιήθηκε τον Μάιο του 2019, συμβάλλει επίσης στην εν λόγω 
βελτίωση του εντοπισμού σφαλμάτων, προσφέροντας στην Επιτροπή και στις αρμόδιες για τα 
προγράμματα αρχές των κρατών μελών εναρμονισμένη προσέγγιση κατά την αντιμετώπιση 
παρατυπιών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων [απόφαση C(2019) 3452].  

Ωστόσο, η Επιτροπή συνεχίζει τις δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της για τις δημόσιες 
συμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι (αναθέτουσες αρχές) και οι αρμόδιες για τα 
προγράμματα αρχές εξακολουθούν να βελτιώνουν τις πρακτικές σύναψης συμβάσεων και να 
αυξάνουν τη σχετική διοικητική τους ικανότητα. 

Πλαίσιο 5.7 — Αδυναμίες στην επαλήθευση και την εκτέλεση των συμβατικών 
όρων 

Όσον αφορά τις συμφωνίες προαγοράς (βλ. πλαίσιο 5.7), οι παρασκευαστές παρουσίασαν λεπτομερή 

ανάλυση του κόστους παραγωγής στην κοινή διαπραγματευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από 

εκπροσώπους επτά κρατών μελών που επιλέγονται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και 

υπαλλήλους της Επιτροπής. Οι πληροφορίες αυτές κρίθηκαν επαρκείς δεδομένου ότι, κατά τον χρόνο 

των διαπραγματεύσεων, δεν υπήρχε ακόμη εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19. Ωστόσο, λόγω του 
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εμπορικού απορρήτου των διαπραγματεύσεων, δεν συντάχθηκαν γραπτά πρακτικά των εν λόγω 

αναλύσεων. 

Όλες οι συμφωνίες προαγοράς περιλαμβάνουν μια διάταξη σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις έως πέντε έτη μετά την τελική πληρωμή. 

Καθεμία από τις τέσσερις συμφωνίες προαγοράς που εξέτασε το ΕΕΣ είχε ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη εμβολίου που έλαβε υπό όρους άδεια κυκλοφορίας και, σε όλες τις περιπτώσεις πλην μίας, 

οι παρασκευαστές παρέδωσαν τις ποσότητες που συμφωνήθηκαν στη συμφωνία προαγοράς. Ως εκ 

τούτου, μόνο σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση μη συμμόρφωσης ήταν αναγκαία η διενέργεια 

εμπεριστατωμένων ελέγχων: τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν το 2021 μπόρεσαν να 

χρησιμοποιηθούν προς όφελος της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο δικαστικών 

διαδικασιών έκδοσης προσωρινών μέτρων κατά του παρασκευαστή, κάτι που είχε θετική έκβαση. 

Μία συμφωνία προαγοράς προβλέπει προκαταβολική πληρωμή στον παρασκευαστή για την 

εξασφάλιση του όγκου των δόσεων εμβολίων που παραγγέλθηκε, σε συνδυασμό με πλήρη εγγύηση 

της επένδυσης, δηλαδή επιστροφή του 100 % της προκαταβολικής πληρωμής —μεταξύ άλλων— σε 

περίπτωση μη λήψης άδειας κυκλοφορίας και μη παράδοσης των συμβατικών δόσεων.

Εργασίες των αρχών ελέγχου 

5.40–5.41 Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, οι αρμόδιες για τα προγράμματα

διαχειριστικές αρχές ελέγχουν σε πρώτο βαθμό τις δαπάνες που δηλώνουν οι δικαιούχοι. Πρόκειται 
για την πρώτη γραμμή άμυνας όσον αφορά τη διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των 
δαπανών. Οι αρχές ελέγχου διενεργούν ελέγχους σε δεύτερο επίπεδο με σκοπό τον έλεγχο της 
ποιότητας των διαχειριστικών επαληθεύσεων.  

Η Επιτροπή συνέχισε το 2021 να συνεργάζεται εκτενώς με τις αρχές ελέγχου των προγραμμάτων, 
ώστε να εξασφαλίσει σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο διασφάλισης και ελέγχου, μεταξύ άλλων, υπό 
συνθήκες πρακτικών περιορισμών των ελέγχων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και να βελτιώσει την 
ποιότητα των εργασιών διασφάλισης, ανάλογα με τις ανάγκες, ενισχύοντας τις απαραίτητες ικανότητες 
εντοπισμού και διόρθωσης.  

Όπως αναφέρεται στις ΕΕΔ της ΓΔ REGIO και της ΓΔ EMPL, η Επιτροπή έχει ιδίως εντοπίσει αδυναμίες 
και έχει ζητήσει βελτιώσεις για 15 αρχές ελέγχου του ΕΤΠΑ και/ή του ΕΚΤ/ΠΑΝ ή φορείς αρμόδιους 
για τους ελέγχους από συνολικά 116 αρχές ελέγχου όσον αφορά την πολιτική συνοχής. Οι εν λόγω 
αρχές ελέγχου είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο του 6,5 % για τις δαπάνες του ΕΤΠΑ/ΤΣ και του 
8,5 % για τις δαπάνες ΕΚΤ/ΠΑΝ/ΤΕΒΑ, αντίστοιχα. 

5.41 Σε επίπεδο προγράμματος, για τους λογαριασμούς που έγιναν αποδεκτοί το 2021, η Επιτροπή

επιβεβαίωσε αντίστοιχα υπολειπόμενο συνολικό ποσοστό σφάλματος κάτω από το όριο 
σημαντικότητας για 243 προγράμματα ΕΤΠΑ/ΤΣ (83 %, συμπεριλαμβανομένων, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, προσαρμογών χωρίς ουσιώδη αντίκτυπο) και για 167 προγράμματα ΕΚΤ/ΠΑΝ/ΤΕΒΑ 
(78 %, συμπεριλαμβανομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, προσαρμογών που πραγματοποιήθηκαν 
χωρίς ουσιώδη αντίκτυπο), και άνω του ορίου σημαντικότητας για 50 προγράμματα ΕΤΠΑ/ΤΣ (17 %) 
και για 48 προγράμματα ΕΚΤ/ΠΑΝ/ΤΕΒΑ (22 %). Τα προγράμματα που υπερβαίνουν το όριο 
σημαντικότητας αντιπροσωπεύουν το 2021 μόνο το ένα πέμπτο (20 %) των προγραμμάτων της 
πολιτικής συνοχής.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, οι δύο περιπτώσεις στις οποίες οι αρχές ελέγχου είχαν 
συμπεριλάβει προκαταβολές σε χρηματοοικονομικά μέσα αναφέρθηκαν στις ΕΕΔ για τους σκοπούς του 
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ΒΔΕ σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα, αλλά δεν ήταν δυνατόν να οδηγήσουν σε πρόσθετες 
δημοσιονομικές διορθώσεις. 

5.42 Για άλλον έναν φάκελο διασφάλισης με ΥΣΠΣ που υπολογίστηκε εκ νέου από το ΕΕΣ σε

ποσοστό άνω του 2 %, δεν υπάρχει νομική βάση για πρόσθετες διορθώσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι το ΥΣΠΣ παραμένει στην προκειμένη περίπτωση κάτω από 2 %. 

5.43 Κατά τα τελευταία έτη, το επίπεδο των προγραμμάτων για τα οποία η Επιτροπή υπολόγισε εκ

νέου το ΥΣΠΣ πάνω από το όριο σημαντικότητας παραμένει σταθερό για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ/ΤΣ (περίπου 
13 %) και μειώνεται για τα ΕΠ του ΕΚΤ/ΠΑΝ/ΤΕΒΑ από 40 % το 2017 σε 11 % το 2021. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι φάκελοι διασφάλισης για τους οποίους το ΕΕΣ υπολογίζει εκ νέου το 
ΥΣΠΣ πάνω από 2 % αφορούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις περιορισμένη αύξηση του ΥΣΠΣ. 

5.44–5.45 Η Επιτροπή συμφωνεί ότι τα σφάλματα και οι παρατυπίες θα πρέπει να εντοπίζονται

και να διορθώνονται από τις διαχειριστικές αρχές σε πρώτο επίπεδο. Για τον λόγο αυτόν, εξακολουθεί 
να παρέχει στήριξη στις εν λόγω αρχές ώστε να βελτιώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες μέσω 
καθοδήγησης, στοχευμένης στήριξης, συνεχούς κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς και 
στήριξης για την απλούστευση των διαδικασιών και την αποφυγή του κανονιστικού υπερθεματισμού. 
Όταν διαπιστώνεται ότι οι διαχειριστικές αρχές απέτυχαν να εντοπίσουν σφάλματα, η Επιτροπή ζητεί 
στοχευμένα διορθωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των επαληθεύσεων 
που διενεργούνται από τις οικείες αρχές πριν από τη δήλωση των δαπανών. Επιπλέον, η Επιτροπή 
ενθαρρύνει τις αρχές ελέγχου να αναφέρουν και να συζητούν με τις διαχειριστικές αρχές τα σφάλματα 
που απέτυχαν να εντοπίσουν προκειμένου να βελτιώσουν την ικανότητα πρόληψης και εντοπισμού 
τους, μέσω της θέσπισης περαιτέρω καθοδήγησης ή στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για 
τους αρμόδιους υπαλλήλους. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι διαθέτει εύλογη βεβαιότητα όσον αφορά τις εργασίες των περισσότερων 
αρχών ελέγχου, εκτός από έναν περιορισμένο αριθμό αρχών για τις οποίες απαιτούνται σημαντικές 
βελτιώσεις των ικανοτήτων ελέγχου που διαθέτουν, ώστε να αποκατασταθούν οι αδυναμίες που 
εντοπίστηκαν (βλ. κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 5.40 και 5.41 ανωτέρω).  

Τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκαν συγκεκριμένες βελτιώσεις βάσει στοχευμένων διορθωτικών 
μέτρων που συστάθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις στις οποίες είχαν εντοπιστεί αδυναμίες, όπως 
καταδεικνύεται στις αντίστοιχες ΕΕΔ.  

Η Επιτροπή αξιολογεί την αξιοπιστία των αρχών ελέγχου όχι μόνο με βάση τον εκ νέου υπολογισμό 
των ποσοστών σφάλματος (τα οποία μπορούν να επηρεαστούν από μεμονωμένα λάθη που έχουν 
σημαντικό στατιστικό αντίκτυπο), αλλά και με βάση σειρά κριτηρίων τα οποία, αν δεν αξιολογηθούν 
ικανοποιητικά, αποτυπώνουν την παρουσία συστημικών αδυναμιών στις εργασίες των αρχών ελέγχου. 

Η Επιτροπή έχει καθιερώσει ισχυρή και συνεχή συνεργασία με όλες τις αρχές ελέγχου. Η συνεργασία 
αυτή περιλαμβάνει την ανταλλαγή κοινών εργαλείων ελέγχου, όπως λεπτομερών φύλλων ελέγχου, 
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ ομοτίμων και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη του 
προσωπικού των αρχών ελέγχου. 

5.46 Η Επιτροπή προωθεί συνεχώς και προδραστικά την καλή επικοινωνία μεταξύ των αρχών

ελέγχου και των αρμόδιων για τα προγράμματα διαχειριστικών αρχών, όπως καταδεικνύεται για 
παράδειγμα στον «Χάρτη ορθών πρακτικών» που προωθεί η Ελεγκτική Κοινότητα (Επιτροπή και αρχές 
ελέγχου των κρατών μελών) κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία ορθής επικοινωνίας και ανατροφοδότησης έχει καίρια σημασία 
για τη διασφάλιση των βελτιώσεων των συστημάτων ελέγχου και καλύτερα στοχευμένων 
διαχειριστικών επαληθεύσεων. 
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5.47 Η Επιτροπή ανέφερε στις αντίστοιχες ΕΕΔ της ΓΔ REGIO και της ΓΔ EMPL περιορισμένη χρήση

της ευελιξίας που παρασχέθηκε κατά τη δειγματοληψία για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της 
νόσου COVID-19 από τις αρχές ελέγχου. Παρά την κρίση στον τομέα της υγείας, τους περιορισμούς 
και τον αυξημένο φόρτο εργασίας των δημόσιων διοικήσεων, οι αρχές ελέγχου συνέχισαν να 
χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους για ποσοστό άνω του 91 % (REGIO 91 %, EMPL 92 %) των 
δαπανών που εγγράφηκαν στους λογαριασμούς για την περίοδο 2019/2020. Τα στοιχεία αυτά 
αυξήθηκαν για τους τελευταίους λογαριασμούς που υποβλήθηκαν έως την 1η Μαρτίου 2022, για τους 
οποίους οι αρχές ελέγχου χρησιμοποίησαν στατιστικά δείγματα για ποσοστό άνω του 94 % (REGIO 
94 %, EMPL 96 %) κατά μέσο όρο των πιστοποιημένων δαπανών. Η ευελιξία αυτή ήταν προσωρινή 
και λήγει μετά το λογιστικό έτος 2019/2020. 

5.48 και 5.50 Όπως αναφέρεται στην απάντησή της στο σημείο 5.44, η Επιτροπή συνεργάζεται

συνεχώς με τις αρχές ελέγχου για τη βελτίωση της διαδρομής ελέγχου για το ελεγκτικό έργο τους, 
συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας, όταν είναι αναγκαίο.  

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί τις ορθές πρακτικές που αναφέρονται στο έγγραφο 
προβληματισμού σχετικά με την τεκμηρίωση του ελέγχου («Reflection paper on audit 
documentation»), το οποίο εκπονήθηκε από κοινού από ομάδα εργασίας αποτελούμενη από αρχές 
ελέγχου και εκπροσώπους της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2019 
στο πλαίσιο 5.8. Σκοπεύει να υπενθυμίσει στις οικείες αρχές ελέγχου να τηρούν επαρκή διαδρομή 
ελέγχου για την κατάρτιση των δειγμάτων τους. 

5.52 Η Επιτροπή υπενθύμισε πρόσφατα στις αρχές ελέγχου ότι οι κατάλογοι ελέγχου που

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πράξεων θα πρέπει να περιέχουν ένδειξη αν εντοπίστηκε υπόνοια 
απάτης ως συνέχεια της σύστασης αριθ. 5.2 του ΕΕΣ στην ετήσια έκθεση για το 2020. Εκφράζει την 
ικανοποίησή της για το ότι η κατάσταση βελτιώνεται και θα συνεχίσει να υπενθυμίζει στις αρχές 
ελέγχου να τεκμηριώνουν πλήρως στον κατάλογο ελέγχου τους το έργο που επιτελείται επιτόπου στον 
τομέα του εντοπισμού της απάτης. 

Οι εργασίες της Επιτροπής στον τομέα της διασφάλισης και η αναφορά στοιχείων 

για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων 

της 

5.54–5.56 Το σύστημα διασφάλισης της Επιτροπής είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να

προσφέρει στους γενικούς διευθυντές τη δυνατότητα να παρέχουν διασφάλιση για καθένα από τα 
418 επιμέρους ΕΠ, με βάση την υποχρέωση την οποία υπέχουν ως κύριοι διατάκτες. Η Επιτροπή 
θεωρεί ότι διαθέτει εύλογη βεβαιότητα όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των 
υποκείμενων δαπανών, εκτός από τα προγράμματα για τα οποία ανέφερε την ανάγκη πιθανών 
πρόσθετων δημοσιονομικών διορθώσεων στις ΕΕΔ, βάσει διεξοδικής και αξιόπιστης μεθοδολογίας 
που εφάρμοσε για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα.  

Επιπλέον, στις ΕΕΔ γίνεται μνεία σε έναν συγκεντρωτικό ΒΔΕ υπό τη μορφή σταθμισμένου μέσου όρου 
όλων των επιβεβαιωμένων ποσοστών σφαλμάτων. Η Επιτροπή ανέφερε επίσης μέγιστο επίπεδο 
αυτού του ΒΔΕ (πλέον απαισιόδοξο σενάριο), λαμβανομένων υπόψη όλων των εκκρεμών 
πληροφοριών που παραμένουν σε διαδικασία επαλήθευσης. Περιέλαβε επίσης, από το τρέχον έτος, 
μια «προσαύξηση» του κινδύνου για ορισμένα ΕΠ τα οποία δεν είχαν ελεγχθεί ποτέ από την ίδια την 
Επιτροπή ή βασίζονταν σε προηγούμενες διαπιστώσεις ελέγχου της αρχής ελέγχου.  

Επιπλέον, οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν τη δυνατότητα των εθνικών αρχών και της Επιτροπής 
να διενεργούν ελέγχους και να επιβάλουν τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες δημοσιονομικές διορθώσεις 
σε πολυετή περίοδο (μεταξύ άλλων, μέσω ελέγχων που πραγματοποίησαν έως και τρία έτη μετά το 
έτος κατά το οποίο έγιναν αποδεκτοί οι λογαριασμοί). Αυτή η δυνατότητα που παρέχεται από τον 
συννομοθέτη είναι σημαντική ώστε να μπορεί η Επιτροπή να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει των πολυετών προγραμμάτων.  
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Τέλος, η Επιτροπή αναφέρει στις αντίστοιχες ΕΕΔ ότι όσον αφορά τα προηγούμενα λογιστικά έτη, 
σύμφωνα με το συμπέρασμα των διαδικασιών αντιπαράθεσης με τις αρμόδιες για τα προγράμματα 
αρχές και, κατά περίπτωση, την εφαρμογή των σχετικών πρόσθετων δημοσιονομικών διορθώσεων 
από τις εθνικές αρχές, τόσο η ΓΔ REGIO όσο και η ΓΔ EMPL μπορούν να καταλήξουν στο συμπέρασμα 
ότι ο κίνδυνος κατά το κλείσιμο εκτιμάται σε επίπεδο πολύ χαμηλότερο του 2 %, όπως αναμενόταν. 

5.57 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι μέγιστες τιμές της εκτίμησης σφάλματος για τον

τομέα 2/υποτομέα 2α του ΠΔΠ (2,3 %/ 2,5 %) που λαμβάνεται υπόψη στην ΕΕΔΕ για τον υπολογισμό 
της Επιτροπής όσον αφορά το συνολικό επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή εμπίπτουν στην εκτίμηση 
του εύρους σφάλματος του ΕΕΣ. 

5.59 Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσης στην οποία

αναφέρεται το ΕΕΣ. 

5.60 — Πρώτη περίπτωση: Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η λεπτομερής αξιολόγησή της

που βασίζεται σε συνδυασμό εργασιών ελέγχου βάσει εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων που 
καλύπτουν τα διάφορα επιμέρους προγράμματα και δέσμες εγγράφων για τη διασφάλιση της 
αξιοπιστίας, ανάλογα με τους κινδύνους που τους αποδίδονται, της παρέχει τη δυνατότητα να 
προβαίνει σε εύλογη και δίκαιη εκτίμηση των ποσοστών σφάλματος για κάθε πρόγραμμα και 
σωρευτικά για όλα τα προγράμματα.  

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι η εκτίμησή της για το επίπεδο σφάλματος (ΒΔΕ) που 
γνωστοποιήθηκε στις ΕΕΔ για το 2019 και το 2020 εκφράζεται ως εύρος που περιλαμβάνει μέγιστους 
κινδύνους. Παρότι είναι κατώτερο από το επίπεδο σφάλματος που εκτιμά το ΕΕΣ, το εν λόγω εύρος 
εμπίπτει στο διάστημα που υπολόγισε το ΕΕΣ για τις δηλώσεις αξιοπιστίας του 2019 και του 2020. 

Οι δημοσιευμένοι ΒΔΕ επιβεβαιώνονται από τον γενικό διευθυντή για τις σχετικές δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς. Αποτελούν εκτίμηση του συνολικού κινδύνου κατά την 
πληρωμή για τα προγράμματα του τομέα συνοχής που ελήφθησαν από κοινού κατά τη γνωστοποίησή 
τους, λαμβανομένων υπόψη όλων των διαθέσιμων τη στιγμή εκείνη πληροφοριών. 

Δεύτερη περίπτωση: Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι έλεγχοι βάσει εγγράφων που διενεργεί

ετησίως για κάθε πρόγραμμα αποτελούν αποτελεσματική και αναλογική προσέγγιση για τα 
προγράμματα για τα οποία διαπιστώνεται ότι αναφέρουν με αξιοπιστία χαμηλά ποσοστά σφάλματος σε 
ετήσια βάση. Για άλλα προγράμματα για τα οποία διαπιστώνεται ότι ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, οι 
επιτόπιοι έλεγχοι συμμόρφωσης συμπληρώνουν τον έλεγχο βάσει εγγράφων. 

Ο έλεγχος βάσει εγγράφων του 100 % των ετήσιων εκθέσεων ελέγχου και των ελεγκτικών γνωμών 
που έλαβε η Επιτροπή βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στον φάκελο διασφάλιση, με 
συνεκτίμηση της συσσωρευμένης γνώσης και των προηγούμενων ελεγκτικών εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν σχετικά με την ελεγκτική αρχή και το οικείο ΕΠ (συμπεριλαμβανομένων των 
ελέγχων της ίδιας της Επιτροπής, των ελέγχων του ΕΕΣ και των εθνικών εκθέσεων ελέγχου 
συστημάτων), και ολοκληρώνεται με την επικοινωνία με τις αρχές ελέγχου, όταν κρίνεται αναγκαίο, 
για την παροχή διευκρινίσεων ή τη διενέργεια στοχευμένων επαληθεύσεων.  

Όσον αφορά τους φακέλους διασφάλισης που ελήφθησαν το 2021, η ΓΔ EMPL υπολόγισε εκ νέου το 
αναφερόμενο υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος για 38 προγράμματα και η ΓΔ REGIO για 
49 προγράμματα με βάση μόνο τον έλεγχο βάσει εγγράφων. 

Όπως εξηγείται ανωτέρω, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον υπολογισμό του μέγιστου κινδύνου για τα 
προγράμματα με βάση μόνον έλεγχο βάσει εγγράφων.  

Τρίτη περίπτωση:  Όπως αναφέρεται στη στρατηγική ελέγχου της Επιτροπής, το ελεγκτικό έργο

επικεντρώνεται στις αρχές ελέγχου τις οποίες η Επιτροπή δεν μπορούσε ακόμη να εμπιστευτεί αρκετά, 
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για τις οποίες διενεργήθηκε περιορισμένη επανεξέταση έως τώρα ή για τις οποίες προέκυψαν νέοι 
κίνδυνοι. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου απαιτείται ο έλεγχος ορισμένων άλλων αρχών 
ελέγχου, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο. Η νέα κοινή διεύθυνση ελέγχου 
για τη συνοχή (DAC) θα διασφαλίσει την επαρκή τεκμηρίωση της διαδικασίας για την κατάρτιση 
μελλοντικών σχεδίων ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η σύνδεση με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης κινδύνου, καθώς και με άλλα εξεταζόμενα κριτήρια, γνωστοποιείται και επεξηγείται με 
σαφήνεια. 

Τέταρτη περίπτωση: Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο 2014-2020, τα κράτη μέλη

πιστοποιούν τις δαπάνες και αναφέρουν τα αποτελέσματα των δικλίδων ελέγχου και των ελέγχων 
τους στις δέσμες εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας που υποβάλλουν έως τις 15 
Φεβρουαρίου κάθε έτους. 

Οι επιφυλάξεις στις ΕΕΔ βασίζονται σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες κατά την υπογραφή της ΕΕΔ, 
συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων του αντίκτυπου προηγούμενων ανεπαρκειών στα ποσοστά 
σφάλματος που έχουν αναφερθεί πιο πρόσφατα και στις ελεγκτικές γνώμες.  

Για παράδειγμα, στην ΕΕΔ της για το 2020, η ΓΔ EMPL ανέφερε ότι τέσσερις επιφυλάξεις βασίστηκαν 
σε ελλείψεις ή αμφιβολίες όσον αφορά την αξιοπιστία των ποσοστών σφάλματος που αναφέρθηκαν 
τα προηγούμενα έτη και δεν έχουν επιλυθεί ακόμη. Επομένως, σε περίπτωση αμφιβολιών ή 
εντοπισμένων κινδύνων, η Επιτροπή εφαρμόζει συνετή προσέγγιση για τη δική της υποβολή 
εκθέσεων στην ΕΕΔ και εκτιμά το επίπεδο κινδύνου για τα σχετικά προγράμματα σε κατ’ αποκοπή 
ποσοστό και διατυπώνει πρόσθετες επιφυλάξεις όπου χρειάζεται.  

Η επαλήθευση της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών είναι μια συνεχής διαδικασία 
κατά τη διάρκεια της περιόδου που προβλέπεται στον κανονισμό για τη διενέργεια ελέγχων, ενώ η 
ΕΕΔ παρέχει μια συνοπτική εικόνα της κατάστασης σε δεδομένη χρονική στιγμή (Απρίλιος), για τις 
σχετικές δαπάνες εντός του έτους αναφοράς (απαίτηση του δημοσιονομικού κανονισμού). Κατά την 
υπογραφή της ΕΕΔ, η Επιτροπή δεν μπορεί να προβλέψει τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα 
διενεργηθούν μετά την εν λόγω ημερομηνία. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσει τις εργασίες αξιολόγησης και 
ελέγχου της για να επιβεβαιώνει ή να υπολογίζει εκ νέου τα αναφερόμενα ποσοστά σφάλματος (τα 
οποία δεν θεωρούνται ακόμη οριστικά) και θα ζητεί τις αναγκαίες πρόσθετες δημοσιονομικές 
διορθώσεις, κατά περίπτωση. Αυτό θα αναφέρεται με πλήρη διαφάνεια στις επόμενες ΕΕΔ. 

5.62 Η Επιτροπή παραπέμπει στις ΕΕΔ της για το 2021 επεξηγώντας λεπτομερέστερα τη

μεθοδολογία της σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μέγιστων κινδύνων, με βάση τον 
συστηματικό έλεγχο βάσει εγγράφων για κάθε πρόγραμμα, καθώς και ελέγχους συμμόρφωσης βάσει 
κινδύνου για την επιβεβαίωση και/ή την προσαρμογή των ποσοστών σφάλματος που αναφέρουν οι 
αρχές ελέγχου, και εφαρμόζοντας συνετή συντηρητική προσέγγιση μέσω προσαυξήσεων ή 
κατ’ αποκοπή ποσοστών για την κάλυψη δυνητικών πρόσθετων κινδύνων (βλ. υποσημείωση 51 στην 
ΕΕΔ της ΓΔ REGIO και υποσημείωση 73 στην ΕΕΔ της ΓΔ EMPL). Όσον αφορά τα προγράμματα που 
ελέγχθηκαν σε προηγούμενα λογιστικά έτη, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι όλοι οι έλεγχοι και οι σχετικές 
συστάσεις της παρακολουθούνται δεόντως από κοινού με τις αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές και 
δεν μπορούν να περατωθούν έως ότου εφαρμοστούν αποτελεσματικά όλα τα απαιτούμενα 
διορθωτικά μέτρα, ώστε να μετριαστούν δεόντως οι κίνδυνοι και να μη προκύπτουν πλέον 
προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των εν λόγω ελέγχων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
προσέγγιση αυτή αποτελεί αποτελεσματική και εύλογη πηγή διασφάλισης, διαφυλάσσοντας επίσης την 
οικονομική αποδοτικότητα των ελέγχων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. 

5.63–5.64 Εκτός από τους ελέγχους συμμόρφωσης που διενεργεί, η Επιτροπή διενεργεί επίσης

διερευνητικές αποστολές και διοικητικές εργασίες που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την 
προσαρμογή των υπολειπόμενων ποσοστών σφάλματος πιθανώς άνω του 2 % σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Η Επιτροπή διενεργεί επίσης άλλα είδη ελέγχων (π.χ. θεματικούς ελέγχους ή ελέγχους 
συστημάτων σε επίπεδο διαχειριστικών αρχών ή ενδιάμεσων φορέων). 
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Οι έλεγχοι συμμόρφωσης της Επιτροπής για το 2021 βασίστηκαν κυρίως στους κινδύνους. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων της, όπως αναφέρονται από το ΕΕΣ στο 
συγκεκριμένο σημείο, υποδεικνύουν ότι ήταν συναφής η εκτίμηση κινδύνου που διεξήγαγε. Επιπλέον, 
με τη σύσταση της κοινής διεύθυνσης ελέγχου για τη συνοχή, διενεργείται πλέον μόνον ένας ενιαίος 
έλεγχος για πολυταμειακά προγράμματα ή για περιφέρειες με δύο μονοταμειακά προγράμματα. Στο 
παρελθόν, οι έλεγχοι αυτοί θα υπολογίζονταν δύο φορές (ένας για κάθε γενική διεύθυνση). Ως εκ 
τούτου, ο αριθμός των ελέγχων δεν μπορεί να συγκριθεί πλήρως με τα προηγούμενα έτη.   

Η Επιτροπή επικυρώνει τις διαπιστώσεις των ελέγχων της με τις αρχές ελέγχου, στο πλαίσιο 
διαδικασίας αντιπαράθεσης, όπως ορίζεται στη νομική βάση, και παρακολουθεί τα τελικά 
συμπεράσματά της με σκοπό να εντοπίσει τα βαθύτερα αίτια των πρόσθετων σφαλμάτων που έχει 
εντοπίσει, καθώς και να βελτιώσει την ικανότητα των σχετικών αρχών ελέγχου να εντοπίζουν 
σφάλματα.  

Στις αντίστοιχες ΕΕΔ της ΓΔ REGIO και της ΓΔ EMPL, η Επιτροπή ανέφερε σοβαρές αδυναμίες στις 
εργασίες 15 αρχών ελέγχου ή των φορέων ελέγχου τους. Η Επιτροπή εξετάζει πολλές πτυχές για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας των εργασιών μιας αρχής ελέγχου, και το 
ποσοστό σφάλματος είναι μόνο μία από αυτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πρόσθετα σφάλματα που 
εντοπίζει έχουν πιο περιστασιακό χαρακτήρα και, παρά τον πιθανό σημαντικό αντίκτυπο που έχουν 
κατά παρέκταση στο ποσοστό σφάλματος, δεν υποδηλώνουν συστημική αδυναμία στο επίπεδο της 
αρχής ελέγχου. 

5.64 Το 2021 οι έλεγχοι της ΓΔ REGIO περιλάμβαναν 18 ελέγχους συμμόρφωσης, 15 διερευνητικές

αποστολές και 13 θεματικούς ελέγχους, εκ των οποίων 4 αφορούσαν συγκρούσεις συμφερόντων. 

Οι έλεγχοι της ΓΔ EMPL κάλυψαν 17 ελέγχους συμμόρφωσης και 4 διερευνητικές αποστολές, 
3 θεματικούς ελέγχους, καθώς και 2 ελέγχους στο Ηνωμένο Βασίλειο και 6 ελέγχους σχετικά με την 
αξιοπιστία των δεικτών επιδόσεων. 

Στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων δεν γίνεται αναφορά στην υπό εξέλιξη διαδικασία κατά της 
Ουγγαρίας για παραβίαση του κράτους δικαίου 

5.65 Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ BUDG για το 2021 αναφέρεται εκτενώς στο γενικό

καθεστώς αιρεσιμότητας, συγκεκριμένα στην ενότητα «Ειδικός στόχος 5.2 Ενίσχυση της προστασίας 
του προϋπολογισμού της ΕΕ από χρηματοοικονομικούς κινδύνους, μεταξύ άλλων μέσω του EDES, οι 
γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας, 
ανταλλαγής γνώσεων και λογοδοσίας μέσω τακτικού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών». Αυτό συμπληρώνεται από τα αποτελέσματα για το τέλος του 2021/αρχές του 2022 που 
αναφέρονται στο παράρτημα 2 της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ΓΔ BUDG για το 2021, με 
τίτλο «Υπεροχή της επιβολής και της εφαρμογής του νέου κανονισμού για την αιρεσιμότητα για την 
προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ». Ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα αποτελεί ένα οριζόντιο 
εργαλείο που προβλέπει ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα όταν διαπιστώνεται ότι οι παραβιάσεις των 
αρχών του κράτους δικαίου επηρεάζουν ή απειλούν σοβαρά να επηρεάσουν τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης με επαρκώς άμεσο τρόπο. Ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα εφαρμόζεται σε περίπτωση που 
καμία άλλη διαδικασία βάσει του δικαίου της Ένωσης δεν καθιστά εφικτή την αποτελεσματικότερη 
προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης. 

Η θέσπιση μέτρων (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων, 
αναστολή πληρωμών κ.λπ. σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού για την αιρεσιμότητα) αποτελεί 
αρμοδιότητα του Συμβουλίου (με ειδική πλειοψηφία), κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, 
τα μέτρα που λαμβάνονται δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα συγκεκριμένου κύριου διατάκτη και 
αναφέρονται σε επίπεδο οργάνου στην ΕΕΔΕ. 
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Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να σέβεται πλήρως τον αντιφατικό χαρακτήρα της 
διαδικασίας βάσει του κανονισμού για την αιρεσιμότητα, δεν μπορεί να αναμένει την απόφαση που θα 
λάβει τελικά το Συμβούλιο εάν η Επιτροπή προτείνει μέτρα. 

Ωστόσο, ο κύριος διατάκτης θα λαμβάνει υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου τα σχετικά στοιχεία 
που μπορεί να εμφανίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας βάσει του κανονισμού για την αιρεσιμότητα 
και επί των οποίων έχει τη δυνατότητα να ενεργεί βάσει της τομεακής νομικής βάσης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Συμπεράσματα 

5.66 Το εκτιμώμενο από το ΕΕΣ επίπεδο σφάλματος παρέμεινε σταθερό σε σύγκριση με τα

προηγούμενα έτη. Η Επιτροπή θα εξετάσει όλα τα σφάλματα που εντόπισε το ΕΕΣ και θα ζητήσει 
πρόσθετες δημοσιονομικές διορθώσεις, εάν αυτό είναι σκόπιμο και νομικά εφικτό.  

Οι εκτιμήσεις του επιπέδου σφάλματος που κοινοποιήθηκαν στις ΕΕΔ των ΓΔ REGIO και ΓΔ EMPL για 
το 2021 προκύπτουν από λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης κάθε προγράμματος. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι μέγιστες τιμές της εκτίμησης σφάλματος για τον τομέα 2/υποτομέα 2α 
του ΠΔΠ (2,3 %/2,5 %) που λαμβάνονται υπόψη στην ΕΕΔΕ για τον υπολογισμό της Επιτροπής όσον 
αφορά το συνολικό επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή εμπίπτουν στην εκτίμηση του εύρους 
σφάλματος του ΕΕΣ. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι στις περιπτώσεις που εντόπισε το ΕΕΣ για δύο πράξεις σε σχέση με ένα 
πρόγραμμα της περιόδου 2007-2013, δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή δημοσιονομικών 
διορθώσεων.  

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι πάνω από το ένα τρίτο της εκτίμησης του ΕΕΣ για το ποσοστό 
σφάλματος αφορά μόνον ένα πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο και αντικατοπτρίζει ένα πολύ 
συγκεκριμένο ζήτημα. Θεωρεί ότι τα σχετικά έργα ήταν επιλέξιμα, αλλά δεν θα έπρεπε να έχουν 
επιστραφεί όλες οι δαπάνες. 

5.68 Στόχος του τρέχοντος μοντέλου διασφάλισης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής είναι το

υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος να είναι κάτω από 2 % για κάθε πρόγραμμα χωριστά, κάθε έτος. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή διαθέτει τα εργαλεία να εντοπίζει τα επιμέρους σχετικά 
προγράμματα και να εφαρμόζει τις αναγκαίες πρόσθετες δημοσιονομικές διορθώσεις, όταν 
επιβεβαιώνεται ότι τα επιμέρους υπολειπόμενα σφάλματα υπερβαίνουν το 2 %. 

5.69 Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις είναι η πρώτη γραμμή άμυνας κατά των σφαλμάτων και θα

πρέπει να είναι αποτελεσματικότερες εξαρχής όσον αφορά την πρόληψη και τον εντοπισμό 
σφαλμάτων για ορισμένα προγράμματα. Η Επιτροπή αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα της 
λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στις ΕΕΔ της ΓΔ REGIO και της ΓΔ EMPL (σ. 39 
και 59, αντίστοιχα), και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
βελτιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου και λειτουργούν πλέον ικανοποιητικά ή αρκετά ικανοποιητικά 
για το 90 % των προγραμμάτων. 

5.70 Η Επιτροπή θεωρεί ότι, γενικά, μπορεί να κριθεί αξιόπιστη η εργασία των αρχών ελέγχου και

των φορέων ελέγχου τους, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στις ΕΕΔ.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πρόσθετα σφάλματα που εντοπίζονται έχουν περιστασιακό χαρακτήρα 
και δεν υποδηλώνουν συστημική αδυναμία στο επίπεδο της αρχής ελέγχου.  

369



Επιπλέον, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, σε δύο περιπτώσεις οι αρχές ελέγχου υπολόγισαν τα 
υπολειπόμενα ποσοστά σφάλματος, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών σε χρηματοδοτικά 
μέσα.  Για τις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή αναφέρει στις ΕΕΔ ποσοστό σφάλματος άνω του 2 % 
χωρίς τις εν λόγω προκαταβολές για τους σκοπούς του ΒΔΕ σχετικά με τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα, αλλά δεν μπορεί να επιβάλει πρόσθετες δημοσιονομικές διορθώσεις. 

Για άλλον έναν φάκελο διασφάλισης με ΥΣΠΣ που υπολογίστηκε εκ νέου από το ΕΕΣ σε ποσοστό άνω 
του 2 % δεν υπάρχει νομική βάση για πρόσθετες διορθώσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι το 
ΥΣΠΣ παραμένει στην προκειμένη περίπτωση κάτω από 2 %.  

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με τις διαχειριστικές αρχές και τις αρχές ελέγχου 
των σχετικών προγραμμάτων, να δίνει συνέχεια στα συμφωνημένα συμπεράσματα και να επιτυγχάνει 
διαχρονικά υπολειπόμενο επίπεδο σφάλματος κάτω του 2 % για όλα τα προγράμματα, 
χρησιμοποιώντας κανονιστικές πράξεις για την επιβολή πρόσθετων δημοσιονομικών διορθώσεων, 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 

5.71 Η Επιτροπή θεσπίζει ελεγκτικές διαδικασίες για να αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα για κάθε

πρόγραμμα σχετικά με το αν τα ποσοστά σφάλματος που αναφέρονται κάθε έτος από τις διάφορες 
αρχές ελέγχου είναι αποδεκτά ή αν υπάρχουν ενδείξεις ή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά επίπεδα σφαλμάτων.  

Το ότι ένα υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος διαπιστώνεται ότι υπερβαίνει το 2 % σε ένα 
συγκεκριμένο έτος, παρά το γεγονός ότι η αρχή ελέγχου ανέφερε ποσοστό κάτω από 2 %, δεν 
υποδηλώνει υποχρεωτικά σοβαρή ή συστηματική ανεπάρκεια στις εργασίες της αρχής ελέγχου. 
Μεμονωμένα σφάλματα που δεν εντοπίστηκαν, ενίοτε περίπλοκα, μπορεί να μην είναι πάντοτε 
αντιπροσωπευτικά των εργασιών της αρχής ελέγχου και μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικές 
ερμηνείες της εφαρμοστέας νομοθεσίας (βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 5.70).  

Επιπλέον, η Επιτροπή αξιολογεί τις εργασίες των αρχών ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη διάφορες 
παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ελέγχων συστημάτων, επιπλέον των 
εκ νέου υπολογισθέντων ποσοστών σφάλματος. 

5.72 Στην ΕΕΔΕ, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τους κινδύνους κατά την πληρωμή οι οποίοι

γνωστοποιήθηκαν από τις ΓΔ στις ΕΕΔ τους, οι οποίες υποβλήθηκαν σε προσεκτική και δομημένη 
αξιολόγηση της ποιότητας. 

Δεδομένου του πιο αναλυτικού διαχωρισμού των δαπανών που χρησιμοποιεί σύμφωνα με προφίλ 
κινδύνου και συστήματα ελέγχου, η Επιτροπή, κατά τον εντοπισμό σφαλμάτων, και λαμβανομένων 
υπόψη των εργασιών του ΕΕΣ, μπορεί να εντοπίζει το συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού του 
προγράμματος που είναι πιθανότερο να περιέχει σφάλματα. Είναι, συνεπώς, σε θέση να παρέχει 
διαφοροποιημένη εικόνα του επιπέδου σφάλματος στο σύνολο των πληρωμών που έχουν καταβληθεί 
και να προσδιορίζει με σαφήνεια τους τομείς στους οποίους απαιτούνται βελτιώσεις.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις της εμπίπτουν εντός του διαστήματος που υπολόγισε το ΕΕΣ. 
Θεωρεί ότι οι λεπτομερείς αξιολογήσεις της έχουν ως αποτέλεσμα την εκτίμηση των ποσοστών 
σφάλματος που αντικατοπτρίζει πιστά την πραγματική κατάσταση για κάθε πρόγραμμα και σωρευτικά 
για όλα τα προγράμματα. 

5.73 Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ BUDG για το 2021 αναφέρεται εκτενώς στο γενικό

καθεστώς αιρεσιμότητας, συγκεκριμένα στην ενότητα «Ειδικός στόχος 5.2 Ενίσχυση της προστασίας 
του προϋπολογισμού της ΕΕ από χρηματοοικονομικούς κινδύνους, μεταξύ άλλων μέσω του EDES, οι 
γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας, 
ανταλλαγής γνώσεων και λογοδοσίας μέσω τακτικού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών». Αυτό συμπληρώνεται από τα αποτελέσματα για το τέλος του 2021/αρχές του 2022 που 
αναφέρονται στο παράρτημα 2 της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ΓΔ BUDG για το 2021, με 
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τίτλο «Υπεροχή της επιβολής και της εφαρμογής του νέου κανονισμού για την αιρεσιμότητα για την 
προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ». Ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα αποτελεί ένα οριζόντιο 
εργαλείο που προβλέπει ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα όταν διαπιστώνεται ότι οι παραβιάσεις των 
αρχών του κράτους δικαίου επηρεάζουν ή απειλούν σοβαρά να επηρεάσουν τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης με επαρκώς άμεσο τρόπο. Ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα εφαρμόζεται σε περίπτωση που 
καμία άλλη διαδικασία βάσει του δικαίου της Ένωσης δεν καθιστά εφικτή την αποτελεσματικότερη 
προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης. 

Η θέσπιση μέτρων (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων, 
αναστολή πληρωμών κ.λπ. σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού για την αιρεσιμότητα) αποτελεί 
αρμοδιότητα του Συμβουλίου (με ειδική πλειοψηφία), κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, 
τα μέτρα που λαμβάνονται δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα συγκεκριμένου κύριου διατάκτη και 
αναφέρονται σε επίπεδο οργάνου στην ΕΕΔΕ. 

Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να σέβεται πλήρως τον αντιφατικό χαρακτήρα της 
διαδικασίας βάσει του κανονισμού για την αιρεσιμότητα, δεν μπορεί να αναμένει την απόφαση που θα 
λάβει τελικά το Συμβούλιο εάν η Επιτροπή προτείνει μέτρα. 

Ωστόσο, ο κύριος διατάκτης θα λαμβάνει υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου τα σχετικά στοιχεία 
που μπορεί να εμφανίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας βάσει του κανονισμού για την αιρεσιμότητα 
και επί των οποίων έχει τη δυνατότητα να ενεργεί βάσει της τομεακής νομικής βάσης. 

5.74 Σε όλες τις συμβάσεις προαγοράς, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διενεργεί επιτόπιους

ελέγχους και επιθεωρήσεις έως πέντε έτη μετά την τελική πληρωμή. Ως εκ τούτου, οι επαληθεύσεις 
θα διενεργηθούν σε εύθετο χρόνο δεδομένης της συνεχιζόμενης πανδημίας. Βλ. επίσης την απάντηση 
της Επιτροπής στο πλαίσιο 5.7. 

Συστάσεις 

5.75–5.77 Η Επιτροπή παρακολουθεί αυστηρά τις συστάσεις του ΕΕΣ που έχει αποδεχθεί με

σκοπό την υλοποίησή τους εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Όσον αφορά τη 
σύσταση 6.1 της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΣ για το 2018, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι έχει δώσει 
συνέχεια στη σύσταση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το αναθεωρημένο άρθρο 40 του ΚΚΔ για την 
περίοδο 2014-2020, το οποίο θεσπίζει το νέο μοντέλο διασφάλισης για τα προγράμματα της 
πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ. 

Σύσταση 5.1 — Μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επιστροφή ποσών στους 

δικαιούχους όταν εφαρμόζονται ΕΑΚ για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς της ΕΕ 

στο πρόγραμμα 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση, ιδίως όσον αφορά το πρόγραμμα της Ιρλανδίας που ελέγχθηκε 
από το ΕΕΣ. 

Σύσταση 5.2 – Συμβολή των εθνικών καθεστώτων στην επίτευξη των στόχων του 

ΕΚΤ 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πράξεις που ελέγχθηκαν από το ΕΕΣ συνεισέφεραν στην επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος, παρά το γεγονός ότι εντοπίστηκαν ορισμένοι μη επιλέξιμοι συμμετέχοντες. 
Η Επιτροπή θα εξετάσει από κοινού με το κράτος μέλος εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης του υπό 
έλεγχο προγράμματος ΠΑΝ στο πλαίσιο του ΕΚΤ για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού. 
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Σύσταση 5.3 – Επαλήθευση της κατάστασης ΕΑΕΚ από τις αρμόδιες για τα 

προγράμματα αρχές  

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Η κατάσταση ΕΑΕΚ των νέων συμμετεχόντων θα πρέπει να ελέγχεται βάσει αξιόπιστων και 
επαληθευμένων πηγών, στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
ότι το άρθρο 16 του κανονισμού του ΕΚΤ δεν περιέχει ορισμό του ατόμου που βρίσκεται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν 
πότε θα ελέγχουν την επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων, καθώς και αν πληρούνται τα κριτήρια. 

Η Επιτροπή έχει επίσης επίγνωση της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν πολλοί φορείς υλοποίησης του 
ΕΚΤ/ΠΑΝ ή δικαιούχοι όσον αφορά την πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα τα οποία συνδέονται, για 
παράδειγμα, με την έλλειψη απασχόλησης των συμμετεχόντων.  

Για τον λόγο αυτόν, ο ΚΚΔ για την περίοδο 2021-2027 δεν αναφέρεται πλέον σε ΕΑΕΚ ως κριτήριο 
επιλεξιμότητας αλλά ως ομάδα-στόχο και, ως εκ τούτου, αναφέρεται μόνο σε «νέους», χωρίς να 
καθορίζει κανόνες σχετικά με τον ορισμό της ομάδας-στόχου, ο οποίος επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών. 

Σύσταση 5.4 – Συμμόρφωση των παρασκευαστών με τις συμφωνίες προαγοράς 

εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Σε όλες τις συμφωνίες προαγοράς, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και 
επιθεωρήσεις έως πέντε έτη μετά την τελική πληρωμή. 

Παρότι η Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των παρασκευαστών εμβολίων κατά 
της νόσου COVID-19 με τους όρους των συμφωνιών προαγοράς, προτίθεται να διενεργήσει 
επαληθεύσεις βάσει εκτίμησης κινδύνων. 

Η εκτίμηση κινδύνων θα λαμβάνει υπόψη αν ο παρασκευαστής έλαβε υπό όρους άδεια κυκλοφορίας 
για το εμβόλιό του κατά της COVID-19 και ήταν σε θέση να το παραδώσει στα κράτη μέλη, καθώς και 
αν έγινε χρήση του προϋπολογισμού της Ένωσης για προκαταβολική χρηματοδότηση. 

Οι έλεγχοι θα διενεργηθούν σε εύθετο χρόνο δεδομένης της συνεχιζόμενης πανδημίας. Τα πρώτα 
αποτελέσματα αναμένονται έως το τέλος του 2024 και η πραγματική ολοκλήρωση έως τον Δεκέμβριο 
του 2025. 

Σύσταση 5.5 – Διαδρομή ελέγχου στο πλαίσιο της δειγματοληψίας που εφαρμόζουν 

οι αρχές ελέγχου 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Η Επιτροπή σκοπεύει υπενθυμίσει στις αρχές ελέγχου την ανάγκη να παρέχουν κατάλληλες εξηγήσεις 
σχετικά με τις διαδικασίες δειγματοληψίας που εφαρμόζουν και να εξασφαλίσουν κατάλληλη διαδρομή 
ελέγχου. 

Σύσταση 5.6 – Κράτος δικαίου 

Η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη σύσταση. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αναφέρεται στις διαδικασίες του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας μόνο 
στην ΕΕΔΕ και στην ΕΕΔ της ΓΔ BUDG. Το γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας ή η προστασία του 
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προϋπολογισμού της Ένωσης αφορά το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ, και όχι μόνον ειδικά 
προγράμματα ή τομείς πολιτικής, όπως αποτυπώνεται στην υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο οργάνων. 
Επιπλέον, η Επιτροπή και ο κύριος διατάκτης της δεν μπορούν να προδικάσουν τις μελλοντικές 
αποφάσεις του Συμβουλίου, το οποίο είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο για τη θέσπιση των σχετικών 
μέτρων. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 — ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

6.1 Η Επιτροπή επικροτεί το από μέρους του ΕΕΣ εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 1,8 %

για τον τομέα πολιτικής «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον», το οποίο είναι χαμηλότερο από 

το όριο σημαντικότητας και συνάδει με την από μέρους της ίδιας της Επιτροπής εκτίμηση του 

κινδύνου κατά την πληρωμή. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για το ότι οι άμεσες 

ενισχύσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) εξακολουθούν να μη περιέχουν ουσιώδη 

σφάλματα, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτόν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος 
Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS), στην πρόληψη και τη μείωση του επιπέδου σφάλματος. 

Η ΚΓΠ είναι μια πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν 
πόρους για τη λειτουργία μιας ενιαίας κοινής πολιτικής με ενιαίο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Με 
6,6 εκατομμύρια δικαιούχους, οι δαπάνες της ΚΓΠ εκτελούνται υπό επιμερισμένη διαχείριση μέσω 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο έχει σχεδιαστεί για τη διασφάλιση 
της νομιμότητας και της κανονικότητας των υποκείμενων πράξεων στο επίπεδο των τελικών 
δικαιούχων.  

Το άρτιο μοντέλο διασφάλισης της ΚΓΠ περιλαμβάνει τους ελέγχους πρώτου επιπέδου από τους 
οργανισμούς πληρωμών, τις ελεγκτικές εργασίες που πραγματοποιούνται από τους ανεξάρτητους 
οργανισμούς πιστοποίησης, καθώς και τις εργασίες της ίδιας της Επιτροπής μέσω της εκκαθάρισης 
των λογαριασμών. 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την εκτίμηση του ΕΕΣ ότι τα συστήματα των 
οργανισμών πληρωμών είναι συνολικά αξιόπιστα και παρέχουν ορθό υπολογισμό του ποσού της 
ενίσχυσης, ο οποίος συνάδει με την ανάλυση της ίδιας της Επιτροπής.  

Το μέτρο αγροτικής ανάπτυξης 21 δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή ευπρόσιτης στήριξης για 
την αντιμετώπιση κρίσεων σε όσους έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, καθώς ήταν όσο το 
δυνατόν απλούστερο τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τη διοίκηση. Η Επιτροπή εκφράζει την 
ικανοποίησή της για την εκτίμηση του ΕΕΣ ότι γενικά τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις στήριξης.  

Οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης συνιστούν μια προσέγγιση ελέγχου που ορίζεται στο ισχύον 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Από το 2023 και μετά το υποχρεωτικό σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων θα 
καλύπτει στρεμματικές παρεμβάσεις σε όλα τα κράτη μέλη για τους σκοπούς της μέτρησης των 
επιδόσεων πολιτικής με έμφαση στις γεωργικές δραστηριότητες. Δεδομένου ότι ειδικά τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης είναι πιθανό να περιέχουν όρους επιλεξιμότητας των οποίων η μέτρηση δεν 
είναι δυνατή με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων Sentinel, η πρόταση της Επιτροπής για ένα 
μελλοντικό σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων στα κράτη μέλη προβλέπει επίσης τη χρήση 
δεδομένων εκτός Sentinel. 
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ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

6.14 Η Επιτροπή επικροτεί την εκτίμηση του ΕΕΣ όσον αφορά το σφάλμα στο κεφάλαιο «Φυσικοί

πόροι» και επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το ποσοστό σφάλματος του ΕΕΣ είναι χαμηλότερο από το 
όριο σημαντικότητας του 2 % και εξακολουθεί να συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τη δική της εκτίμηση 
(1,8 %) για τις δαπάνες της ΚΓΠ, όπως παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της 
Επιτροπής για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ) και στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) 
της ΓΔ AGRI. 

Πλαίσιο 1 — Ένας οργανισμός πληρωμών δεν χρησιμοποίησε όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες κατά τον έλεγχο των δηλωθέντων εξόδων του 
δικαιούχου 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής υλοποίηση του μέτρου προώθησης του οίνου, το 2016 η 

ΓΔ AGRI εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές1 σχετικά με τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον 

αμπελοοινικό τομέα, και ειδικότερα όσον αφορά το μέτρο της προώθησης. Επιπλέον, το 2021 η 

ΓΔ AGRI εξέδωσε καθοδηγητικό σημείωμα προς τους αντιπροσώπους των κρατών μελών σχετικά με 

«τεχνικά ζητήματα που εντοπίστηκαν στον τομέα του οίνου — προώθηση σε τρίτες χώρες». Το 

έγγραφο αυτό αναμένεται να συμβάλει στον μετριασμό των κινδύνων όσον αφορά την υλοποίηση του 

μέτρου προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα. 

Σε σχέση με αυτήν τη συγκεκριμένη πράξη, η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια ώστε να διασφαλιστεί η 

διόρθωση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Άμεσες ενισχύσεις 

6.18 Η Επιτροπή επισημαίνει με ικανοποίηση ότι από τις 84 πράξεις που υποβλήθηκαν σε ελεγκτικές

δοκιμασίες, μόνο σε τρεις το ΕΕΣ διαπίστωσε ήσσονος σημασίας υπερεκτιμήσεις, οι οποίες ήταν όλες 
κάτω του 5 %. 

6.20 Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θετική εκτίμηση του ΕΕΣ όσον αφορά τον

ρόλο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), συμπεριλαμβανομένου του 
Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS). Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ΟΣΔΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του LPIS, είναι αποτελεσματικό για την πρόληψη και τη μείωση του επιπέδου 
σφάλματος. 

Δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με την έκταση / τα ζώα 

6.23 Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι τα δύο σφάλματα που αναφέρθηκαν σχετικά με τα

ανακριβή στοιχεία όσον αφορά τους δικαιούχους που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της 
για τα ζώα, και τα οποία σημειώθηκαν στον ίδιο οργανισμό πληρωμών, δεν οφείλονταν σε 
εσφαλμένες δηλώσεις των δικαιούχων, αλλά σε τεχνικό πρόβλημα στη βάση δεδομένων για τα ζώα, 
το οποίο επηρέασε τις δηλώσεις περιορισμένου αριθμού δικαιούχων. Ο οικείος οργανισμός 
πληρωμών έχει κινήσει διαδικασίες για τον εντοπισμό όλων των σχετικών δικαιούχων και για την 
ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Το τεχνικό ζήτημα επιλύθηκε για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2022. 

1 Διαθέσιμο στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/wine-guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf. 
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Επενδυτικά έργα 

6.25 Η Επιτροπή δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του ΕΕΣ σε δύο πράξεις.

Έλεγχοι μέσω παρακολούθησης 

6.28 Οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης συνιστούν μια προσέγγιση ελέγχου που ορίζεται στο νομικό

πλαίσιο της ΕΕ και βασίζεται σε επιτόπιες επισκέψεις (για μη παρακολουθήσιμα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις) και στη χρήση νέων τεχνολογιών (για παρακολουθήσιμα 
κριτήρια επιλεξιμότητας, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις) ως εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές 
προσεγγίσεις ελέγχου για τα καθεστώτα και τα μέτρα στρεμματικής ενίσχυσης.  

Συνολικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης αποτελούν πολύ καλό παράδειγμα 
του τρόπου εφαρμογής της τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου. 

Το 2021 10 κράτη μέλη και σχεδόν 30 οργανισμοί πληρωμών επέλεξαν τη διεξαγωγή ελέγχων μέσω 
παρακολούθησης. 

6.29 Όταν οι όροι επιλεξιμότητας των στρεμματικών ενισχύσεων μπορούν να θεωρηθούν

«παρακολουθήσιμοι» με δορυφορικά δεδομένα Sentinel (ή άλλα δεδομένα ισοδύναμης τουλάχιστον 
αξίας), η προσέγγιση των ελέγχων μέσω παρακολούθησης χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης. Τα αποτελέσματα που δεν οδηγούν σε οριστικά 
συμπεράσματα παρακολουθούνται με ημιαυτοματοποιημένες διαδικασίες. Όταν οι όροι επιλεξιμότητας 
των στρεμματικών ενισχύσεων δεν είναι εκ των προτέρων «παρακολουθήσιμοι» με δορυφορικά 
δεδομένα Sentinel, τότε πρέπει να πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις σε δείγμα δικαιούχων. Ως 
εκ τούτου, το πλεονέκτημα της προσέγγισης των ελέγχων μέσω παρακολούθησης έναντι των 
παραδοσιακών μεθόδων ελέγχου μεγιστοποιείται όταν είναι εφικτή η παρακολούθηση όλων των 
όρων επιλεξιμότητας. Ωστόσο, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ειδικότερα, περιλαμβάνουν συχνά 
όρους επιλεξιμότητας που δεν είναι παρακολουθήσιμοι με δορυφορικά δεδομένα Sentinel. Για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, η πρόταση της Επιτροπής για ένα μελλοντικό σύστημα 
παρακολούθησης εκτάσεων στα κράτη μέλη προβλέπει τη χρήση δεδομένων εκτός Sentinel, όπως 
φωτογραφίες με γεωσήμανση. 

6.30 Το 2021 το ποσοστό υιοθέτησης της προσέγγισης των ελέγχων μέσω παρακολούθησης στα

κράτη μέλη διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2020 και, ως εκ τούτου, 
υπερέβη το ενδιάμεσο ορόσημο της Επιτροπής για την κάλυψη του 10 % της χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασης έως το 2022. 

6.31 Η Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στο ότι από το 2023 τα κράτη μέλη μπορούν

να σχεδιάζουν τα οικεία συστήματα διαχείρισης, ελέγχου και κυρώσεων σύμφωνα με τις βασικές 
απαιτήσεις της Ένωσης που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116. Από το 2023 και μετά το 
υποχρεωτικό σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων θα καλύπτει στρεμματικές παρεμβάσεις σε όλα τα 
κράτη μέλη για τους σκοπούς της μέτρησης των επιδόσεων πολιτικής. Η εν λόγω υποχρεωτική χρήση 
των δορυφορικών δεδομένων Sentinel του Copernicus στην επόμενη ΚΓΠ θεσπίζεται με σκοπό τη 
διασφάλιση της αξιοπιστίας των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων των κρατών μελών. Οι υποκείμενες 
πληροφορίες που θα παρέχει το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για την πρόληψη σφαλμάτων, τον εντοπισμό παρατυπιών και, 
κατ’ επέκταση, τη μείωση των κινδύνων για τα ταμεία. 

6.35 Η Επιτροπή ενθαρρύνει την υιοθέτηση της προσέγγισης των ελέγχων μέσω παρακολούθησης

ήδη από το 2018. Εκτός από την παροχή δωρεάν πρόσβασης στις υπηρεσίες πρόσβασης σε δεδομένα 
και πληροφορίες (DIAS) του Copernicus για σκοπούς παρακολούθησης της ΚΓΠ, η Επιτροπή έχει 
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καταρτίσει έγγραφα καθοδήγησης και διευκολύνει επί του παρόντος την αμοιβαία μάθηση και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, για παράδειγμα, με τη διοργάνωση 
ειδικών συνεδριάσεων, στις οποίες τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν ήδη ελέγχους μέσω 
παρακολούθησης παρέχουν πληροφορίες και ανταλλάσσουν εμπειρίες με βάση την πραγματική 
εφαρμογή τους. Επιπλέον, η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη με προγράμματα κατάρτισης, 
τεκμηρίωση και λύσεις ΤΠ στο πλαίσιο της προσπάθειας προβολής των ελέγχων μέσω 
παρακολούθησης, η οποία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση αντιληπτών ή πραγματικών τεχνικών 
εμποδίων στη χρήση δορυφορικών δεδομένων Sentinel για την παρακολούθηση της ΚΓΠ.  

Συνεπώς, το 2021 το ποσοστό υιοθέτησης της προσέγγισης των ελέγχων μέσω παρακολούθησης στα 
κράτη μέλη διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2020 και, ως εκ τούτου, 
υπερέβη το ενδιάμεσο ορόσημο της Επιτροπής για την κάλυψη του 10 % της χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασης έως το 2022. 

Επαληθεύσεις της συνέπειας των στατιστικών ελέγχου και των δεδομένων 

πληρωμών των κρατών μελών 

6.37 Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την εκτίμηση του ΕΕΣ ότι τα συστήματα των

οργανισμών πληρωμών είναι συνολικά αξιόπιστα και παρέχουν ορθό υπολογισμό του ποσού της 
ενίσχυσης. Η Επιτροπή διενεργεί τη δική της ανάλυση με τη μορφή ετήσιων αξιολογήσεων της 
ποιότητας των δεδομένων πληρωμών και ελέγχου που υποβάλλονται από τον οργανισμό πληρωμών, 
καθώς και ελέγχων ακεραιότητας των δεδομένων στα συστήματα πληροφοριών των οργανισμών 
πληρωμών, που επιβεβαιώνουν την εκτίμηση του ΕΕΣ. 

Το μέτρο αγροτικής ανάπτυξης M21 

6.39 Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την εκτίμηση του ΕΕΣ ότι γενικά τηρήθηκαν οι

προϋποθέσεις στήριξης. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν απλούστερα καθεστώτα τόσο 
για τους δικαιούχους όσο και για τη διοίκηση, σύμφωνα με τον σκοπό και την ιδέα του μέτρου για την 
παροχή ευπρόσιτης στήριξης για την αντιμετώπιση κρίσεων σε όσους έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση. 

Το μέτρο Μ21 είναι μέτρο εκτός ΟΣΔΕ, το οποίο παρέχει κατ’ αποκοπή πληρωμές, οι οποίες δεν 
συνδέονται συνήθως με τον αριθμό των εκταρίων ή των ζώων. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, 
συνεπώς, δεν καλύπτεται από τους κανόνες του ΟΣΔΕ και η χρήση του ΟΣΔΕ δεν ήταν υποχρεωτική. 

Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να επισημάνει ότι το ΕΕΣ δεν εντόπισε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 
σε καμία από τις επτά πράξεις στο πλαίσιο του μέτρου Μ21 που ελέγχθηκαν για τους σκοπούς της 
δήλωσης αξιοπιστίας. 

6.40 Το μέτρο M21 είναι μέτρο εκτός του ΟΣΔΕ και, σύμφωνα με τους κανονισμούς, δεν καλύπτεται

από τους κανόνες του ΟΣΔΕ. Επομένως, η χρήση του συστήματος ΟΣΔΕ δεν ήταν υποχρεωτική, αλλά 
τα κράτη μέλη όφειλαν να λάβουν απόφαση σχετικά με τα διοικητικά συστήματα που έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του μέτρου. 

Πλαίσιο 4 - Παραδείγματα δικαιούχων που δεν πληρούν τα κριτήρια του μέτρου 
M21 

Στην περίπτωση του ρουμανικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, εάν οι αναφερόμενες 

κατηγορίες δικαιούχων ήταν «ενεργοί γεωργοί», δικαιούνταν να λάβουν την ενίσχυση. Στο πλαίσιο του 

μέτρου δεν επιβλήθηκαν κριτήρια επιλογής. 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

6.42 Κατά το έβδομο έτος διατύπωσης γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των

δαπανών, οι εκθέσεις των οργανισμών πιστοποίησης περιέχουν σημαντικές και πολύτιμες 
πληροφορίες σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, οι οποίες εξετάστηκαν 
λεπτομερώς από τους ελεγκτές της ΓΔ AGRI και ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση που 
διενήργησαν όσον αφορά τις προσαρμογές που πρέπει να πραγματοποιηθούν στα ποσοστά 
σφάλματος που ανέφεραν οι οργανισμοί πληρωμών. Οι οργανισμοί πιστοποίησης έφθασαν σε ένα 
επίπεδο στο οποίο παρέχουν αξιόπιστα και ουσιαστικά αποτελέσματα σχετικά με τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των δαπανών για όλους τους πληθυσμούς. Η ΓΔ AGRI, στηριζόμενη στο σημαντικό έργο 
που επιτελούν οι οργανισμοί πιστοποίησης και στον αυξημένο αριθμό διαπιστώσεων, βασίστηκε στα 
αποτελέσματα των εργασιών των οργανισμών πιστοποίησης σχετικά με τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα. Επιπλέον, βάσει των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών, σύμφωνα με τις 
οποίες το ποσοστό μη συμμόρφωσης των οργανισμών πιστοποίησης θα μπορούσε να συγκριθεί 
άμεσα με τις στατιστικές ελέγχου των οργανισμών πληρωμών, τα αποτελέσματα των οργανισμών 
πιστοποίησης διαμόρφωσαν τη βάση για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου ποσοστού σφάλματος 
της ΓΔ AGRI για το οικονομικό έτος 2021. 

6.44 Η Επιτροπή επισημαίνει περαιτέρω ότι, ως αποτέλεσμα όλων των διορθωτικών μέτρων για την

ΚΓΠ (που εκτιμώνται σε 1,5 %), το εκτιμώμενο τελικό επισφαλές ποσό (κίνδυνος κατά το κλείσιμο) για 
την ΚΓΠ το 2021 εκτιμάται σε 0,3 % (βλ. ΕΕΔ για το 2021, σ. 90). 

6.46 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο κίνδυνος κατά την πληρωμή για τον τομέα «Φυσικοί πόροι και

περιβάλλον» που παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις βρίσκεται 
στο ίδιο επίπεδο με το από μέρους του ΕΕΣ εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 1,8 %, το οποίο είναι 
χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας του 2 %. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Συμπέρασμα 

6.47 Η Επιτροπή επικροτεί το ότι το από μέρους του ΕΕΣ εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το

παρόν κεφάλαιο, ύψους 1,8 %, είναι χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας (2,0 %) και ταυτίζεται με 
το από μέρους της Επιτροπής εκτιμώμενο επίπεδο του κινδύνου κατά την πληρωμή για τον παρόντα 
τομέα που περιλαμβάνεται στην ΕΕΔΕ. 

Μεταπαρακολούθηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην ετήσια έκθεση για 

το 2019 

6.49 Η Επιτροπή παραπέμπει στα συμπεράσματα και στις απαντήσεις της στην ειδική

έκθεση 14/2022 του ΕΕΣ με τίτλο «Η απόκριση της Επιτροπής στα φαινόμενα απάτης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής — Καιρός να αναζητηθεί η ρίζα του προβλήματος». Η Επιτροπή έχει λάβει 
μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που εντοπίστηκαν και θα επικαιροποιήσει την ανάλυση 
κινδύνων απάτης υπό το πρίσμα της νέας ΚΓΠ. 

6.50 Βλ. την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 6.49.
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Η Επιτροπή θα πράξει τα αναγκαία για την υλοποίηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην ειδική 
έκθεση 14/2022. 

Συστάσεις 

Σύσταση 6.1 — Υποστήριξη της χρήσης νέων τεχνολογιών για την πρόληψη 

σφαλμάτων στις ενισχύσεις της ΚΓΠ 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Η Επιτροπή θα παράσχει ένα φόρουμ για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών όσον 
αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Από το 2023 και μετά το υποχρεωτικό σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων θα καλύπτει στρεμματικές 
παρεμβάσεις σε όλα τα κράτη μέλη για τους σκοπούς της μέτρησης των επιδόσεων πολιτικής με 
έμφαση στις γεωργικές δραστηριότητες. Ο ρόλος του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων 
συνίσταται στον εντοπισμό περιπτώσεων στις οποίες δεν τηρούνται οι όροι επιλεξιμότητας. Για τις εν 
λόγω περιπτώσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στον δικαιούχο τη δυνατότητα διόρθωσης της 
κατάστασης. 

Σύσταση 6.2 — Έλεγχοι των πληρωμών στο πλαίσιο του μέτρου Μ21 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Το μέτρο M21 εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε από τις διοικήσεις σε χρόνο ρεκόρ λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα της κατάστασης. Το ΕΕΣ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι γενικά τηρήθηκαν οι όροι στήριξης 
που προβλέπονται στον κανονισμό και εντόπισε περιορισμένο μόνον αριθμό περιπτώσεων στις οποίες 
δικαιούχοι που δεν πληρούσαν τα κριτήρια για στήριξη έλαβαν χρηματοδότηση. Το μέτρο υπόκειται σε 
ελέγχους της Επιτροπής, καθώς και στο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης για το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν το μέτρο αυτό στις εκ των υστέρων αξιολογήσεις τους όσον αφορά την ΚΓΠ. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 — ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή επικροτεί τις παρατηρήσεις του ΕΕΣ και δεσμεύεται να εγκύψει στους τομείς στους οποίους 
έχει εντοπιστεί η ανάγκη βελτιώσεων, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των σφαλμάτων στο μέλλον. 

Παρά τις αναφερόμενες περιπτώσεις, η στρατηγική ελέγχου που εφαρμόζει η Επιτροπή για την παροχή 
βοήθειας έκτακτης ανάγκης λειτουργεί ικανοποιητικά. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις συστάσεις, 
επισημαίνοντας παράλληλα το ιδιαίτερα δύσκολο πλαίσιο εντός του οποίου υλοποιούνται οι δράσεις 
έκτακτης ανάγκης από τους δικαιούχους. 

Η διαχείριση των περισσότερων κονδυλίων του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ για την περίοδο 2014-2020 
ασκείται από κοινού με τα κράτη μέλη (και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν). Η Επιτροπή εκφράζει την 
ικανοποίησή της για την αναγνώριση του γεγονότος ότι, παρά τη διαπίστωση κάποιων αδυναμιών, 
ορισμένες από τις οποίες είχε ήδη εντοπίσει η Επιτροπή, οι αρχές ελέγχου ανέπτυξαν και εφάρμοσαν 
λεπτομερείς διαδικασίες επαρκούς ποιότητας για την καταγραφή των εργασιών τους και 
χρησιμοποίησαν καταλόγους ελέγχου για να στηρίξουν τα συμπεράσματά τους. 

7.8 Μετά την εισροή εκτοπισθέντων από την Ουκρανία στην Ένωση, η οποία προκλήθηκε από την

εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο κανονισμός (ΕΕ) 2022/585, της 
6ης Απριλίου 2022, παρέτεινε την περίοδο εφαρμογής των ταμείων για την περίοδο 2014-2020 έως 
τις 30 Ιουνίου 2024, παρέχοντας στα κράτη μέλη πρόσθετη ευελιξία για τη χρήση της εναπομένουσας 
χρηματοδότησης. 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

7.10 Η Επιτροπή θεωρεί ότι σε μία περίπτωση δεν υπάρχει σφάλμα σε επίπεδο Επιτροπής.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη σφάλμα που εντοπίστηκε σε έναν οργανισμό το 2020, αλλά δεν θεωρεί 
ότι επηρέασε την πληρωμή της Επιτροπής που ελέγχθηκε το 2021, όσον αφορά την εκκαθάριση της 
προχρηματοδότησης της συνεισφοράς της ΕΕ στον εν λόγω οργανισμό. Το σφάλμα αυτό σημειώθηκε 
στο επίπεδο του οργανισμού για το οποίο είναι υπεύθυνος ο διατάκτης του οργανισμού. Η Επιτροπή 
υπενθυμίζει ότι καταβάλλει εξισορροπητική συνεισφορά στον οργανισμό, βάσει του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων του. Η Επιτροπή δεν είχε άλλη επιλογή από το να προβεί σε εκκαθάριση της 
προχρηματοδότησης που συνδέεται με τη συνεισφορά της ΕΕ, δεδομένου ότι πληρούνταν όλες οι 
νομικές προϋποθέσεις για την εκτέλεση της εκκαθάρισης. 
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Πλαίσιο 7.1 Παραδείγματα σφαλμάτων 

Αγορά μη επιλέξιμων ειδών οχημάτων 

Όσον αφορά την εκκαθάριση των λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2021, σε συνέχεια των 

ελεγκτικών εργασιών του ΕΕΣ, η Επιτροπή έλαβε προληπτικά μέτρα με την παρακράτηση του 10 % 

των ετήσιων λογαριασμών μέσω μερικής εκκαθάρισης, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων για το 2021. Η Επιτροπή θα κινήσει διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη 

συμμόρφωση με σκοπό τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού κινδύνου για τους προηγούμενους 

λογαριασμούς, καθώς και τον καθορισμό του ποσού της καθαρής δημοσιονομικής διόρθωσης που 

πρέπει να εφαρμοστεί. 

Μη επιλεξιμότητα δηλωθέντων εξόδων για παροχή καταλύματος 

Η δράση υλοποιήθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά την έννοια της βασικής πράξης του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ). Το έργο υλοποιήθηκε σε ένα έκτακτο πλαίσιο, το 

οποίο χαρακτηρίζεται από σταθερή αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο. Αυτή η κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης προέκυψε από την έλλειψη ικανότητας ανταπόκρισης στη ζήτηση και τον κίνδυνο μη 

εκπλήρωσης των εθνικών νομικών υποχρεώσεων για την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής στους 

αιτούντες άσυλο. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει το γεγονός ότι η έλλειψη εγγράφων δεν επέτρεψε στο ΕΕΣ να επαληθεύσει 

την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Ωστόσο, βάσει των πληροφοριών που 

παρασχέθηκαν από τις ιρλανδικές αρχές, και υπό το πρίσμα του πιστοποιητικού ελέγχου, το οποίο θα 

πρέπει να βασίζεται στα πλήρη αποδεικτικά έγγραφα, η Επιτροπή εκτιμά ότι η διαδικασία εφαρμόστηκε 

με ορθό τρόπο. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαδικασία που εφαρμόζεται από τις ιρλανδικές αρχές παρέχει επαρκείς 

εγγυήσεις για την εκπλήρωση της επιλεξιμότητας του πληθυσμού-στόχου. 

Οι φιλοξενούμενοι τοποθετούνται στα ξενοδοχεία από την ιρλανδική υπηρεσία διεθνούς προστασίας 

(Irish International Protection Office). Υπάρχουν εσωτερικές διαδικασίες για την ανάλυση των 

αιτήσεων διεθνούς προστασίας και για την τοποθέτηση των αιτούντων στα διάφορα καταλύματα. 

Η παροχή των υπηρεσιών, καταλύματος και γευμάτων δεν αμφισβητείται και η Επιτροπή είναι 

ικανοποιημένη από τα επιχειρησιακά αποτελέσματα του εν λόγω έργου χορήγησης έκτακτης βοήθειας. 

Με βάση τις διαπιστώσεις, θα διοργανωθεί αποστολή στην Ιρλανδία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν, και η 

Επιτροπή θα προβεί στον καθορισμό του ποσού που πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο. 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

Εργασίες των αρχών ελέγχου 

7.13 Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την επιβεβαίωση του ΕΕΣ όσον αφορά την ποιότητα των

υποκείμενων ελεγκτικών εργασιών των εθνικών αρχών ελέγχου, όπως αναφέρεται στην ετήσια 
έκθεση ελέγχου (ΕΕΕ) για την εκκαθάριση των λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2020.  

Όπως αναγνωρίζεται από το ΕΕΣ, η Επιτροπή είχε ήδη εντοπίσει όλες τις αδυναμίες που 
διαπιστώθηκαν από το ΕΕΣ κατά τη διάρκεια των ελεγκτικών εργασιών του όσον αφορά τη δήλωση 
αξιοπιστίας (ΔΑ) για το 2021 και έλαβε τα κατάλληλα μέτρα μετριασμού στο πλαίσιο της απόφασης για 
την εκκαθάριση των λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2020. 

Πλαίσιο 7.2 Αδυναμίες στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου 

Όσον αφορά την περίπτωση απουσίας τυχαίας δειγματοληψίας για τους ελέγχους των δαπανών στη 

Μάλτα, η Επιτροπή είχε εντοπίσει ήδη την αδυναμία αυτή στην ανάλυση της ετήσιας έκθεσης ελέγχου 

(ΕΕΕ) για το οικονομικό έτος 2020.  Κατά την άποψη της Επιτροπής, η χρήση μεθόδου δειγματοληψίας 

βάσει κινδύνου μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση του συνολικού ποσοστού σφάλματος, 

μειώνοντας με τον τρόπο αυτόν τους κινδύνους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.  Παρ’ όλα αυτά, στην 

επιστολή ανατροφοδότησης προς την αρχή ελέγχου με ημερομηνία 23.6.2021, η Επιτροπή 

υπενθύμισε στο κράτος μέλος να επιλέξει τυχαία το δείγμα ελέγχου σύμφωνα με τον 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό και, σε περίπτωση που η αρχή ελέγχου το κρίνει αναγκαίο για την 

κάλυψη ορισμένων κινδύνων, να επιλέξει συμπληρωματικό δείγμα βάσει κινδύνου. 

Όσον αφορά την υποβολή των σχεδίων λογαριασμών στην αρχή ελέγχου προτού η αρμόδια αρχή 

ολοκληρώσει τους δικούς της ελέγχους (Μάλτα), η Επιτροπή είχε ήδη εντοπίσει την εν λόγω αδυναμία 

στην ανάλυση της ΕΕΕ για το οικονομικό έτος 2020 και διατυπώθηκε σύσταση προς το κράτος μέλος 

τόσο στην επιστολή μερικής εκκαθάρισης της 14.6.2021, η οποία απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές 

και τις αρχές ελέγχου, όσο και στην επιστολή ανατροφοδότησης που απευθύνθηκε στην αρχή ελέγχου 

στις 23.6.2021. 

Όσον αφορά την απουσία εξήγησης για τις διαφορές μεταξύ των σχεδίων και των οριστικών 

λογαριασμών (Σουηδία), η Επιτροπή είχε εντοπίσει ήδη την εν λόγω αδυναμία στην ανάλυση της ΕΕΕ 

για το οικονομικό έτος 2020, στη δε επιστολή ανατροφοδότησης, της 3.6.2021, προς την αρχή 

ελέγχου διατυπώθηκε σύσταση να συμπεριληφθούν στην ΕΕΕ τυχόν σχετικές πληροφορίες που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τις υπηρεσίες της Επιτροπής να αντιστοιχίσουν τα ποσά που 

περιλαμβάνονται στους οριστικούς λογαριασμούς με τον ελέγξιμο πληθυσμό (τα σχέδια λογαριασμών) 

που αναφέρονται στον πίνακα 10.2 της στήλης Β. 

Όσον αφορά την ανακριβή παρουσίαση του υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος και την εσφαλμένη 

ελεγκτική γνώμη (Μάλτα), η Επιτροπή είχε εντοπίσει ήδη την εν λόγω αδυναμία στην ανάλυση της ΕΕΕ 

για το οικονομικό έτος 2020 και εφαρμόστηκαν μέτρα μετριασμού.  Η Επιτροπή προέβη σε μερική 

εκκαθάριση και στη συνέχεια ακύρωση του ποσού των 16 398,70 EUR από την απόφαση 

εκκαθάρισης, όπως γνωστοποιήθηκε στο κράτος μέλος με επιστολή της 22.12.2021, διασφαλίζοντας 

με τον τρόπο αυτό ότι το συνολικό υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος ήταν χαμηλότερο από το όριο 

σημαντικότητας. 
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Όσον αφορά την υποβολή ελλιπών στοιχείων σχετικά με τους ελέγχους των δαπανών που αφορούν 

αρνητικές πληρωμές ή πληρωμές για την εκκαθάριση προκαταβολών που δηλώθηκαν σε 

λογαριασμούς προηγούμενου έτους (Βουλγαρία), η Επιτροπή είχε εντοπίσει ήδη την εν λόγω αδυναμία 

στην ανάλυση της ΕΕΕ για το οικονομικό έτος 2020.  Η βουλγαρική αρχή ελέγχου διαβίβασε τις 

πληροφορίες στην ΕΕΕ, αλλά οι πληροφορίες αυτές παρουσιάστηκαν με εσφαλμένο τρόπο.  Κατόπιν 

διευκρινίσεων μεταξύ της Επιτροπής και της αρχής ελέγχου κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης των 

λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2020, η Επιτροπή μπόρεσε να καταλήξει στα ορθά 

συμπεράσματα.  Στην επιστολή ανατροφοδότησης της 3.6.2021 ζητήθηκε από την αρχή ελέγχου να 

διασφαλίσει τη βελτίωση της υποβολής στοιχείων στους σωστούς πίνακες για τις επόμενες ΕΕΕ. 

7.14 Συνολικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αδυναμίες έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στη διασφάλιση,

διότι είτε δεν ήταν ουσιώδεις είτε (όπως στην περίπτωση των ελλείψεων του ΤΕΑ της Βουλγαρίας) η 
Επιτροπή έλαβε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ οι 
οποίοι απορρέουν από το είδος των αδυναμιών που εντόπισε το ΕΕΣ, και τις έλαβε υπόψη για την 
εκκαθάριση των λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2021. 

Πλαίσιο 7.3 Αδυναμίες στις εργασίες των αρχών ελέγχου 

Όσον αφορά τον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής έργων (Σουηδία), η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κίνδυνος 

είναι περιορισμένος, λαμβανομένου υπόψη ότι η σουηδική αρχή ελέγχου είχε επιβεβαιώσει ότι ο 

έλεγχος συστημάτων για τη βασική απαίτηση ΒΑ 2 — «Διαδικασία επιλογής» διενεργήθηκε για το 

οικονομικό έτος 2019 και δεν εντοπίστηκαν σημαντικές αδυναμίες. Επιπλέον, ο τυποποιημένος 

κατάλογος ελέγχου επικαιροποιήθηκε άμεσα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν. 

Όσον αφορά τον έλεγχο της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων (Βουλγαρία), η Επιτροπή λαμβάνει 

υπόψη τις διαπιστώσεις του ΕΕΣ. Για την εκκαθάριση των λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2021, 

η Επιτροπή έλαβε προληπτικά μέτρα παρακρατώντας το 10 % των ετήσιων λογαριασμών μέσω 

μερικής εκκαθάρισης, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) για το 2021. Η 

Επιτροπή θα κινήσει διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση με σκοπό τον προσδιορισμό 

του δημοσιονομικού κινδύνου για τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και τον καθορισμό του 

ποσού της καθαρής δημοσιονομικής διόρθωσης που πρέπει να εφαρμοστεί. 

Όσον αφορά τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε η επιλεξιμότητα των δαπανών στη 

Σουηδία και τη Βουλγαρία, για τη Σουηδία, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κίνδυνος μη επιλέξιμων δαπανών 

είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι η αρχή ελέγχου διενήργησε τους σχετικούς ελέγχους, ακόμη και 

αν υπήρχαν ορισμένες ήσσονος σημασίας αδυναμίες στην τεκμηρίωσή τους. Για την επαλήθευση του 

μεταβλητού στοιχείου, η αρχή ελέγχου επέλεξε να βασιστεί σε μία από τις επίσημες βάσεις δεδομένων, 

και φαίνεται ότι, μολονότι η συγκεκριμένη προσέγγιση ενδέχεται να παρουσιάζει ορισμένες ελλείψεις, 

υπάρχουν μικρές μόνο διαφορές σε σχέση με άλλες βάσεις δεδομένων. 

Για τη Βουλγαρία, όπως επισημαίνεται ανωτέρω, η Επιτροπή θα κινήσει διαδικασία εκκαθάρισης ως 

προς τη συμμόρφωση με σκοπό τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού κινδύνου για τους 

προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και τον καθορισμό του ποσού της καθαρής δημοσιονομικής 

διόρθωσης που πρέπει να εφαρμοστεί. 

Όσον αφορά τη διαδρομή του ελέγχου και την τεκμηρίωση των ελεγκτικών εργασιών και των 

αποτελεσμάτων στη Σουηδία και τη Βουλγαρία: 
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Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για ήσσονος σημασίας αδυναμίες στην τεκμηρίωση συγκεκριμένων 

δικλίδων και/ή ελέγχων. Επιπλέον, οι περιπτώσεις αυτές δεν θέτουν σε καμία περίπτωση υπό 

αμφισβήτηση τις ελεγκτικές εργασίες των αρχών ελέγχου ούτε την αξιοπιστία των συμπερασμάτων 

τους. 

Για τη Βουλγαρία, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για αδυναμίες στην τεκμηρίωση συγκεκριμένων 

δικλίδων και/ή ελέγχων. 

Η ΓΔ HOME, προκειμένου να διορθώσει στο μέλλον αυτές τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν και στις 

δύο χώρες, και ανταποκρινόμενη σε προηγούμενες διαπιστώσεις και στις συστάσεις του ΕΕΣ, 

κοινοποίησε στις αρχές ελέγχου για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων έγγραφο προβληματισμού 

σχετικά με την τεκμηρίωση του ελέγχου («Reflection paper on audit documentation — Good practices 

from and for auditors»). Το εν λόγω έγγραφο είναι προϊόν ομάδας εργασίας που απαρτίζεται από 

υπηρεσίες ελέγχου της Επιτροπής για την επιμερισμένη διαχείριση και εθνικές αρχές ελέγχου των 

κρατών μελών, με σκοπό τον εντοπισμό και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση της 

τεκμηρίωσης των ελεγκτικών εργασιών τους. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

7.16 Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η δήλωση διασφάλισης του γενικού διευθυντή βασίζεται στην

εξέταση διαφόρων πληροφοριακών στοιχείων από πολλαπλές πηγές [αυτοαξιολόγηση, εκ των 
υστέρων έλεγχοι, εκθέσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) και του ΕΕΣ] που 
εξασφαλίζουν την αξιοπιστία τους. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Συστάσεις 

Σύσταση 1 — Διαδρομή του ελέγχου και συμβάσεις 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση, θεωρεί ότι εφαρμόζεται ήδη και θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα. 

Όσον αφορά τους δικαιούχους κονδυλίων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων και τις αρχές των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή τους, η Επιτροπή παρέχει σε διαρκή βάση 
καθοδήγηση και στήριξη σε σχέση με τους κανόνες σύναψης συμβάσεων και τη διαδρομή του 
ελέγχου.  

Αυτό αποδεικνύεται επίσης από τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή κατά την εφαρμογή των συστάσεων 
που διατύπωσε το ΕΕΣ το 2018 (δηλαδή σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις τόσο για άμεση όσο και 
για επιμερισμένη διαχείριση). 

Σύσταση 2 — Επιλεξιμότητα των εξόδων έργων στο πλαίσιο δράσεων υπό την 

άμεση διαχείριση της ΓΔ HOME 

Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη σύσταση. 
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Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση στον βαθμό που αφορά τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή 
δεν αποδέχεται το μέρος της σύστασης που αφορά δράσεις της Ένωσης, οι οποίες έχουν ήδη 
ενισχυθεί μετά την εφαρμογή των συστάσεων του 2018.  

Υπάρχει ήδη μεθοδολογία για την ανάλυση των τελικών αιτήσεων πληρωμών στο πλαίσιο των 
δράσεων της Ένωσης και της βοήθειας έκτακτης ανάγκης, καθώς και ειδικοί για τον σκοπό αυτό 
κατάλογοι ελέγχου. Πριν από την εκτέλεση των τελικών πληρωμών διενεργούνται προληπτικοί 
έλεγχοι, ανάλογα με τις ανάγκες.  

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ΕΕΣ, η υφιστάμενη στρατηγική ελέγχου για τη βοήθεια έκτακτης 
ανάγκης του Δεκεμβρίου 2017 θα αναπτυχθεί περαιτέρω και θα ενισχυθούν οι προληπτικοί έλεγχοι 
της επιλεξιμότητας των εξόδων, κατά περίπτωση, λαμβανομένων επίσης υπόψη των 
επικαιροποιήσεων που απαιτούνται από το νέο ΠΔΠ. 

Τα υποδείγματα συμφωνιών επιχορήγησης καθορίζουν τις απαιτήσεις για το πιστοποιητικό των 
οικονομικών καταστάσεων και τη μεθοδολογία ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζουν οι ελεγκτές. 

Το πιστοποιητικό ελέγχου αποτελεί μόνον ένα από τα στοιχεία της εκ των προτέρων διασφάλισης της 
Επιτροπής κατά την υλοποίηση των δράσεων της Ένωσης και της χορήγησης βοήθειας έκτακτης 
ανάγκης. Πριν από την εκτέλεση των τελικών πληρωμών διενεργούνται άλλοι προληπτικοί έλεγχοι, 
ανάλογα με τις ανάγκες.   
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 — ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 

ΚΟΣΜΟΣ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα πορίσματα του ΕΕΣ όσον αφορά το κεφάλαιο αυτό 
και δεσμεύεται να εφαρμόσει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, κατά περίπτωση. Σε απάντηση 
ορισμένων παρατηρήσεων όσον αφορά τη μελέτη της ΓΔ NEAR σχετικά με το υπολειπόμενο ποσοστό 
σφάλματος, η Επιτροπή παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά της μελέτης και τη 
συμβολή της στην κατάρτιση της ετήσιας δήλωσης αξιοπιστίας, καθώς και τα άλλα στοιχεία του 
πλαισίου εσωτερικού ελέγχου. 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Πλαίσιο 1 — Εν μέρει μη πραγματοποιηθέντα έξοδα 

ΓΔ NEAR: 

Δεδομένου ότι το τελικό ποσό που θα χρεωθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα καθοριστεί μόνο μετά 

την παραλαβή της τελικής έκθεσης που εκδίδει ο δικαιούχος, η Επιτροπή θεωρεί το σφάλμα 

προσωρινό. Δεν θα υφίσταται πλέον μετά την τελική εκκαθάριση. 

ΓΔ INTPA: 

Χάρη στις συνθήκες της χώρας εκείνη τη χρονική στιγμή, η αντιπροσωπεία της ΕΕ είχε τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιήσει απευθείας ανάθεση, εφόσον το επιθυμούσε, δεδομένου ότι η χώρα είχε 

επωφεληθεί από τη κήρυξη κατάστασης κρίσης και, ως εκ τούτου, από την εφαρμογή ευέλικτων 

διαδικασιών. Ωστόσο, η αντιπροσωπεία της ΕΕ προσπάθησε να ανοίξει, όσο το δυνατόν περισσότερο 

και ταχύτερα, τον διαγωνισμό, χρησιμοποιώντας διαδικασία με διαπραγμάτευση. 

Επτά από αυτές τις εταιρείες περιλαμβάνονταν σε σύμβαση-πλαίσιο, σε τομείς που αναφέρονταν στη 

σύμβαση. Η όγδοη εταιρεία διέθετε επίσης ανάλογη εμπειρία από προηγούμενες συμβάσεις στον 

τομέα αυτόν και επιλέχθηκε μετά την από μέρους της εκδήλωση ενδιαφέροντος. Σε αυτή τη βάση, η 

Επιτροπή έκρινε ότι και οι οκτώ οντότητες είχαν την ικανότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι αυτό θα μπορούσε να είχε 

τεκμηριωθεί καλύτερα. 

8.9 Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις περιπτώσεις που εντόπισε το ΕΕΣ και δεσμεύεται να

εφαρμόσει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, κατά περίπτωση. 

Ωστόσο, όσον αφορά τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που σχετίζονται με την επιλογή έργων και την 
εφαρμογή των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δικαιούχοι εφάρμοσαν 
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ορθά τους σχετικούς κανόνες, σύμφωνα με τους δικούς τους κανόνες και διαδικασίες, όπως 
προβλέπεται στις συμβατικές διατάξεις της συμφωνίας. 

Πλαίσιο 2 — Προϋποθέσεις για την τμηματική καταβολή της δημοσιονομικής 
στήριξης  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της για τη δημοσιονομική στήριξη είναι πολύ 

σαφείς όσον αφορά τις απαιτήσεις για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τη συναλλαγματική 

ισοτιμία. 

Οι έλεγχοι που αφορούν την κατάρτιση των συμφωνιών χρηματοδότησης θα ενισχυθούν με την 

επανεξέταση του σχετικού καταλόγου σημείων ελέγχου προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης 

συμμόρφωση και ευθυγράμμιση με τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για τη δημοσιονομική 

στήριξη. 

8.12 Σύμφωνα με τον τεκμαρτό τρόπο προσέγγισης, οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας των δαπανών της

ΕΕ πληρούνται εφόσον η δράση περιλαμβάνει ποσό επιλέξιμων βάσει των κανόνων της ΕΕ δαπανών 
που είναι ισοδύναμο με τη συνεισφορά της ΕΕ, και εφόσον το ποσό που συνεισφέρουν άλλοι δωρητές 
επαρκεί για την κάλυψη των μη επιλέξιμων βάσει των κανόνων της ΕΕ δαπανών (άρθρο 155 
παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού). Με τον τρόπο αυτόν η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να 
συνεισφέρει σε δράσεις πολλαπλών δωρητών χωρίς τη δέσμευση κονδυλίων (δηλ. 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις). Δεν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις για την Επιτροπή να υποβάλλει 
χωριστά έκθεση για το ποσοστό των κονδυλίων που διατίθενται στους εταίρους υλοποίησης και στα 
οποία εφαρμόζεται ο τεκμαρτός τρόπος προσέγγισης. 

8.14 Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις περιπτώσεις που εντόπισε το ΕΕΣ όσον αφορά την πρόσβαση

σε έγγραφα σε μορφή μόνο για ανάγνωση και εξακολουθεί να εφιστά την προσοχή των 
ενδιαφερόμενων διεθνών οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών στην ανάγκη να παρέχουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες στους ελεγκτές. 

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς και το ΕΕΣ με σκοπό 
την εξεύρεση αποδεκτών λύσεων για το ζήτημα της πρόσβασης σε έγγραφα. 

Η Επιτροπή παρατήρησε ότι η περιορισμένη πρόσβαση σε έγγραφα αφορούσε τρία έργα που 
υλοποιήθηκαν από οργανισμούς του ΟΗΕ. Όταν η Επιτροπή ενημερώθηκε για τις περιπτώσεις αυτές, 
το προσωπικό της Επιτροπής, τόσο στα κεντρικά γραφεία όσο και επιτόπου, αντέδρασε γρήγορα και 
ενίσχυσε τον διάλογο με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς του ΟΗΕ και τα κεντρικά γραφεία τους 
με σκοπό να διευκολύνει τις εν εξελίξει εργασίες και να επιταχύνει την παροχή 
απαντήσεων/εγγράφων. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Μελέτη σχετικά με το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος (ΥΠΣ) 

8.20 Η μελέτη σχετικά με το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος (ΥΠΣ) αποτελεί σημαντικό στοιχείο

στο οποίο στηρίζεται η δήλωση του Γενικού Διευθυντή, αλλά δεν είναι η μόνη πηγή διασφάλισης. Η ΓΔ 
NEAR διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
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ελέγχου που καλύπτουν το σύνολο του κύκλου εφαρμογής. Όλα τα στοιχεία του πλαισίου ελέγχου 
χρησιμεύουν ως δομικά στοιχεία για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της. 

8.21 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το πρόσθετο ποσοστό επιχορήγησης βασίζεται σε πρόσθετο δείγμα

64 πράξεων. Το ποσοστό σφάλματος που προκύπτει από το πρόσθετο δείγμα επιχορηγήσεων παρέχει 
τεκμηριωμένες και βελτιωμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των επιχορηγήσεων, οι οποίες 
συμπληρώνουν τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχορηγήσεις που περιλαμβάνονται στο κύριο δείγμα. 
Εξετάζονται και τα τρία ποσοστά (βασικό ποσοστό, «έμμεση διαχείριση από πλευράς των δικαιούχων 
χωρών» και επιχορηγήσεις) και η ΓΔ NEAR λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα όλων των εκ των 
υστέρων ελέγχων για την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου της, τη δήλωση αξιοπιστίας που 
υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής και την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων. 

8.22 Η Επιτροπή δεν χαρακτηρίζει τη μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ ως εντολή παροχής διασφάλισης ή

ως έλεγχο. Εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό και βασίζεται σε ξεχωριστή μεθοδολογία. 

Αυτό αποκαλύπτεται στη μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ και στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ 
NEAR, η οποία παρέχει πλήρη ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης με ειλικρινή και δίκαιο τρόπο. Η 
Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η μελέτη υπόκειται σε περιορισμούς που ενδέχεται να συμβάλουν σε 
υποεκτίμηση των σφαλμάτων. 

8.23 Οι εκ των υστέρων έλεγχοι του ΥΠΣ διενεργούνται σε δείγμα (αντιπροσωπευτικό του

πληθυσμού) συμβάσεων που έχουν κλείσει και όχι σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Εγγενές 
χαρακτηριστικό της μελέτης είναι ότι ορισμένες «παλαιές συμβάσεις» δεν θα υπόκεινται στην 
επανεξέταση του ΥΠΣ. Ο κύριος λόγος για τον οποίο η Επιτροπή εξαιρεί τις παλαιές συμβάσεις από τη 
μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της, είναι ότι θεωρεί ότι οι πληροφορίες που 
προέρχονται από τους εκ των υστέρων ελέγχους των εν λόγω συμβάσεων θα είχαν μικρή αξία για τη 
βελτίωση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συμβάσεις, οι οποίες 
δεν χαρακτηρίζονται από καμία επιχειρησιακή δραστηριότητα κατά την τελευταία οκταετία και/ή 
κανέναν έλεγχο κατά την τελευταία πενταετία, εφαρμόστηκαν βάσει κανόνων και κανονισμών που δεν 
ισχύουν πλέον. Επιπλέον, μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να 
φυλάσσουν τα δικαιολογητικά έγγραφα για περίοδο 5 έως 8 ετών. Αυτός ο χρονικός περιορισμός 
εμποδίζει τη δυνατότητα διενέργειας των ελέγχων και έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες πράξεις να μην 
μπορούν να συμβάλουν στον υπολογισμό των ποσοστών σφάλματος. 

8.24 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στη μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ οι εν λόγω επιχορηγήσεις

συμπεριλήφθηκαν στον πρόσθετο πληθυσμό επιχορηγήσεων· ως εκ τούτου, αποτέλεσαν αντικείμενο 
εκ των υστέρων ελέγχων. Ωστόσο, δεν συμπεριλήφθηκαν στο κύριο δείγμα, σύμφωνα με συμφωνία 
σε επίπεδο υπηρεσιών που συνήφθη μεταξύ της ΓΔ INTPA και της ΓΔ NEAR. Μετά την έναρξη ισχύος 
της νέας συμφωνίας σε επίπεδο υπηρεσιών μεταξύ των δύο Γενικών Διευθύνσεων τον Ιούλιο του 
2021, οι εν λόγω επιχορηγήσεις θα συμπεριληφθούν στον πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται το 
κύριο δείγμα, ξεκινώντας από τη μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ του 2022. 

8.25 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, το 2021, οι θεματικές επιχορηγήσεις αντιπροσώπευαν περίπου το

3 % του χαρτοφυλακίου συμβάσεων που έχουν κλείσει. Οι θεματικές επιχορηγήσεις αποτέλεσαν 
αντικείμενο των εκ των υστέρων ελέγχων του ΥΠΣ, καθώς συμπεριλαμβάνονταν στο πρόσθετο δείγμα 
επιχορηγήσεων. Οι «παλαιές συμβάσεις» (το υπόλοιπο 17 %) δεν αποτελούν μέρος του πληθυσμού 
του ΥΠΣ, σύμφωνα με την εφαρμοστέα μεθοδολογία του ΥΠΣ που περιέχει τα σχετικά κριτήρια και τις 
αρχές. 
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Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η μη συμπερίληψη των παλαιών συμβάσεων στον 
πληθυσμό δεν αποτελεί περιορισμό, αλλά χαρακτηριστικό της μελέτης, το οποίο συνίσταται στη 
διαγραφή δεδομένων που δεν σχετίζονται με τη μελέτη από τον πληθυσμό. 

Η μορφή της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων δεν διευκολύνει την κοινοποίηση όλων των τεχνικών 
χαρακτηριστικών της μελέτης σχετικά με το ΥΠΣ. Αυτά περιγράφονται λεπτομερέστερα στη 
μεθοδολογία του ΥΠΣ και στο εγχειρίδιο σχετικά με το ΥΠΣ. Ωστόσο, προκειμένου να ανταποκριθεί 
πλήρως στη σύσταση του ΕΕΣ, η ΓΔ NEAR θα κοινοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τις «παλαιές 
συμβάσεις» ήδη από την επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Παρακολούθηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν στις ετήσιες εκθέσεις 2018-

2020 

8.28 Όσον αφορά τη σύσταση αριθ. 1 του 2018 και του 2020, η Επιτροπή ενέτεινε την επικοινωνία

με διεθνείς οργανισμούς σχετικά με την πρόσβαση του ΕΕΣ σε έγγραφα. 

Στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας FAFA του ΟΗΕ του Οκτωβρίου 2021, η Επιτροπή υπογράμμισε, 
αφενός, την ανάγκη τα Ηνωμένα Έθνη να παρέχουν στο ΕΕΣ κάθε έγγραφο ή πληροφορία που είναι 
αναγκαία για την άσκηση του ελεγκτικού του έργου και, αφετέρου, το ζήτημα της πρόσβασης σε 
έγγραφα σε μορφή μόνο για ανάγνωση.  

Τον Οκτώβριο του 2021, η Επιτροπή διοργάνωσε τεχνική συνεδρίαση σχετικά με την πρόσβαση σε 
έγγραφα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων ορισμένων οντοτήτων του ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ δεσμεύτηκε να 
αναπτύξει ένα τυποποιημένο εργαλείο και μια τυποποιημένη προσέγγιση προκειμένου να διευκολύνει 
το έργο του ΕΕΣ.  

Ωστόσο, ορισμένοι διεθνείς οργανισμοί συνέχισαν να παρέχουν περιορισμένη μόνο πρόσβαση σε 
έγγραφα, όπως σε μορφή μόνο για ανάγνωση.  

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και το ΕΕΣ με σκοπό την 
εξεύρεση αποδεκτών λύσεων για το εν λόγω ζήτημα. 

Συστάσεις 

Σύσταση 1 — Έκπτωση των μη πραγματοποιηθέντων εξόδων πριν από την πληρωμή 

ή την εκκαθάριση 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Θα εκδοθεί υπενθύμιση σχετικά με τις υφιστάμενες οδηγίες εκκαθάρισης προκειμένου να 
ενημερωθούν οι διατάκτες σχετικά με το θέμα αυτό και να τους υπενθυμιστεί ότι, κατά τον χρόνο της 
εκκαθάρισης, θα πρέπει να διαθέτουν εύλογη βεβαιότητα ότι τα έξοδα που δηλώνονται 
πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο και γίνονται αποδεκτά από τον διεθνή οργανισμό. 

Σύσταση 2 — Ενίσχυση των ελέγχων κατά την κατάρτιση συμφωνιών 

χρηματοδότησης για πράξεις δημοσιονομικής στήριξης 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 
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Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα υποδείγματα των συμφωνιών χρηματοδότησης είναι κατάλληλα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και ότι, μαζί με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημοσιονομική στήριξη, 
παρέχουν σαφή καθοδήγηση όσον αφορά τη μεταφορά κεφαλαίων στην κεντρική τράπεζα της 
δικαιούχου χώρας και την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι 
χρησιμοποιούνται κατάλληλα οι διατάξεις, αλλά για να εξασφαλιστεί ότι διατυπώνονται πάντα με 
σαφήνεια στη συμφωνία χρηματοδότησης ανάλογα με τις συνθήκες κάθε χώρας, η Επιτροπή θα 
ενισχύσει τους ελέγχους με την επανεξέταση του σχετικού καταλόγου σημείων ελέγχου για τις 
συμφωνίες χρηματοδότησης. Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι σε σπάνιες περιπτώσεις οι χώρες 
δεν διαθέτουν κεντρική τράπεζα και ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η σύσταση θα εφαρμόζεται 
τηρουμένων των αναλογιών, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της χώρας. 

Σύσταση 3 — Γνωστοποίηση των συμβάσεων που εξαιρούνται από τον πληθυσμό 

που λαμβάνεται υπόψη για το ΥΠΣ 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 
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EL PE 733.335/BUR/ANN.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΉΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

9.8

Σύμφωνα με το άρθρο 1 των κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τη χρησιμοποίηση των

πιστώσεων της θέσης 400 του προϋπολογισμού («ρυθμίσεις»), οι πολιτικές ομάδες

διαχειρίζονται τα κονδύλια που τους διατίθενται σύμφωνα με τις αρχές της έμμεσης

διαχείρισης των κονδυλίων εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο

γ) του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω ρυθμίσεις αντικαθιστούν τις «συμφωνίες

συνεισφοράς» (όπως αναφέρονται στο άρθρο 155 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού

κανονισμού), οι οποίες δεν μπορούν να υπογραφούν από τις ομάδες με νομικά δεσμευτική

ισχύ.

Η θέση της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι το άρθρο 175 παράγραφος 1

και το άρθρο 163 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού που ορίζουν τη χρήση

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση για συμβάσεις υψηλής αξίας δεν

εφαρμόζονται στις πολιτικές ομάδες, δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο

στην άμεση διαχείριση.

Δίνοντας συνέχεια στις αναφορές ελλείψεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις από τις

πολιτικές ομάδες το 2015 και το 2016, η διοίκηση του Κοινοβουλίου παρείχε κατευθυντήριες

γραμμές σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και διοργάνωσε προγράμματα κατάρτισης για τις

πολιτικές ομάδες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού

Συνεδρίου. Σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 των ρυθμίσεων, οι πολιτικές ομάδες είναι

υπεύθυνες έναντι του θεσμικού οργάνου για τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων εντός των

ορίων των εξουσιών που τους εκχωρεί το Προεδρείο για την εφαρμογή των εν λόγω

ρυθμίσεων. Η διοίκηση του Κοινοβουλίου θα συνεχίσει να στηρίζει τις πολιτικές ομάδες με

στόχο οι πιστώσεις να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εν λόγω ρυθμίσεις και να

λαμβάνουν οι πολιτικές ομάδες τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή κάθε δαπάνης που

δεν είναι σύμφωνη με τις ρυθμίσεις αυτές.
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9.9.

Μετά την απόφαση του Προεδρείου του Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2020, η διαδικασία

σύναψης δημόσιας σύμβασης για την αγορά του κτιρίου στην οδό Wiertz στις Βρυξέλλες

διεξήχθη από το Κοινοβούλιο σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και όλους τους

ισχύοντες εσωτερικούς κανόνες και τις διαδικασίες, καθώς και με την αυστηρότερη δυνατή

τήρηση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων έναντι όλων των δυνητικών

προσφερόντων. Στόχος της διαδικασίας ήταν η «αγορά κτιρίων εντός ή πλησίον του κεντρικού

διασυνδεδεμένου πυρήνα κτιρίων», όπως ορίζεται στο σχετικό σημείωμα του Προεδρείου.

Η ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία, όπως είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28ης Οκτωβρίου 2020 (2020/S210-511911),

ανέφερε ρητά τον στόχο της αναζήτησης χώρου γραφείων για τους βουλευτές, τους

κοινοβουλευτικούς βοηθούς και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προκειμένου

να επιδιωχθεί η ίση μεταχείριση των βουλευτών όσον αφορά την εγγύτητα των γραφείων τους

με το Ημικύκλιο, το κριτήριο της απόστασης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των

κριτηρίων ποιότητας. Ο συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου της απόστασης ορίστηκε στα

20 μόρια επί συνόλου 50 μορίων ποιότητας. Επιπλέον, η δυνατότητα διασύνδεσης με τα

κεντρικά κτίρια έλαβε πρόσθετο συντελεστή στάθμισης 4 μορίων επί συνόλου 50 μορίων

ποιότητας, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο με τον στόχο που

έθεσε το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Παρόμοιοι συντελεστές στάθμισης για την εγγύτητα

έχουν χρησιμοποιηθεί από άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης για την αγορά κτιρίων. Βάσει

της νομολογίας των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει ευρεία διακριτική

ευχέρεια όσον αφορά την επιλογή, το περιεχόμενο και την εφαρμογή των σχετικών κριτηρίων

ανάθεσης που σχετίζονται με την επίμαχη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που

αποσκοπούν στον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη

προσφοράς1. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το κτίριο στην οδό Wiertz ήταν η πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή και τις συγκεκριμένες

ανάγκες και τους στόχους που επιδιώκει η αναθέτουσα αρχή, όπως ορίζεται στην κτιριακή

στρατηγική του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε από το Προεδρείο.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση που θα προέκυπτε στην περίπτωση που

το Κοινοβούλιο δεν αγόραζε το κτίριο. Η σύμβαση επικαρπίας για το κτίριο στην οδό Wiertz

που υπεγράφη από το Κοινοβούλιο το 2009 δεν περιλάμβανε καμία δυνατότητα για ρήτρα

εξόδου. Εάν το Κοινοβούλιο δεν αγόραζε το κτίριο, θα ήταν υποχρεωμένο να καταβάλλει

ούτως ή άλλως τις ετήσιες πληρωμές επικαρπίας για το υπόλοιπο της συμβατικής περιόδου

έως τις 31 Μαΐου 2027. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο θα έχανε τις ήδη πραγματοποιηθείσες

επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό, την ασφάλεια και τη διασύνδεση του κτιρίου αυτού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Σύσταση 9.1.

1 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-556/11, σκέψη 215.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχεται τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να επικουρεί τις πολιτικές ομάδες με στόχο τη βελτίωση της

εσωτερικής δημοσιονομικής διαχείρισής τους. Ειδικότερα, θα αποσαφηνίσει περαιτέρω τις

κατευθυντήριες γραμμές για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων από πολιτικές ομάδες και θα

προτείνει την καλύτερη ευθυγράμμιση των κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τη

χρησιμοποίηση των πιστώσεων της θέσης 400 του προϋπολογισμού με τον δημοσιονομικό

κανονισμό.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 — ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γενικό συμπέρασμα του ΕΕΣ ότι το επίπεδο 
σφάλματος στις δαπάνες του τομέα «Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση» δεν ήταν σημαντικό. 

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις σχετικά με τις συνταξιοδοτικές πληρωμές (σημείο 9.10), η Επιτροπή θα 
ήθελε να επισημάνει ότι η απόφαση αναστολής της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων ζωής τέθηκε 
σε ισχύ μεταξύ Ιουνίου 2020 και Νοεμβρίου 2021. Όλοι οι υπάλληλοι έχουν ειδοποιηθεί / θα 
ειδοποιηθούν για να αποστείλουν τυχόν εναπομένουσες δηλώσεις όπως προηγουμένως. 

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις αναφορικά με τη μεταπαρακολούθηση της σύστασης του 2018 σχετικά 
με τα οικογενειακά επιδόματα (σημείο 9.19), όπως επιβεβαιώθηκε από το ΕΕΣ, η παρακολούθηση των 
επιδομάτων που καταβάλλονται από άλλες πηγές είναι πολύπλοκη. Δεδομένου ότι η διευθέτηση των 
επιδομάτων που καταβάλλονται από άλλες πηγές μπορεί να γίνει μόνο βάσει των δηλώσεων των 
υπαλλήλων, η επικαιροποίηση των σχετικών φακέλων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εκ των 
υστέρων και όχι σε πραγματικό χρόνο. Η Επιτροπή διενήργησε ενισχυμένους ελέγχους συνέπειας και 
κατάφερε να ανακτήσει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σχεδόν χωρίς καθυστέρηση. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 — ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Το 2021 η Επιτροπή αξιολόγησε και ενέκρινε 22 σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), τα 
οποία εγκρίθηκαν στη συνέχεια από το Συμβούλιο. Μετά την υπογραφή των συμφωνιών 
χρηματοδότησης και των δανειακών συμβάσεων, η Επιτροπή εκταμίευσε την πληρωμή 
προχρηματοδότησης ύψους 13 %, κατ’ ανώτατο όριο, της χρηματοδοτικής συνεισφοράς στα 21 κράτη 
μέλη που τη ζήτησαν (εκ των οποίων 20 το 2021). Στο τέλος του έτους η Επιτροπή διενήργησε την 
αξιολόγηση της πρώτης αίτησης πληρωμών που υποβλήθηκε από την Ισπανία και προέβη στην 
εκτέλεση της αντίστοιχης πληρωμής τον Δεκέμβριο του 2021.  

Το 2021 η Επιτροπή θέσπισε και ξεκίνησε να εφαρμόζει στρατηγικές ελέγχου και δικλίδων για τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ)· διενεργούνται συστηματικοί προληπτικοί έλεγχοι 
όλων των οροσήμων και των στόχων που περιλαμβάνονται σε κάθε αίτηση πληρωμών και 
αναπτύσσεται στρατηγική ελέγχου για το ΜΑΑ.  

Η στρατηγική ελέγχου περιλαμβάνει ελεγκτικές εργασίες βάσει κινδύνου σχετικά με τις αιτήσεις 
πληρωμών, καθώς και ελέγχους συστημάτων όσον αφορά i) τα συστήματα για την υλοποίηση 
οροσήμων και στόχων και ii) τα συστήματα στα οποία βασίζεται η προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τους ελέγχους των αιτήσεων πληρωμών, η 
Επιτροπή σκοπεύει να ελέγξει όλα τα ορόσημα και του στόχους που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. 
Όσον αφορά τους ελέγχους συστημάτων, έχει προγραμματιστεί τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά κράτος 
μέλος έως το τέλος του 2023.  

Σε περίπτωση που πληρούται ικανοποιητικά μόνον ένα υποσύνολο οροσήμων και στόχων μιας αίτησης 
πληρωμών, το νομικό πλαίσιο του κανονισμού ΜΑΑ παρέχει στην Επιτροπή ευελιξία ως προς την 
απόφαση σχετικά με το ποσό μιας δόσης που πρέπει να ανασταλεί. Η Επιτροπή αναπτύσσει επί του 
παρόντος μεθοδολογία για τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν χρειάστηκε τη 
συγκεκριμένη μεθοδολογία το 2021, δεδομένου ότι έκρινε, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, ότι 
πληρούνται ικανοποιητικά όλα τα ορόσημα που περιλαμβάνονταν στην πρώτη αίτηση πληρωμών που 
υποβλήθηκε από την Ισπανία. 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Αξιολόγηση των κριτηρίων που συνδέονται με τα ορόσημα και τους στόχους 

10.22 Η Επιτροπή, προκειμένου να αξιολογήσει αν ένα ορόσημο εκπληρώθηκε ικανοποιητικά,

βασίστηκε στην περιγραφή της και στα σχετικά στοιχεία που περιέχονται στην περιγραφή των 
σχετικών μέτρων, που περιλαμβάνονταν αμφότερα στη σχετική εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, 
καθώς και στον μηχανισμό επαλήθευσης που προβλέπεται στις επιχειρησιακές ρυθμίσεις. 
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10.23 Η αρχική έκδοση των εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών, η οποία ίσχυε κατά τον χρόνο

υποβολής της ισπανικής αίτησης πληρωμών, πέραν του αιτήματος περί πλήρους «κατά κανόνα» 
συμμόρφωσης με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην περιγραφή του οροσήμου/του στόχου 
στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, καθώς και με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
περιγραφή του μέτρου στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, προέβλεπε επίσης εξαιρέσεις σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης. Αυτό συνάδει με την έννοια που συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες 
στον κανονισμό ΜΑΑ, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή αξιολογεί την «ικανοποιητική» εκπλήρωση, 
κάτι που αφήνει ορισμένου βαθμού διακριτική ευχέρεια στην Επιτροπή κατά την ανάλυση των 
διαφόρων στοιχείων. 

10.24-10.25 και πλαίσιο 1 (Ορόσημο αριθ. 395 «Τροποποιήσεις του φόρου 

εισοδήματος εταιρειών το 2021») 

Όσον αφορά το ορόσημο αριθ. 395, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού ΜΑΑ, η 
Επιτροπή αξιολογεί «κατά πόσον έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά τα σχετικά ορόσημα και οι στόχοι 
που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου». Το στοιχείο το οποίο εντόπισε το ΕΕΣ 
ως μη αξιολογηθέν (και θεωρεί ότι δεν έχει εκπληρωθεί) δεν είναι το ορόσημο, αλλά περιλαμβάνεται 
στην περιγραφή του μέτρου. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του κανονισμού 
ΜΑΑ, η περιγραφή του μέτρου αποτελεί χωριστό μέρος της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου 
σε σύγκριση με τα ορόσημα και τους στόχους που καλύπτονται από το άρθρο 20 παράγραφος 5 
στοιχεία ε) και στ). Υπό την έννοια αυτήν, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι πάντοτε όλα τα στοιχεία της 
εν λόγω περιγραφής συναφή για την αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την ικανοποιητική 
εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων. 

Η Επιτροπή αναγνώρισε το ότι οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές της για την αξιολόγηση των 
οροσήμων και των στόχων δεν ήταν αρκετά σαφείς και έλαβε μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του 
ζητήματος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το στοιχείο της περιγραφής του μέτρου στο οποίο αναφέρεται το 
ΕΕΣ δεν αφορά άμεσα ή έμμεσα το ορόσημο ούτε έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την εκπλήρωση του 
εν λόγω οροσήμου. Επομένως, η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν συντρέχουν λόγοι να θεωρηθεί αναγκαία η 
αξιολόγηση του στοιχείου αυτού και αμφισβητεί ότι αυτό θα αποτελούσε βάση για να αξιολογηθεί ότι 
το ορόσημο δεν έχει εκπληρωθεί ικανοποιητικά.  

Ειδικότερα, το στοιχείο το οποίο εντόπισε το ΕΕΣ θεωρείτο ανέκαθεν από την Ισπανία και την Επιτροπή 
μεσοπρόθεσμος στόχος. Αυτό υποστηρίζεται από το ίδιο το ισπανικό ΣΑΑ (το οποίο αναφέρεται ρητά 
σε αυτό ως μεσοπρόθεσμο στόχο) και από τον τίτλο της μεταρρύθμισης στην εκτελεστική απόφαση 
του Συμβουλίου, ο οποίος αναφέρεται στο «βραχυπρόθεσμο», καθώς και από το γεγονός ότι η 
μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος για τη διασφάλιση ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος 
εταιρειών εξετάστηκε σε άλλο σημείο του ΣΑΑ και της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου 
(C28.R3 και ορόσημο αριθ. 388) με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα.  

Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από το ότι το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της εν 
λόγω μεταρρύθμισης (31 Μαρτίου 2021), σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, 
είναι προγενέστερο της ημερομηνίας κατά την οποία ο ΟΟΣΑ έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά 
με τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη αυτού του ελάχιστου φορολογικού 
συντελεστή της τάξης του 15 % (8 Οκτωβρίου 2021). Βάσει της συμφωνίας του ΟΟΣΑ, στις 
22 Δεκεμβρίου 2021 η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την 
εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των πολυεθνικών ομίλων στην Ένωση, για 
την οποία δεν υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο.  

Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η περιγραφή του οροσήμου αναφέρει κατηγορηματικά ότι ο στόχος που 
πρέπει να επιτευχθεί με την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων που εισήγαγε ο νόμος για τον 
προϋπολογισμό του 2021 και οι αναπτυξιακοί κανονισμοί σχετικά με τον φόρο εισοδήματος εταιρειών 
αυξάνει τα έσοδα από τη φορολόγηση εταιρειών. Αυτός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος της 
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μεταρρύθμισης που αναφέρεται στο ισπανικό ΣΑΑ και επιτεύχθηκε με τη μεταρρύθμιση, όπως 
αποτυπώνεται στην προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι η επίτευξη αυτού του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή της τάξης του 15 % δεν ήταν 
συναφής για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου οροσήμου. Κατά συνέπεια, δεν αναφέρθηκε στην 
προκαταρκτική αξιολόγηση του οροσήμου από την Επιτροπή. 

10.26 Η Επιτροπή παραπέμπει στα επιχειρήματά της στο σημείο 10.24 και επιβεβαιώνει ότι ο

ελάχιστος φορολογικός συντελεστής μπορεί να ερμηνευθεί μόνον ως μεσοπρόθεσμος στόχος. Θεωρεί, 
υπό το πρίσμα του νόμου που θεσπίστηκε πριν από την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης του 
Συμβουλίου, ότι είναι προφανές ότι ούτε η Επιτροπή ούτε η Ισπανία ούτε το Συμβούλιο θα είχαν 
εγκρίνει ένα ορόσημο το οποίο δεν θα ήταν εξ ορισμού δυνατόν να επιτευχθεί. Ως εκ τούτου, 
αναμένεται απλώς το ζήτημα αυτό να μην αναφέρεται στην τεκμηρίωση του κράτους μέλους ή στην 
αξιολόγηση της Επιτροπής. 

10.28 Το ποσό που καταβάλλεται σε ένα κράτος μέλος για την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός

συγκεκριμένου συνόλου οροσήμων και στόχων καθορίζεται από το Συμβούλιο στην αντίστοιχη 
εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου. Οι πληρωμές καταβάλλονται για την ικανοποιητική εκπλήρωση 
των σχετικών οροσήμων και στόχων που έχουν συμφωνηθεί. Ως μέσο που βασίζεται αυστηρά στις 
επιδόσεις, ο ΜΑΑ συνδέει τις πληρωμές με τις επιδόσεις και όχι με συγκεκριμένες δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν. Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του ΜΑΑ καθορίζεται με βάση τη 
μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά, η οποία υπολογίζεται για κάθε κράτος μέλος και λαμβάνει υπόψη 
τις εκτιμώμενες συνολικές δαπάνες του ΣΑΑ. Σύμφωνα με αυτή τη sui generis έννοια, αποκλείεται ο 
υπολογισμός «της αντιστάθμισης για την επίτευξη μεμονωμένου οροσήμου ή στόχου». 

Το νομικό πλαίσιο του κανονισμού ΜΑΑ επιβάλλει στην Επιτροπή να αποφασίζει σχετικά με το ποσό 
μιας δόσης που πρέπει να ανασταλεί, σε περίπτωση ικανοποιητικής εκπλήρωσης ενός μόνον 
υποσυνόλου οροσήμων και στόχων μιας αίτησης πληρωμών, και παρέχει στην Επιτροπή ευελιξία ως 
προς την απόφαση σχετικά με το ποσό. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει εργασίες με σκοπό την ανάπτυξη 
μεθοδολογίας για την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή 
εφαρμόζει αυτή την ευελιξία. Ωστόσο, λόγω του νομικού πλαισίου του ΜΑΑ, μια τέτοια μεθοδολογία 
δεν μπορεί να σχεδιαστεί με σκοπό τον υπολογισμό «της αντιστάθμισης για την επίτευξη μεμονωμένου 
οροσήμου ή στόχου». Η Επιτροπή εξακολουθεί να αναπτύσσει τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, ενώ 
επισημαίνεται ότι δεν ήταν αναγκαία το 2021, δεδομένου ότι η Επιτροπή έκρινε, κατόπιν σχετικής 
αξιολόγησης, ότι πληρούνται ικανοποιητικά όλα τα ορόσημα που περιλαμβάνονταν στην πρώτη αίτηση 
πληρωμών που υποβλήθηκε από την Ισπανία. 

Ορόσημα που αφορούν το σύστημα ελέγχου του κράτους μέλους 

10.29 Η Επιτροπή παρουσίασε με σαφήνεια την αξιολόγησή της για κάθε ΣΑΑ,

συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου του συστήματος ελέγχου. Όλα τα εγκεκριμένα ΣΑΑ 
περιλαμβάνουν επαρκή συστήματα ελέγχου, στο πλαίσιο των οποίων το σχέδιο δεν θα είχε 
αξιολογηθεί θετικά από την Επιτροπή εάν η ίδια δεν είχε θεωρήσει ότι το προτεινόμενο σύστημα 
ελέγχου είναι επαρκές.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, όταν η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου αφήνει περιθώριο 
ερμηνείας, αυτό το περιθώριο ερμηνείας δεν δημιουργεί κινδύνους για την αξιολόγηση της Επιτροπής 
όσον αφορά την ικανοποιητική εκπλήρωση, αλλά παρέχει, απεναντίας, ένα περιθώριο ποιοτικής 
κρίσης. 

10.31 — 10.32 Όσον αφορά το ορόσημο αριθ. 173, η Επιτροπή επιβεβαίωσε μέσω των

εργασιών της ότι το ισπανικό σύστημα ελέγχου ήταν ικανό να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 22 
του κανονισμού ΜΑΑ, δεδομένου ότι αφορά τα στοιχεία που καλύπτονται από το ορόσημο. Ειδικότερα, 
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η Επιτροπή αξιολόγησε την πληρότητα των συστημάτων συλλογής δεδομένων και επαλήθευσε ότι το 
100 % των συμβάσεων είχαν καταγραφεί δεόντως.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο εντοπισμός τομέων που θα μπορούσαν να βελτιωθούν ή να καταστούν 
αποτελεσματικότεροι δεν συνιστά επαρκή λόγο για να τεθεί υπό αμφισβήτηση η αξιολόγησή της και, 
ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει την απόρριψη της αίτησης πληρωμών και τη μη 
εκτέλεση της πληρωμής. Η Επιτροπή πρέπει και θα συνεχίσει να εντοπίζει τομείς οι οποίοι επιδέχονται 
βελτίωση κατά την αξιολόγηση των οροσήμων ή των στόχων όσον αφορά τον έλεγχο και τις δικλίδες 
και να κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες στα κράτη μέλη.  

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου 
που χρησιμοποιούνται για τα ΣΑΑ, διασφαλίζοντας παράλληλα, κατά την αξιολόγησή της, την τήρηση 
των ελάχιστων νομικών προτύπων. 

Ανεπαρκής τεκμηρίωση της διαδικασίας αξιολόγησης 

10.35 Όσον αφορά τα δύο ορόσημα που αναφέρονται στο σημείο 10.35, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα

αποδεικτικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στους ελεγκτές καταδεικνύουν πλήρως ότι είχε στη διάθεσή 
της την αναγκαία τεκμηρίωση για την υποστήριξη των πορισμάτων της, αλλά αναγνωρίζει το ότι θα 
μπορούσαν να επέλθουν βελτιώσεις στην τήρηση αρχείων σε μία περίπτωση. 

Σε σχέση με το ορόσημο αριθ. 215, η αξιολόγηση της Επιτροπής βασίστηκε σε διεξοδική ανάλυση του 
περιεχομένου του δικτυακού τόπου DATAESTUR. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2021 η 
Επιτροπή συγκέντρωσε στιγμιότυπα οθόνης του δικτυακού τόπου DATAESTUR, τα οποία αποδεικνύουν 
τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της Επιτροπής.  Ωστόσο, η Επιτροπή αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
καταχώριση των εν λόγω στιγμιοτύπων οθόνης δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις εσωτερικές 
οδηγίες. 

Σε σχέση με το ορόσημο αριθ. 303, η Επιτροπή θεωρεί ότι τήρησε τη διαδρομή ελέγχου των 
διαφόρων ανταλλαγών με την Ισπανία και των εσωτερικών διαβουλεύσεων μεταξύ των υπηρεσιών 
της Επιτροπής που υποστηρίζουν το συμπέρασμα της ικανοποιητικής εκπλήρωσης. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

10.41 Η Επιτροπή θεωρεί ότι, σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι πληρωμές βασίζονται σε ποιοτική

αξιολόγηση της εκπλήρωσης των οροσήμων και των στόχων, όταν στα εν λόγω ορόσημα και στους 
στόχους δεν αποδίδεται μεμονωμένη αξία και όταν τα εν λόγω ορόσημα και οι στόχοι παρουσιάζουν 
μεγάλη ποικιλομορφία, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ουσιαστικό ποσοστό σφάλματος. 

10.42 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ΜΑΑ δεν αποτελεί μέρος του ΠΔΠ και ότι, όπως διευκρινίζεται

στην απάντησή της στο σημείο 10.41, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ουσιαστικό ποσοστό 
σφάλματος για τον ΜΑΑ, σε αντίθεση με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΠΔΠ —
αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο περιλαμβάνεται χωριστή δήλωση στην ΕΕΔΕ. Η Επιτροπή 
επισημαίνει ότι το ΕΕΣ εφαρμόζει παρόμοια προσέγγιση στην ετήσια έκθεσή του με χωριστό κεφάλαιο 
για τον ΜΑΑ. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Συμπεράσματα 

10.44 Όπως διευκρινίζεται στην απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 10.27, βάσει των διαθέσιμων

αποδεικτικών στοιχείων και των διεξοδικών προληπτικών ελέγχων που διενήργησε, η Επιτροπή δεν 
συμφωνεί με το συμπέρασμα του ΕΕΣ και θεωρεί ότι το ορόσημο εκπληρώθηκε ικανοποιητικά. Η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι το ΕΕΣ θεωρεί ότι το σφάλμα δεν είναι ουσιώδες βάσει της επαγγελματικής 
του κρίσης. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο σημείο 10.41, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν 
να καθοριστεί ουσιαστικό ποσοστό σφάλματος. 

10.45 Όπως διευκρινίζεται στην απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 10.35, σε μία περίπτωση η

Επιτροπή είχε τη δυνατότητα να παράσχει επαρκή τεκμηρίωση, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να 
αποδείξει την καταχώρισή της. Στην άλλη περίπτωση, η Επιτροπή θεωρεί ότι η τεκμηρίωση που 
επιδίωκε το ΕΕΣ δεν συνδέεται με την ικανοποιητική εκπλήρωση του οροσήμου ή του στόχου. 

Σύσταση 1 — Αιτιολόγηση των μη συναφών στοιχείων για την αξιολόγηση των 

οροσήμων και των στόχων  

Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη σύσταση. 

Μολονότι η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση διότι αφορά την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, 
όπως και στην περίπτωση των επιχειρησιακών ρυθμίσεων, η Επιτροπή θα αιτιολογήσει τα στοιχεία 
που εντοπίστηκαν στον περαιτέρω προσδιορισμό των οροσήμων και των στόχων. Άλλα στοιχεία, 
όπως τα μέτρα παρακολούθησης, δεν μπορούν από τη φύση τους να θεωρηθούν συναφή και δεν θα 
αιτιολογηθούν βάσει κατά περίπτωση εξέτασης. Η Επιτροπή σημειώνει επιπλέον ότι η τελική απόφαση 
σχετικά με τα στοιχεία που δεν είναι συναφή υπόκειται στη γνώμη της Οικονομικής και 
Δημοσιονομικής Επιτροπής και στην έγκριση των κρατών μελών μέσω της διαδικασίας 
επιτροπολογίας. 

Σύσταση 2 — Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μερική αναστολή καταβολής 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Σύσταση 3 — Καλύτερη τεκμηρίωση της αξιολόγησης των οροσήμων και των 

στόχων 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 
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Εισαγωγή 
01 Στην παρούσα ετήσια έκθεση παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας σχετικά με το
όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ). 
Στο γράφημα 1 παρατίθεται επισκόπηση των δραστηριοτήτων και των δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα το 2021. 

Γράφημα 1 – Οικονομική επισκόπηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων 
Ανάπτυξης για το 2021 

(*) Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για 
λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε παράρτημα 1.1, σημείο 12). 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των ετήσιων λογαριασμών του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ για το 
οικονομικό έτος 2021. 
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Σύντομη περιγραφή των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης 

02 Από τη σύστασή τους το 1959, τα ΕΤΑ αποτελούσαν τα κύρια μέσα διά των
οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρείχε ενισχύσεις στον τομέα της αναπτυξιακής 
συνεργασίας προς τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), 
καθώς και προς τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), έως το τέλος του 2020. 
Το ενδέκατο (και τελευταίο) ΕΤΑ κάλυπτε το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014-2020. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία υπεγράφη στην Κοτονού 
(«συμφωνία Κοτονού») στις 23 Ιουνίου 2000 με εικοσαετή διάρκεια ισχύος, συνιστά 
το πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις της EE με τα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ. Η εφαρμογή των 
διατάξεών της έχει παραταθεί, προς το παρόν, έως τις 30 Ιουνίου 2022. Πρωταρχικός 
στόχος της ήταν η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας, σύμφωνα 
με τον πρωταρχικό στόχο της αναπτυξιακής συνεργασίας που ορίζεται στο άρθρο 208 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Υπό το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, οι ενισχύσεις στον τομέα της αναπτυξιακής 
συνεργασίας προς τα κράτη ΑΚΕ ενσωματώνονται στον Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη («ΜΓΑΔΣ-Παγκόσμια 
Ευρώπη») και οι ενισχύσεις στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας προς τις ΥΧΕ 
στην απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας. 
Εντούτοις, το όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ δεν ενσωματώθηκαν στον 
γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Τόσο η εκτέλεσή τους όσο και η παρουσίαση των 
σχετικών στοιχείων εξακολουθούν να γίνονται χωριστά έως το κλείσιμό τους. 

03 Το 2019, η Επιτροπή έκλεισε όσες πράξεις παρέμεναν εκκρεμείς στο πλαίσιο
έργων του όγδοου ΕΤΑ. Όλα τα υπόλοιπα και οι αποδεσμευθέντα ποσά 
μεταφέρθηκαν στο ένατο ΕΤΑ. Το 2021, ανακοίνωσε το οικονομικό και επιχειρησιακό 
κλείσιμο του όγδοου ΕΤΑ. Στους λογαριασμούς των ΕΤΑ, οι δραστηριότητες του 
όγδοου ΕΤΑ έχουν όλες ολοκληρωθεί, οι εξακριβώσεις και οι δικλίδες έχουν όλες 
εφαρμοστεί, οι συμβάσεις έχουν όλες περατωθεί και οι αποφάσεις χρηματοδότησης 
έχουν όλες κλείσει. 
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04 Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα ΕΤΑ είναι τα εξής:

α) Χρηματοδοτούνταν απευθείας από τις συνεισφορές των κρατών μελών, οι οποίες 
βασίζονταν σε ποσοστώσεις, ή άλλως «κλίμακες συνεισφοράς», και 
καθορίζονταν από τις εθνικές κυβερνήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συναφθείσες σε μεταγενέστερο χρόνο εσωτερικές 
συμφωνίες μεταξύ των εκπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ, συνελθόντων στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου. 

β) Η διαχείρισή τους ασκείται από την Επιτροπή, εκτός του πλαισίου του γενικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ, και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

γ) Λόγω του διακυβερνητικού χαρακτήρα τους, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη λειτουργία τους είναι περιορισμένος σε σύγκριση με αυτόν 
που διαδραματίζει στην περίπτωση των μέσων αναπτυξιακής συνεργασίας, τα 
οποία χρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Σημειωτέον δε 
ότι το όργανο δεν παρενέβαινε στον καθορισμό και την κατανομή των πόρων των 
ΕΤΑ. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή, εξαιρουμένης της επενδυτικής διευκόλυνσης η οποία τελεί υπό τη 
διαχείριση της ΕΤΕπ, και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στην εμβέλεια του ελέγχου 
μας1 2. 

δ) Η αρχή της ετήσιας διάρκειας δεν ισχύει για τα ΕΤΑ: οι συμφωνίες για τα ΕΤΑ 
συνάπτονταν συνήθως για πενταετή ή επταετή περίοδο δέσμευσης, ενώ οι 
πληρωμές μπορούν να πραγματοποιούνται εντός πολύ μεγαλύτερου 
διαστήματος. 

1 Βλέπε άρθρα 43, 48-50 και 58 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/323 για τον δημοσιονομικό 
κανονισμό που εφαρμόζεται στο 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. 

2 Το 2012, μεταξύ της ΕΤΕπ, της Επιτροπής και του ΕΕΣ συνήφθη τριμερής συμφωνία 
[άρθρο 134 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό 
που εφαρμόζεται στο 10ο ΕΤΑ], στην οποία ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τον έλεγχο 
των πράξεων αυτών από το ΕΕΣ. 
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05 Η διαχείριση των ΕΤΑ ασκείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη Γενική Διεύθυνση
Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (ΓΔ INTPA)3 της Επιτροπής. Η Γενική Διεύθυνση 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ΓΔ ECHO) διαχειρίστηκε ένα 
μικρό ποσοστό (0,25 %) των δαπανών των ΕΤΑ για το 2021. 

06 Οι δαπάνες που καλύπτει η παρούσα έκθεση εκτελούνται σε 79 χώρες βάσει
ευρέος φάσματος μεθόδων υλοποίησης, όπως συμβάσεις έργου, προμηθειών και 
υπηρεσιών, επιχορηγήσεις, δημοσιονομική στήριξη, εκτιμήσεις για προγράμματα και 
συμφωνίες συνεισφοράς και ανάθεσης που συνάπτονται με οντότητες που υπόκεινται 
σε αξιολόγηση κατά πυλώνες (παραδείγματος χάριν, διεθνείς οργανώσεις) (βλέπε 
παράρτημα I). 

3 Η ΓΔ DEVCO μετονομάστηκε σε ΓΔ INTPA τον Ιανουάριο του 2021. 
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Κεφάλαιο Ι – Εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, 
δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ 
07 Ο προϋπολογισμός του όγδοου ΕΤΑ (1995-2000) ανερχόταν σε
12,8 δισεκατομμύρια ευρώ, του ένατου (2000-2007) σε 13,8 δισεκατομμύρια ευρώ 
και του δέκατου (2008-2013) σε 22,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 

08 Η εσωτερική συμφωνία για τη σύσταση του ενδέκατου ΕΤΑ (2015-2020) τέθηκε
σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2015. Μεταξύ 2013 και 2015, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνέχεια εν αναμονή της επικύρωσης του ενδέκατου ΕΤΑ, η ανάληψη υποχρεώσεων 
γινόταν μέσω μεταβατικού μηχανισμού. Το ενδέκατο ΕΤΑ διαθέτει προϋπολογισμό 
30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 29,1 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν 
διατεθεί στις χώρες ΑΚΕ και 0,4 δισεκατομμύρια ευρώ στις ΥΧΕ, ενώ 
1,1 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπονται για διοικητικές δαπάνες. 

09 Στο γράφημα 2 παρουσιάζεται η χρησιμοποίηση των πόρων των ΕΤΑ τόσο
το 2021 όσο και σωρευτικά για το όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ. 
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Γράφημα 2 – Χρησιμοποίηση των πόρων των ΕΤΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2021* 

(εκατ. ευρώ) 
Κατάσταση στο τέλος 

του 2020 
Εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2021 

(καθαρά ποσά)6 Κατάσταση στο τέλος του 2021 

Συνολικό 
ποσό 

Ποσοστό 
εκτέλεσης2 8ο ΕΤΑ3 9ο ΕΤΑ3 10ο ΕΤΑ 11ο ΕΤΑ3 Συνολικό 

ποσό 8ο ΕΤΑ 9ο ΕΤΑ 10ο ΕΤΑ 11ο ΕΤΑ Συνολικό 
ποσό 

Ποσοστό 
εκτέλεσης2  

A – ΠΟΡΟΙ1 75 959 0 -14 -113 213 86 10 376 15 266 20 947 29 456 76 045  
B – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Συνολικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων4 75 929 100,0 % 0 -18 -172 -16 -206 10 375 15 250 20 805 29 293 75 723 99,6 % 

2. Επιμέρους αναλήψεις 
υποχρεώσεων5 71 304 93,9 % 0 -8 33 2 085 2 110 10 374 15 245 20 600 27 195 73 414 96,5 % 

3. Πληρωμές 62 018 81,6 % 0 8 311 3 082 3 401 10 374 15 216 19 956 19 874 65 420 86,0 % 

Γ – Εκκρεμείς αναλήψεις 
υποχρεώσεων (B1-B3) 13 911 18,3 % 0 34 850 9 419 10 303 13,5 % 
 
Δ – Διαθέσιμο υπόλοιπο (A-B1)7 30 0,0 % 1 16 142 163 322 0,4 % 

* Στρογγυλοποιημένα ποσά.
1 Περιλαμβάνονται οι αρχικές χορηγήσεις του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ, η συγχρηματοδότηση, οι τόκοι, διάφοροι πόροι και μεταφορές από προηγούμενα ΕΤΑ. 
2 Ως ποσοστό των πόρων. 
3 Τα αρνητικά ποσά αντιστοιχούν σε αποδεσμεύσεις. 
4 Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων αφορούν αποφάσεις χρηματοδότησης. 
5 Οι επιμέρους αναλήψεις υποχρεώσεων αφορούν επιμέρους συμβάσεις. 
6 Καθαρές αναλήψεις υποχρεώσεων μετά τις αποδεσμεύσεις. Καθαρές πληρωμές μετά τις ανακτήσεις. 
7 Το διαθέσιμο υπόλοιπο περιλαμβάνει το «μη εκταμιεύσιμο αποθεματικό» (το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου). 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των ετήσιων λογαριασμών του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ για το οικονομικό έτος 2021. Τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται δεν καλύπτουν το 
τμήμα των ΕΤΑ που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ. 
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10 Κάθε χρόνο, η ΓΔ INTPA ορίζει η ίδια βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποδοτική χρήση των πόρων. Από τους 
δείκτες αυτούς προκύπτει ότι το 2021, παρά τις δυσχέρειες που προκάλεσε η κρίση 
της COVID-19, η ΓΔ INTPA πέτυχε τις τιμές-στόχο της για μείωση των παλαιών 
προχρηματοδοτήσεων και των μη χρησιμοποιηθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων 
κατά 35 % σε σύγκριση με το 2020, καθώς και για διατήρηση του ποσοστού των 
συμβάσεων που είχαν μεν λήξει αλλά παρέμεναν ανοικτές (ήτοι των συμβάσεων που 
δεν είχαν περατωθεί μετά την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 
τους) στο χαρτοφυλάκιό της σε επίπεδο χαμηλότερο του 15 %. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη 
στη βελτίωση των διαδικασιών τα τελευταία χρόνια (βλέπε πλαίσιο 1). Αμφότερες 
αυτές οι τιμές-στόχος περιλάμβαναν μια τιμή-στόχο για το σύνολο του πεδίου 
αρμοδιότητας της ΓΔ INTPA και μια ειδική για τα ΕΤΑ. 

Πλαίσιο 1 

ΒΔΕ σχετικά με τη μείωση των παλαιών προχρηματοδοτήσεων, των 
μη χρησιμοποιηθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων και του 
ποσοστού των συμβάσεων που είχαν μεν λήξει, αλλά παρέμεναν 
ανοικτές 

Το 2021, η ΓΔ INTPA διατήρησε την τιμή-στόχο του 35 % που είχε τεθεί το 
προηγούμενο έτος για τους ΒΔΕ της όσον αφορά τη μείωση των παλαιών 
προχρηματοδοτήσεων (ΒΔΕ 10) και των μη χρησιμοποιηθεισών αναλήψεων 
υποχρεώσεων (ΒΔΕ 12). Για αμφότερους τους δείκτες υπερέβη τις εν λόγω τιμές-
στόχο: οι παλαιές προχρηματοδοτήσεις μειώθηκαν σημαντικά, τόσο για τα 
ΕΤΑ (46 %) όσο και για το σύνολο του πεδίου αρμοδιότητάς της (50 %). Οι μη 
χρησιμοποιηθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων μειώθηκαν κατά 39 %, τόσο για τα 
ΕΤΑ όσο και για το σύνολο του πεδίου αρμοδιότητάς της. 

Η ΓΔ INTPA πέτυχε επίσης την τιμή-στόχο της για περιορισμό του ποσοστού των 
συμβάσεων που είχαν λήξει αλλά παρέμεναν ανοικτές στο σύστημα σε επίπεδο 
χαμηλότερο του 15 % (ΒΔΕ 11), τόσο για τα ΕΤΑ (13 %) όσο και για το σύνολο του 
πεδίου αρμοδιότητάς της (10 %). Οι ΒΔΕ για τα ΕΤΑ βελτιώνονται σταθερά από 
το 2017 (19 % το 2017, 17 % το 2018, 15 % το 2019 και 14 % το 2020), ως 
αποτέλεσμα των νέων διαδικασιών που καθιερώθηκαν το εν λόγω έτος. 
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Κεφάλαιο II – Δήλωση διασφάλισης 
του ΕΕΣ σχετικά με τα ΕΤΑ 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με το όγδοο, ένατο, δέκατο και 
ενδέκατο ΕΤΑ – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 

I. Ελέγξαμε:

α) τους ετήσιους λογαριασμούς του όγδοου, ένατου, δέκατου και 
ενδέκατου ΕΤΑ, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση 
οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 
κατάσταση μεταβολών των καθαρών περιουσιακών στοιχείων και την 
έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική εκτέλεση για το οικονομικό έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίοι εγκρίθηκαν· και 

β) τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων, για τη 
δημοσιονομική διαχείριση των οποίων είναι υπεύθυνη η Επιτροπή4. 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

II. Κατά τη γνώμη μας, οι ετήσιοι λογαριασμοί του όγδοου, ένατου, δέκατου και
ενδέκατου ΕΤΑ για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021
απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάστασή
τους την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών τους, τις
ταμειακές ροές τους και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων
τους για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον
δημοσιονομικό κανονισμό των ΕΤΑ και λογιστικούς κανόνες που βασίζονται στα
διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα.

4 Δυνάμει των άρθρων 43, 48 έως 50 και 58 του δημοσιονομικού κανονισμού που 

εφαρμόζεται στο ενδέκατο ΕΤΑ, η παρούσα δήλωση διασφάλισης δεν καλύπτει το τμήμα 
των πόρων των ΕΤΑ που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ. 
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται 
οι λογαριασμοί 

Έσοδα 

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων 

III. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη
πλευρά, νόμιμα και κανονικά.

Δαπάνες 

Αρνητική γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών 

IV. Κατά τη γνώμη μας, λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος που
παρουσιάζεται στην ενότητα υπό τον τίτλο «Στοιχεία για τη θεμελίωση αρνητικής
γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών», οι
δαπάνες που έγιναν δεκτές στους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 περιέχουν ουσιώδη σφάλματα.

Στοιχεία για τη θεμελίωση της γνώμης 

V. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISA)
και τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI (ISSAI). Οι αρμοδιότητές
μας, όπως απορρέουν από τα εν λόγω πρότυπα και κώδικες, περιγράφονται
αναλυτικότερα στην ενότητα της έκθεσής μας υπό τον τίτλο «Αρμοδιότητες του
ελεγκτή». Επίσης, έχουμε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις περί ανεξαρτησίας και
εκπληρώσει τις δεοντολογικές υποχρεώσεις που υπέχουμε σύμφωνα με τον
κώδικα δεοντολογίας για επαγγελματίες λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών
Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές. Θεωρούμε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία
ελέγχου που συγκεντρώσαμε είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
γνώμης μας.

Στοιχεία για τη θεμελίωση αρνητικής γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των δαπανών 

VI. Οι δαπάνες που καταχωρίστηκαν το 2021 αναφορικά με το όγδοο, ένατο,
δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ περιέχουν ουσιώδη σφάλματα. Το κατά την εκτίμησή
μας επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες που εγκρίθηκαν στους λογαριασμούς
είναι 4,6 %.
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Κύρια ζητήματα του ελέγχου 

VII. Κύρια ζητήματα του ελέγχου είναι αυτά που, κατά την επαγγελματική
κρίση μας, είχαν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στο πλαίσιο του ελέγχου των
οικονομικών καταστάσεων της υπό εξέταση περιόδου. Πρόκειται για ζητήματα
που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
συνολικά και κατά τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών, αλλά επί των
οποίων δεν διατυπώνουμε χωριστή γνώμη.

Δεδουλευμένα έξοδα 

VIII. Αξιολογήσαμε τα δεδουλευμένα έξοδα που παρουσιάζονται στους
λογαριασμούς, τα οποία αποτελούν σε μεγάλο βαθμό προϊόν εκτίμησης. Στο
τέλος του 2021, η Επιτροπή εκτίμησε ότι τα επιλέξιμα έξοδα που είχαν
πραγματοποιηθεί, χωρίς όμως να έχουν ακόμη δηλωθεί από τους δικαιούχους,
ανέρχονταν σε 5 381 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 5 452 εκατομμυρίων ευρώ στο
τέλος του 2020).

IX. Εξετάσαμε τον τρόπο υπολογισμού που εφαρμόστηκε για την εκτίμηση των
εν λόγω δεδουλευμένων εξόδων και αξιολογήσαμε δείγμα 30 μεμονωμένων
προχρηματοδοτήσεων και 27 τιμολογίων στο πρώτο στάδιο, προκειμένου να
διαπιστώσουμε κατά πόσον συνέτρεχε κίνδυνος ανακριβούς εκτίμησής τους.
Βάσει των εργασιών μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα δεδουλευμένα
έξοδα είχαν εγγραφεί ορθά στους τελικούς λογαριασμούς.

Πιθανή επίπτωση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στους λογαριασμούς των ΕΤΑ για το 2021 

X. Την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο έπαυσε να είναι κράτος
μέλος της ΕΕ. Κατόπιν της συμφωνίας που συνομολογήθηκε μεταξύ των δύο
μερών σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (εφεξής «η συμφωνία αποχώρησης»),
το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύθηκε να παραμείνει συμβαλλόμενο μέρος των ΕΤΑ
έως το κλείσιμο του ενδέκατου ΕΤΑ, καθώς και όλων των προηγούμενων που δεν
έχουν ακόμη κλείσει. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τα
κράτη μέλη στο πλαίσιο της εσωτερικής συμφωνίας για τη σύσταση του
ενδέκατου ΕΤΑ, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα προηγούμενα
ΕΤΑ έως το κλείσιμό τους.

XI. Η συμφωνία αποχώρησης ορίζει επίσης ότι, στις περιπτώσεις που υπάρχουν
ποσά από έργα στο πλαίσιο του δέκατου ή προηγούμενων ΕΤΑ, τα οποία δεν
έχουν δεσμευθεί ή έχουν αποδεσμευθεί την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
συγκεκριμένης συμφωνίας, το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου επί των εν λόγω
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ποσών δεν θα επαναχρησιμοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει για το μερίδιο του Ηνωμένου 
Βασιλείου επί των πόρων του ενδέκατου ΕΤΑ που δεν θα έχουν δεσμευθεί ή θα 
έχουν αποδεσμευθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

XII. Βάσει των ανωτέρω, δεν υπάρχει δημοσιονομική επίπτωση προς αναφορά
στους λογαριασμούς των ΕΤΑ για το 2021. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι
λογαριασμοί των ΕΤΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν ορθά την πρόοδο
της διαδικασίας αποχώρησης μέχρι την ημερομηνία εκείνη.

Αρμοδιότητες της διοίκησης 

XIII. Σύμφωνα με τα άρθρα 310 έως 325 ΣΛΕΕ και τον δημοσιονομικό
κανονισμό του ενδέκατου ΕΤΑ, η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση
και την παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών των ΕΤΑ βάσει των διεθνώς
αποδεκτών λογιστικών προτύπων για τον δημόσιο τομέα, καθώς και για τη
νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η
αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση
εσωτερικών δικλίδων με σκοπό την κατάρτιση και παρουσίαση οικονομικών
καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, οφειλόμενες σε
απάτη ή σφάλμα. Η Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη για τη νομιμότητα και την
κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί των ΕΤΑ.

XIV. Κατά την κατάρτιση των λογαριασμών των ΕΤΑ, η Επιτροπή είναι
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας των ΕΤΑ να διατηρηθούν ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα, για τη γνωστοποίηση τυχόν σχετικών ζητημάτων
και, τέλος, για την τήρηση λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης της
δραστηριότητας, εκτός εάν σκοπεύει να προβεί στην εκκαθάριση της οντότητας ή
σε παύση δραστηριοτήτων ή εάν δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική λύση.

XV. Η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της διαδικασίας
κατάρτισης των οικονομικών εκθέσεων των ΕΤΑ.

Οι αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών των 
ΕΤΑ και των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται 

XVI. Στόχος μας είναι, αφενός, να αποκομίζουμε εύλογη βεβαιότητα τόσο
σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς των ΕΤΑ
όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες
αυτοί βασίζονται και, αφετέρου, βάσει του ελέγχου που διενεργούμε, να
παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωση τόσο ως προς
την αξιοπιστία των λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και την
κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Εύλογη βεβαιότητα
σημαίνει βεβαιότητα υψηλού βαθμού, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί εγγύηση ότι
στο πλαίσιο του ελέγχου εντοπίζονται πάντοτε όλες οι περιπτώσεις ουσιώδους
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ανακρίβειας ή μη συμμόρφωσης. Η ανακρίβεια και η μη συμμόρφωση μπορεί να 
οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα, θεωρούνται δε ουσιώδεις, εάν εύλογα 
πιθανολογείται ότι, είτε από κοινού είτε έκαστη μεμονωμένα, θα επηρέαζαν 
οποιαδήποτε οικονομική απόφαση που βασίζεται σε αυτούς τους λογαριασμούς 
των ΕΤΑ. 

XVII. Καθόσον ο έλεγχός μας διενεργείται σύμφωνα με τα ISA και τα ISSAI,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε την επαγγελματική
επιφυλακτικότητά μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

o Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ύπαρξης ουσιωδών
ανακριβειών στους λογαριασμούς των ΕΤΑ και ουσιώδους μη συμμόρφωσης
των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου των ΕΤΑ,
οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. Σχεδιάζουμε και εκτελούμε ελεγκτικές
διαδικασίες για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων και συλλέγουμε
αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
γνώμης μας. Οι περιπτώσεις ουσιώδους ανακρίβειας ή μη συμμόρφωσης
οφειλόμενων σε απάτη είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν από τις
αντίστοιχες περιπτώσεις που οφείλονται σε σφάλμα, καθότι η απάτη μπορεί
να συνίσταται σε αθέμιτη σύμπραξη, παραποίηση, εσκεμμένη παράλειψη,
ψευδή δήλωση ή καταστρατήγηση εσωτερικής δικλίδας. Κατά συνέπεια,
είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος μη εντοπισμού τέτοιων περιπτώσεων.

o Διαμορφώνουμε σφαιρική εικόνα του συστήματος εσωτερικών δικλίδων που
αποτελεί αντικείμενο του συγκεκριμένου ελέγχου μας, προκειμένου να
σχεδιάσουμε τις αρμόζουσες ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά όχι προκειμένου
να διατυπώσουμε γνώμη σχετικά με την αποτελεσματικότητα του
συστήματος εσωτερικών δικλίδων.

o Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόζει η
διοίκηση, καθώς και τον εύλογο χαρακτήρα των λογιστικών εκτιμήσεων και
των σχετικών γνωστοποιήσεων στις οποίες αυτή προβαίνει.

o Διατυπώνουμε συμπέρασμα, αφενός, σχετικά με την ενδεδειγμένη ή μη
χρήση από τη διοίκηση της λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης της
δραστηριότητας, και, αφετέρου, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου
που συλλέγονται, σχετικά με το κατά πόσον υφίσταται ουσιώδης
αβεβαιότητα λόγω γεγονότων ή συνθηκών που ενδεχομένως θέτουν σοβαρά
εν αμφιβόλω την ικανότητα των ΕΤΑ να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.
Εάν το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι η ύπαρξη τέτοιας
ουσιώδους αβεβαιότητας, οφείλουμε στην έκθεσή μας να επιστήσουμε την
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στους λογαριασμούς των ΕΤΑ ή, εάν
οι γνωστοποιήσεις αυτές δεν είναι επαρκείς, να διατυπώσουμε
διαφοροποιημένη γνώμη. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται στα
αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσής μας. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο μελλοντικά
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γεγονότα ή περιστάσεις να οδηγήσουν σε αδυναμία της ελεγχόμενης 
μονάδας να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

o Αξιολογούμε συνολικά την παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των
ετήσιων λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς
και το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν κατά τρόπο εύλογο
τις πράξεις και τα γεγονότα στα οποία βασίζονται.

XVIII. Ενημερώνουμε τη διοίκηση, μεταξύ άλλων, σχετικά με την
προβλεπόμενη εμβέλεια και το χρονοδιάγραμμα των ελεγκτικών εργασιών,
καθώς και σχετικά με σημαντικές διαπιστώσεις του ελέγχου, περιλαμβανομένων
τυχόν διαπιστώσεων για σημαντικές ελλείψεις στο σύστημα των εσωτερικών
δικλίδων.

XIX. Όσον αφορά τα έσοδα, εξετάζουμε όλες τις συνεισφορές των κρατών
μελών και δείγμα άλλων ειδών πράξεων εσόδων.

XX. Όσον αφορά τις δαπάνες, εξετάζουμε τις πράξεις πληρωμών αφού οι
δαπάνες πραγματοποιηθούν, καταχωριστούν και γίνουν αποδεκτές. Όλες οι
κατηγορίες πληρωμών (εκτός των προπληρωμών) εξετάζονται κατά τον χρόνο της
εκτέλεσής τους. Οι προπληρωμές εξετάζονται όταν ο αποδέκτης των κεφαλαίων
παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν την ορθή χρήση τους και τα οποία το
θεσμικό όργανο ή ο οργανισμός αποδέχεται εκκαθαρίζοντας την προπληρωμή,
κάτι που μπορεί να συμβεί το ίδιο ή σε μεταγενέστερο έτος.

XXI. Μεταξύ των ζητημάτων που αναλύσαμε μαζί με την Επιτροπή,
προσδιορίζουμε εκείνα που είχαν τη μεγαλύτερη σημασία για τον έλεγχο των
λογαριασμών των ΕΤΑ και τα οποία, ως εκ τούτου, αποτελούν τα κύρια ζητήματα
του ελέγχου για την υπό εξέταση περίοδο. Τα ζητήματα αυτά περιγράφονται στην
έκθεσή μας, εκτός εάν η δημοσιοποίησή τους αντιβαίνει σε νόμο ή κανονισμό ή
εάν, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, κρίνουμε ότι ένα ζήτημα δεν πρέπει να
δημοσιοποιηθεί στην έκθεσή μας, καθώς πιθανολογείται εύλογα ότι οι αρνητικές
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συνέπειες μιας τέτοιας γνωστοποίησης θα υπερκέραζαν τα ενδεχόμενα οφέλη 
της για το δημόσιο συμφέρον. 

7 Ιουλίου 2022 

Klaus-Heiner LEHNE 
Πρόεδρος 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 

11 Στο παράρτημα 1.1 της ετήσιας έκθεσής μας σχετικά με την εκτέλεση του
προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2021 περιγράφονται η προσέγγιση και 
η μεθοδολογία του ελέγχου, τις οποίες εφαρμόζουμε και για τον έλεγχο των ΕΤΑ. 

12 Οι παρατηρήσεις μας σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών των ΕΤΑ
βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις5 του όγδοου, ένατου, δέκατου και 
ενδέκατου ΕΤΑ που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή6 και περιήλθαν στο Συνέδριο, μαζί 
με τη δήλωση πληρότητας του υπολόγου, στις 28 Ιουνίου 2022. Υποβάλαμε σε 
ελεγκτικές δοκιμασίες ποσά και γνωστοποιηθέντα στοιχεία, και αξιολογήσαμε τις 
λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν, όπως και κάθε σημαντική εκτίμηση της 
Επιτροπής και τη συνολική παρουσίαση των λογαριασμών. 

5 Βλέπε άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1877 για τον δημοσιονομικό κανονισμό που 
εφαρμόζεται στο 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. 

6    Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό των ΕΤΑ βλέπε άρθρο 38 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1877. 
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13 Όσον αφορά τον έλεγχο της κανονικότητας των πράξεων, εξετάσαμε δείγμα
140 πράξεων, το οποίο ήταν αντιπροσωπευτικό ολόκληρου του φάσματος των 
δαπανών στο πλαίσιο των ΕΤΑ. Το δείγμα περιλάμβανε 26 πράξεις που αφορούσαν το 
καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης για την Αφρική, 92 πράξεις που είχαν 
εγκριθεί από 17 αντιπροσωπείες της ΕΕ7 και 22 πληρωμές που είχαν εγκριθεί από τις 
κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής8. Στις περιπτώσεις που διαπιστώσαμε σφάλματα 
στις πράξεις, αναλύσαμε τα υποκείμενα αίτια ώστε να εντοπίσουμε τυχόν αδυναμίες. 

14 Όσον αφορά το 2021 εξετάσαμε επίσης τα ακόλουθα:

α) το σύνολο των συνεισφορών των κρατών μελών, καθώς και δείγμα άλλων ειδών 
πράξεων εσόδων, όπως οι συνεισφορές συγχρηματοδότησης άλλων χωρών· 

β) συγκεκριμένα συστήματα που χρησιμοποιούν η ΓΔ INTPA και οι αντιπροσωπείες 
της ΕΕ και τα οποία καλύπτουν: i) τις εκ των προτέρων εξακριβώσεις που 
διενεργήθηκαν από υπαλλήλους της Επιτροπής και εξωτερικούς ελεγκτές 
(κατ’ ανάθεση της Επιτροπής ή των δικαιούχων) πριν από την πραγματοποίηση 
των πληρωμών και ii) την παρακολούθηση και εποπτεία, ιδίως τη συνέχεια που 
δόθηκε στους εξωτερικούς ελέγχους και στη μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ· 

γ) την αξιοπιστία των πληροφοριών περί κανονικότητας που περιλαμβάνονται στην 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) της ΓΔ INTPA, τη συνέπεια της 
μεθοδολογίας που εφαρμόζεται για την εκτίμηση των επισφαλών ποσών, των 
μελλοντικών διορθώσεων και των ανακτήσεων, καθώς και την ενσωμάτωσή τους 
στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ)· 

δ) τη μεταπαρακολούθηση προγενέστερων συστάσεών μας. 

15 Όπως αναφέρεται στο σημείο 05, η ΓΔ INTPA είναι αυτή που εφαρμόζει τα
περισσότερα μέσα εξωτερικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται τόσο από τον γενικό 
προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και από τα ΕΤΑ. Οι παρατηρήσεις μας σχετικά με τα 
συστήματα και την παρουσίαση στοιχείων στην ΕΕΔ αφορούν ολόκληρο το πεδίο 
αρμοδιότητας της ΓΔ INTPA και όχι μόνο τα ΕΤΑ. 

7 Μποτσουάνα, Μπουρκίνα Φάσο, Τζιμπουτί, Ανατολικό Τιμόρ, Αιθιοπία, Γκάνα, Γουινέα 
Μπισάου, Αϊτή, Τζαμάικα, Λιβερία, Μαλάουι, Μάλι, Νίγηρας, Νιγηρία, Τανζανία, Ουγκάντα 
και Ζάμπια. 

8 Και οι 140 πληρωμές εκτελέστηκαν από τη ΓΔ INTPA. 
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16 Λόγω της πανδημίας COVID-19, δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση
επιτόπιων επισκέψεων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ9· αντ’ αυτών διενεργήσαμε 
επισκοπήσεις εγγράφων. Το γεγονός αυτό μας δεν μας επέτρεψε να εκτελέσουμε 
ορισμένες ελεγκτικές διαδικασίες, και ειδικότερα να επαληθεύσουμε την εκτέλεση 
των συμβάσεων για τις επιλεγείσες πράξεις, κάτι που περιόρισε αναγκαστικά την 
εμβέλεια των ελεγκτικών εργασιών μας. Χρειάστηκε να προσαρμόσουμε την 
προσέγγισή μας, προβαίνοντας σε επισκοπήσεις εγγράφων σχετικά με τις πράξεις και 
τα έργα και συνεργαζόμενοι εξ αποστάσεως με τους ελεγχόμενούς μας. Μολονότι η 
μη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μη εντοπισμού10, 
θεωρούμε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώσαμε μας επέτρεψαν να 
ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας και να εξαγάγουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

17 Στο πλαίσιο του ελέγχου μας διαπιστώσαμε ότι οι λογαριασμοί δεν περιείχαν
ουσιώδεις ανακρίβειες. 

Κανονικότητα των πράξεων 
Έσοδα 

18 Οι πράξεις εσόδων δεν περιείχαν σημαντικό επίπεδο σφάλματος.

Δαπάνες 

19 Από τις 140 πράξεις που εξετάσαμε, οι 54 (38,8 %) περιείχαν σφάλματα. Βάσει
των 43 σφαλμάτων που ποσοτικοποιήσαμε, εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος 
είναι 4,6 % (βλέπε γράφημα 3). 

9 Μποτσουάνα, Μπουρκίνα Φάσο, Αιθιοπία, Γουινέα Μπισάου, Αϊτή, Λιβερία, Μαλάουι, 
Νίγηρας, Νιγηρία, Τανζανία, Ουγκάντα και Ζάμπια. 

10 Ως κίνδυνος μη εντοπισμού νοείται ο κίνδυνος ο ελεγκτής να μην εντοπίσει απόκλιση που 
δεν έχουν διορθώσει οι εσωτερικές δικλίδες της ελεγχόμενης οντότητας. 
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Γράφημα 3 – Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες 
υποβάλαμε τις πράξεις 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

20 Στο γράφημα 4 παρουσιάζεται η αναλυτική κατανομή του εκτιμώμενου 
επιπέδου σφάλματος για το 2021 ανά είδος σφάλματος. 

Γράφημα 4 – Αναλυτική κατανομή του εκτιμώμενου επιπέδου 
σφάλματος ανά είδος σφάλματος 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 
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21 Στο πλαίσιο 2 παρουσιάζονται παραδείγματα σφαλμάτων που
ποσοτικοποιήσαμε, επίσης ανά είδος σφάλματος. 

Πλαίσιο 2 

Μη επιλέξιμα έξοδα λόγω απουσίας νομικής βάσης 

Η Επιτροπή συνήψε σύμβαση επιχορήγησης με μια διεθνή οργάνωση με σκοπό 
τη βελτίωση της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων και τη σύσταση ενιαίου 
λογαριασμού θησαυροφυλακίου στον Νίγηρα. Η συνολική αξία της δράσης, η 
οποία εκτιμάτο σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ, καλύφθηκε κατά 100 % από τη 
συνεισφορά της ΕΕ. 

Εξετάσαμε τη συμφωνία χρηματοδότησης, αξίας 82 εκατομμυρίων ευρώ, που 
συνήφθη μεταξύ της Επιτροπής και του Νίγηρα, η οποία προέβλεπε τη διάθεση 
των κονδυλίων για δημοσιονομική στήριξη και για άλλα έργα. Ωστόσο, στη 
σύμβαση δεν γινόταν μνεία σε εργασίες σχετικά με τη σύσταση ενιαίου 
λογαριασμού θησαυροφυλακίου. Η συμφωνία χρηματοδότησης επίσης δεν 
προέβλεπε την ανάθεση οποιασδήποτε σχετικής σύμβασης στην εμπλεκόμενη 
οργάνωση ή σε οποιονδήποτε άλλον φορέα, παρόλο που αυτό αναφερόταν ως 
νομική βάση για τη συγκεκριμένη ανάθεση. Το σφάλμα αφορά τη συνολική αξία 
της σύμβασης (1,4 εκατομμύρια ευρώ). 

Απουσία βασικών δικαιολογητικών 

Η Επιτροπή συνήψε συμφωνία ανάθεσης αξίας 16 εκατομμυρίων ευρώ (η 
χρηματοδότηση της ΕΕ κάλυψε το 99,75 % του ποσού αυτού) με μια διεθνή 
οργάνωση, προκειμένου να ενθαρρύνει τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σε 
φυτείες εμπορικής ξυλείας στην Ουγκάντα, παρέχοντας επιχορηγήσεις και 
τεχνική υποστήριξη. 

Μία από τις πράξεις που επιλέχθηκαν για έλεγχο αφορούσε τα μισθολογικά 
έξοδα ενός υπαλλήλου, ύψους 9 000 ευρώ, για τις υπηρεσίες που παρείχε στο 
πλαίσιο του έργου αυτού. Η σύμβαση εργασίας προέβλεπε την απασχόληση του 
εν λόγω εργαζομένου σε έργα εκτός του ελεγχθέντος. 

Η διεθνής οργάνωση δεν ήταν σε θέση να παράσχει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι ο εργαζόμενος αυτός είχε εργαστεί στο συγκεκριμένο έργο. Για 
τον λόγο αυτό θεωρούμε τα σχετικά έξοδα μη επιλέξιμα. 
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Μη πραγματοποίηση μέρους των εξόδων: καταλογισμός μη 
επιλέξιμων εξόδων σε έργο 

Η Επιτροπή συνήψε συμφωνία ανάθεσης με διεθνή οργάνωση με σκοπό την 
υποστήριξη και τη διευκόλυνση της πρόσβασης ευάλωτων παιδιών στην 
εκπαίδευση. Η συνολική αξία της δράσης εκτιμάτο σε 24,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ 
των οποίων η ΕΕ κάλυψε τα 19,5 εκατομμύρια ευρώ (79,6 %). 

Εξετάζοντας την ανάλυση των δαπανών, διαπιστώσαμε ότι η διεθνής οργάνωση 
είχε δηλώσει δαπάνες ύψους 7,4 εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες είχε 
εκκαθαρίσει η Επιτροπή. Από τους ελέγχους μας προέκυψε ότι οι πραγματικές 
δαπάνες της περιόδου ανήλθαν σε 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά των 
0,5 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοιχούσε στο ποσό το οποίο είχε δεσμευθεί από 
την οργάνωση, αλλά δεν είχε ακόμη δαπανηθεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είχε 
εκκαθαρίσει λανθασμένα το 6,2 % του ελεγχθέντος ποσού. 

Σοβαρή μη τήρηση των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων: μη 
δικαιολογημένες αποφάσεις του εθνικού διατάκτη 

Ο εθνικός διατάκτης για το ΕΤΑ στο Μάλι ανέθεσε σύμβαση σε εταιρεία 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την παροχή τεχνικής βοήθειας με σκοπό τη 
βελτίωση της συντήρησης του οδικού δικτύου στη χώρα. Η εν λόγω βοήθεια, 
αξίας 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το ενδέκατο ΕΤΑ. 

Για την εξασφάλιση των υπηρεσιών αυτών, ο εθνικός διατάκτης χρησιμοποίησε 
κλειστή διαδικασία υποβολής προσφορών. Δύο προσφέροντες έφτασαν στο 
τελικό στάδιο της αξιολόγησης. Ο πρώτος συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία βάσει του κριτηρίου της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς», όμως απορρίφθηκε από τον διατάκτη κατόπιν σχετικής 
σύστασης της επιτροπής αξιολόγησης, η οποία έκρινε ότι η προσφορά του ήταν 
ασυνήθιστα χαμηλή (1 εκατομμύριο ευρώ ενώ το ανώτατο όριο της σύμβασης 
είχε καθοριστεί σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ). Ο διατάκτης ανέθεσε τη σύμβαση 
στον δεύτερο προσφέροντα. 

Ο πρώτος προσφέρων άσκησε δύο προσφυγές ενώπιον της επιτροπής επίλυσης 
διαφορών του Μάλι, η οποία έκρινε βάσιμα τα επιχειρήματά του και διέταξε τον 
διατάκτη να ανατρέψει την αρχική απόφαση. Ωστόσο, ο διατάκτης αρνήθηκε να 
το πράξει. 

Ως εκ τούτου, η ανάθεση της σύμβασης ήταν αδικαιολόγητη και το σφάλμα 
αφορά τη συνολική αξία της σύμβασης. 

22 Όπως και το 2020, η Επιτροπή και οι εταίροι υλοποίησης υπέπεσαν σε
περισσότερα σφάλματα στις περιπτώσεις πράξεων που αφορούσαν επιχορηγήσεις και 
συμφωνίες συνεισφοράς και ανάθεσης με δικαιούχους χώρες, διεθνείς οργανώσεις 
και οργανισμούς των κρατών μελών, παρά στις περιπτώσεις άλλων μορφών στήριξης 
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(όπως εκείνες που καλύπτουν τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών). Από 
τις 92 πράξεις αυτού του είδους που εξετάσαμε, οι 39 περιείχαν ποσοτικοποιήσιμα 
σφάλματα, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 81 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος. 

23 Σε 15 περιπτώσεις ποσοτικοποιήσιμων και σε οκτώ περιπτώσεις μη
ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων, η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της επαρκή 
πληροφοριακά στοιχεία για την πρόληψη των σφαλμάτων, ή για τον εντοπισμό και τη 
διόρθωσή τους, πριν από την αποδοχή των δαπανών. Εάν η Επιτροπή είχε αξιοποιήσει 
δεόντως όλες τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της, το εκτιμώμενο ποσοστό 
σφάλματος θα ήταν χαμηλότερο κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες. 

24 Επιπλέον, 25 πράξεις που περιείχαν ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα, τα οποία
συνέβαλαν κατά 1,9 εκατοστιαίες μονάδες στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος, 
αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου ή επαλήθευσης των δαπανών. Το σύστημα δικλίδων 
της ΓΔ INTPA βασίζεται σε εκ των προτέρων εξακριβώσεις11. Βάσει των 
πληροφοριακών στοιχείων που περιέχονταν στις εκθέσεις ελέγχου/επαλήθευσης και 
παρουσίαζαν τις εργασίες που είχαν όντως πραγματοποιηθεί, δεν κατέστη δυνατό να 
αξιολογήσουμε κατά πόσον τα σφάλματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί και 
διορθωθεί στο πλαίσιο των εν λόγω εκ των προτέρων εξακριβώσεων12. 

25 Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η συχνότητα εμφάνισης των σφαλμάτων που
εντοπίστηκαν —περιλαμβανομένων σφαλμάτων σε τελικές αιτήσεις απόδοσης 
δαπανών που είχαν υποβληθεί σε προληπτικούς εξωτερικούς ελέγχους και σε 
επαληθεύσεις δαπανών— καταδεικνύει αδυναμίες στους εν λόγω ελέγχους. 

11 Το γενικό σύστημα δικλίδων συνίσταται σε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 
εξακριβώσεις. Με τις εκ των προτέρων εξακριβώσεις αξιολογείται η επιλεξιμότητα των 
δαπανών πριν από τη σύναψη της σύμβασης και την αποδοχή των δαπανών, ενώ οι εκ των 
υστέρων εξακριβώσεις διενεργούνται αφότου οι δαπάνες γίνουν δεκτές. Παραδείγματος 
χάριν, ένας εξωτερικός έλεγχος μπορεί να διενεργείται είτε εκ των προτέρων (πριν από την 
αποδοχή πληρωμής) είτε εκ των υστέρων (μετά την ολοκλήρωση ενός έργου). Και τα 
δύο είδη ελέγχων μπορούν να οδηγήσουν στην ανάκτηση ποσών που έχουν καταβληθεί 
στον δικαιούχο· στην περίπτωση των εκ των προτέρων εξακριβώσεων, οι εν λόγω 
ανακτήσεις αφορούν καταβληθείσες προχρηματοδοτήσεις. 

12 Οι εκθέσεις δεν καλύπτουν το 100 % των δηλωθεισών δαπανών, ούτε παρέχουν επαρκείς 
λεπτομέρειες ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε με βεβαιότητα αν τα στοιχεία στα 
οποία εντοπίσαμε σφάλματα αποτελούσαν μέρος του δείγματός τους. 
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26 Εντοπίσαμε δύο τομείς δαπανών, στους οποίους οι πράξεις ενέχουν μικρότερο 
κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος λόγω των ειδικών προϋποθέσεων που ισχύουν για τις 
πληρωμές. Αυτοί είναι i) η δημοσιονομική στήριξη και ii) τα έργα πολλαπλών χορηγών 
που υλοποιούνται από διεθνείς οργανώσεις βάσει του «τεκμαρτού τρόπου 
προσέγγισης». Το 2021, ελέγξαμε τέσσερις πράξεις δημοσιονομικής στήριξης και 
οκτώ έργα στο πλαίσιο του «τεκμαρτού τρόπου προσέγγισης» υπό τη διαχείριση 
διεθνών οργανώσεων13. 

27 Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ορισμένες διεθνείς οργανώσεις παρείχαν 
περιορισμένη μόνο πρόσβαση σε έγγραφα (παραδείγματος χάριν σε μορφή μόνο για 
ανάγνωση), με συνέπεια να μην μπορούμε να λάβουμε αντίγραφα. Τα ζητήματα αυτά 
αποτέλεσαν πρόσκομμα στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελέγχου μας και 
καθυστέρησαν τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων από το κλιμάκιο 
ελέγχου, όπως και την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Σχετικές συστάσεις είχαμε 
διατυπώσει και στις ετήσιες εκθέσεις μας για τα έτη 2018 και 2020. Μολονότι η 
Επιτροπή βελτίωσε την επικοινωνία της με διεθνείς οργανώσεις, εξακολουθούμε να 
αντιμετωπίζουμε προβλήματα με ορισμένες από αυτές όσον αφορά τη συγκέντρωση 
της τεκμηρίωσης που χρειαζόμαστε. 

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και λοιπές ρυθμίσεις διακυβέρνησης 

28 Σε όλες τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της περιόδου 2012-2018, η 
ΓΔ INTPA διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με την κανονικότητα των πράξεων στις 
οποίες βασίζονταν οι λογαριασμοί. Επιφυλάξεις δεν διατύπωσε το 2019, το 2020 και 
το 2021. Ωστόσο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ενέκρινε σχέδια δράσης για την 
αντιμετώπιση των αδυναμιών που είχαν εντοπιστεί στην εφαρμογή του συστήματος 
δικλίδων της. 

29 Το 2019 και το 2020, παρουσιάσαμε στοιχεία σχετικά με την ικανοποιητική 
πρόοδο που είχε επιτευχθεί όσον αφορά τα σχέδια δράσης του 2018 και του 2019. 
Τον Απρίλιο του 2021, σε σύνολο εννέα δράσεων, οι επτά είχαν ολοκληρωθεί και 
δύο βρίσκονταν σε εξέλιξη. Στο σχέδιο δράσης του 2020, η ΓΔ INTPA, όπως και στο 
παρελθόν, είχε προσαρμόσει τον αριθμό των δράσεων, αυτή τη φορά σε επτά. 
Πέντε από αυτές είχαν μεταφερθεί από προηγούμενα έτη, ενώ προστέθηκαν 
δύο νέες: 

                                                      
13 Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική στήριξη και τον τεκμαρτό τρόπο 

προσέγγισης παρέχονται στο κεφάλαιο 8, σημεία 8.10-8.12, της ετήσιας έκθεσής μας για 
το 2021 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 
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i) μείωση της υπερβάλλουσας εκκαθάρισης των προχρηματοδοτήσεων και 
ii) διενέργεια αξιολόγησης σχετικά με τη χρήση των νέων όρων εντολής για τις 
επαληθεύσεις δαπανών. Τον Απρίλιο του 2022, τέσσερις δράσεις είχαν ολοκληρωθεί 
και τρεις βρίσκονταν σε εξέλιξη. 

30 Στο σχέδιο δράσης του 2021 προστέθηκε μία νέα δράση: να δοθεί συνέχεια στις 
παρατηρήσεις υψηλού κινδύνου που διατύπωσε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού 
Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής στο πλαίσιο του ελέγχου στον οποίο υπέβαλε την 
αξιολόγηση κατά πυλώνες στον τομέα της εξωτερικής δράσης [ΓΔ BUDG, ΓΔ ECHO, 
ΓΔ INTPA, ΓΔ NEAR και Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI), αρμόδιες για την 
εξωτερική δράση]. Οι δύο από τις υπόλοιπες επτά δράσεις είναι μόνιμες και οι άλλες 
πέντε είχαν μεταφερθεί (βλέπε παράρτημα II). 

Μελέτη του 2021 σχετικά με το ΥΠΣ 

31 Το 2021, η ΓΔ INTPA ανέθεσε σε εξωτερικό σύμβουλο την εκπόνηση, για 
λογαριασμό της, της δέκατης μελέτης σχετικά με το υπολειπόμενο ποσοστό 
σφάλματος (ΥΠΣ). Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η εκτίμηση του ποσοστού των 
σφαλμάτων που διέλαθαν όλους τους διαχειριστικούς ελέγχους της ΓΔ INTPA στο 
πλαίσιο της πρόληψης, του εντοπισμού και της διόρθωσης των σφαλμάτων αυτών σε 
ολόκληρο το πεδίο της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να εξαχθεί συμπέρασμα 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εν λόγω ελέγχων. Πρόκειται για σημαντικό 
στοιχείο επί του οποίου βασίζεται η δήλωση διασφάλισης του Γενικού Διευθυντή και 
το οποίο εμπλουτίζει τις περί κανονικότητας πληροφορίες σχετικά με την εξωτερική 
δράση που γνωστοποιούνται στην ΕΕΔΕ. 

32 Όσον αφορά τη μελέτη του 2021 σχετικά με το ΥΠΣ, η ΓΔ INTPA χρησιμοποίησε 
δείγμα 48014 πράξεων (ακριβώς όπως και το 2020 και το 2019). Κατ’ αυτό τον τρόπο, 
κατέστη δυνατή η παρουσίαση εκ νέου χωριστών ποσοστών σφάλματος για τις 
δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και για τις 
δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από τα ΕΤΑ, επιπλέον του συνδυασμένου συνολικού 
ποσοστού σφάλματος που αφορούσε και τα δύο είδη δαπανών. Για έκτη συνεχή 
χρονιά, η μελέτη υπολόγισε το συνολικό ΥΠΣ ως χαμηλότερο του ορίου 
σημαντικότητας του 2 % που έχει ορίσει η Επιτροπή (έναντι 1,14 % το 2021). 

                                                      
14 Ορισμένες από τις πράξεις του δείγματος έχουν τιμή υψηλότερη από το διάστημα 

δειγματοληψίας. Επομένως, το τελικό μέγεθος του δείγματος ήταν 412 πράξεις. 
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33 Η μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ δεν συνιστά ανάληψη εντολής παροχής
διασφάλισης, ούτε έλεγχο, και βασίζεται στη μεθοδολογία και στο εγχειρίδιο της 
ΓΔ INTPA για το ΥΠΣ. Σε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις μας15 σχετικά με τα ΕΤΑ, 
έχουμε ήδη περιγράψει τους εγγενείς περιορισμούς των μελετών αυτών, οι οποίοι 
μπορεί να έχουν οδηγήσει στην υποεκτίμηση του ποσοστού αυτού. 

34 Μία από τις πτυχές που θίγει η μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ αφορά τον βαθμό
εμπιστοσύνης στις ελεγκτικές εργασίες τρίτων. Τρία είναι τα πιθανά σενάρια: i) μη 
επίδειξη εμπιστοσύνης στις ελεγκτικές εργασίες τρίτων, με διενέργεια πλήρων 
ελεγκτικών δοκιμασιών επαλήθευσης· ii) επίδειξη μερικής εμπιστοσύνης στις 
ελεγκτικές εργασίες τρίτων, με διενέργεια μειωμένων ελεγκτικών δοκιμασιών 
επαλήθευσης· iii) επίδειξη πλήρους εμπιστοσύνης στις ελεγκτικές εργασίες τρίτων και 
καμία περαιτέρω ελεγκτική δοκιμασία. Το ποσοστό των πράξεων, οι οποίες υπάγονται 
στο τρίτο σενάριο, αυξήθηκε από 15 % το 2020 σε 34 % το 2021. Εμμένουμε στην 
άποψη ότι η επίδειξη υπερβολικής εμπιστοσύνης στις ελεγκτικές εργασίες τρίτων 
αντιβαίνει στον ίδιο τον σκοπό της μελέτης σχετικά με το ΥΠΣ, που συνίσταται στην 
εκτίμηση του ποσοστού των σφαλμάτων που διέλαθαν όλους τους διαχειριστικούς 
ελέγχους της ΓΔ INTPA στο πλαίσιο της πρόληψης, του εντοπισμού και της διόρθωσης 
των σφαλμάτων αυτών. 

Επισκόπηση της ΕΕΔ για το 2021 

35 Στη δήλωση διασφάλισης του Γενικού Διευθυντή στην ΕΕΔ για το 2021 δεν
διατυπώνονται επιφυλάξεις. Από το 2018 και έπειτα, η ΓΔ INTPA μείωσε σημαντικά το 
πεδίο εφαρμογής των επιφυλάξεων (ήτοι το μερίδιο των δαπανών στο οποίο αυτές 
αναφέρονταν). Στο γράφημα 5 παρουσιάζεται το πεδίο εφαρμογής των επιφυλάξεων 
που διατυπώθηκαν στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ετών 2011 έως 2021. 

15 Βλέπε τις ετήσιες εκθέσεις μας σχετικά με τα ΕΤΑ για το 2017, το 2018, το 2019 και 
το 2020. 
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Γράφημα 5 – Επιφυλάξεις στις ΕΕΔ της ΓΔ INTPA την περίοδο 2011-2021 

Πηγή: ΕΕΣ. 

36 Κρίνουμε αδικαιολόγητη την απουσία επιφυλάξεων στην ΕΕΔ για το 2021 και
θεωρούμε ότι αυτή οφείλεται εν μέρει στους εγγενείς περιορισμούς της μελέτης 
σχετικά με το ΥΠΣ, δεδομένου ότι οι διαπιστώσεις μας σχετικά με την εν λόγω μελέτη 
αφορούν και τις εκτιμήσεις των επισφαλών ποσών που βασίζονται σε αυτήν. Η 
ΓΔ INTPA εκτιμά ότι το συνολικό επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή ανερχόταν σε 
79,65 εκατομμύρια ευρώ16 (1,41 % των δαπανών του 2021) και το συνολικό 
επισφαλές ποσό κατά το κλείσιμο σε 66,03 εκατομμύρια ευρώ17. Από το επισφαλές 
ποσό κατά την πληρωμή, η ΓΔ INTPA εκτιμά ότι 13,62 εκατομμύρια ευρώ (ή το 24 %) 
θα αποτελέσουν αντικείμενο διορθώσεων στο πλαίσιο των εξακριβώσεων που θα 
διενεργήσει τα επόμενα χρόνια (το ποσό αυτό είναι γνωστό ως «διορθωτική 
ικανότητα»). 

16 Πρόκειται για τη βέλτιστη δυνατή συντηρητική εκτίμηση, από την Επιτροπή, του ύψους 
των σχετικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και δεν 
συμμορφώνονταν με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο της πληρωμής συμβατικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

17 Βλέπε ΕΕΔ της ΓΔ INTPA για το 2021, σ. 34. 
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37 Η ΓΔ INTPA καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας των 
δεδομένων που χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό της διορθωτικής ικανότητας. 
Το 2021, συνέχισε τις δραστηριότητες επιμόρφωσης, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ανακτήσεις και την ποιότητα των λογιστικών 
δεδομένων18. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η ΓΔ INTPA διενήργησε στοχευμένες 
εξακριβώσεις σε εντάλματα είσπραξης, προκειμένου να διορθώσει τις ασυμφωνίες 
που εντοπίστηκαν. Εξετάσαμε τον υπολογισμό της διορθωτικής ικανότητας για 
το 2021. Έχοντας υποβάλει σε ελεγκτικές δοκιμασίες το 35 % (κατ’ αξίαν) του 
συνολικού πληθυσμού των ανακτήσεων, δεν εντοπίσαμε σφάλματα στο δείγμα μας. 

38 Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η συνέπεια της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής, το 2020 
δημιουργήθηκε ένας «πίνακας χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων», ο οποίος 
περιλάμβανε έξι δείκτες19. Το 2021, προστέθηκαν άλλοι τέσσερις20. Από τους 
δέκα αυτούς δείκτες, οι έξι ίσχυαν για τα ΕΤΑ και τα καταπιστευματικά ταμεία 
το 2021. Όσον αφορά τη «συνολική απορρόφηση αναλήψεων υποχρεώσεων», η 
ΓΔ INTPA πέτυχε το 2021 αποτέλεσμα 99 % για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 97 % για 
τα ΕΤΑ. Το 2020, τα ποσοστά αυτά ήταν 95 % και 94 % αντίστοιχα. Όσον αφορά τις 
«έγκαιρες πληρωμές», το 2021 η ΓΔ INTPA πέτυχε 97 % για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
και 95 % για τα ΕΤΑ. Συγκριτικά, το 2020 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 98 % και 97 %. 

  

                                                      
18 Ειδική επιμόρφωση του τοπικού προσωπικού των αντιπροσωπειών της ΕΕ σχετικά με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την καταχώριση των ενταλμάτων είσπραξης. 

19 Ο πίνακας χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων είναι μια δέσμη έξι τυποποιημένων 
χρηματοοικονομικών δεικτών που αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της. 
Σκοπός του είναι η συγκριτική αξιολόγηση κάθε γενικής διεύθυνσης και υπηρεσίας της. Οι 
δείκτες είναι οι εξής: 1) εκτέλεση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, 2) εκτέλεση 
των προβλέψεων για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, 3) εκτέλεση των πιστώσεων 
πληρωμών, 4) εκτέλεση των προβλέψεων για τις πιστώσεις πληρωμών, 5) συνολική 
απορρόφηση των αναλήψεων υποχρεώσεων, 6) έγκαιρες πληρωμές. 

20 Οι τέσσερις πρόσθετοι δείκτες είναι οι ακόλουθοι: 7) έγκαιρες αποδεσμεύσεις, 8) χρόνος 
που απαιτείται για την καταχώριση των τιμολογίων, 9) ποιότητα λογιστικών δεδομένων, 
10) ποιότητα των δεδομένων διαχείρισης. 
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Συμπέρασμα και συστάσεις 

Συμπέρασμα 

39 Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου συνάγεται ότι οι
λογαριασμοί των ΕΤΑ για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 
απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάστασή τους, τα 
αποτελέσματα των πράξεών τους, τις ταμειακές ροές τους και τις μεταβολές των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και τους 
λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος. 

40 Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου συνάγεται ότι, για το
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021: 

α) το επίπεδο σφάλματος στα έσοδα των ΕΤΑ δεν ήταν σημαντικό, 

β) το επίπεδο σφάλματος στις πράξεις πληρωμών στο πλαίσιο των ΕΤΑ ήταν 
σημαντικό (βλέπε σημεία 19-25). Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος που 
προκύπτει από τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλαμε τις πράξεις 
είναι 4,6 %. 

Συστάσεις 

41 Στο παράρτημα III παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας από τη
μεταπαρακολούθηση των δύο συστάσεων που διατυπώσαμε στην ετήσια έκθεσή μας 
για το 2018 σχετικά με τα ΕΤΑ. Η ΓΔ INTPA είχε υλοποιήσει21 τη μία εκ των δύο ως επί 
το πλείστον και την άλλη μερικώς. 

42 Υποβάλαμε επίσης σε επισκόπηση συστάσεις που είχαμε διατυπώσει στις
ετήσιες εκθέσεις μας για το 2019 και το 2020 σχετικά με τα ΕΤΑ και για τις οποίες είτε 
απαιτείτο η άμεση λήψη μέτρων είτε η προβλεπόμενη προθεσμία υλοποίησης είχε 
οριστεί εντός του 2021 (βλέπε παράρτημα III). Για το 2019 και το 2020, θεωρούμε ότι 
δύο συστάσεις υλοποιήθηκαν μερικώς, ενώ μία δεν είχε ακόμη υλοποιηθεί. 

21 Στόχος αυτής της μεταπαρακολούθησης ήταν να εξακριβωθεί αν ελήφθησαν διορθωτικά 
μέτρα σε συνέχεια των συστάσεών μας, και όχι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της 
υλοποίησής τους. 
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43 Βάσει της επισκόπησης αυτής, καθώς και των διαπιστώσεων και των
συμπερασμάτων μας για το 2021, συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής 
(βλέπε πλαίσιο 2): 

Σύσταση 1 – Ενίσχυση των δικλίδων όσον αφορά τη νομική 
βάση πριν από την υπογραφή συμβάσεων 

Να ενισχύσει τις εσωτερικές δικλίδες, προκειμένου να διασφαλίζει ότι δεν 
υπογράφονται συμβάσεις απουσία έγκυρης νομικής βάσης. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: τέλος του 2023. 

Σύσταση 2 – Έκπτωση των μη πραγματοποιηθέντων εξόδων 
πριν από την πληρωμή ή την εκκαθάριση 

Να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι τυχόν αναλήψεις 
υποχρεώσεων ή προκαταβολές που δηλώνονται ως πραγματοποιηθέντα έξοδα στις 
οικονομικές καταστάσεις των δικαιούχων εκπίπτουν πριν από την εκτέλεση των 
πληρωμών ή των εκκαθαρίσεων. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: τέλος του 2023. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα I – Πληρωμές το 2021 στο πλαίσιο των ΕΤΑ ανά 
βασική περιοχή 

Πηγή: Δημιουργήθηκε από το ΕΕΣ μέσω του εργαλείου «Tableau». Χάρτης βάσης © Mapbox 
και © OpenStreetMap, με άδεια του Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

Πληρωμές στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης –
Αφρική

Δικαιούχοι χώρες
10 πρώτες (εκατ. ευρώ)

1. Σομαλία 219
2. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 109
3. Τανζανία 101
4. Ουγκάντα 84
5. Νίγηρας 81
6. Μαλάουι 79
7. Μοζαμβίκη 74
8. Σουδάν 70
9. Νιγηρία 66

10. Κένυα 65
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Πηγή: Δημιουργήθηκε από το ΕΕΣ μέσω του εργαλείου «Tableau». Χάρτης βάσης © Mapbox και 
© OpenStreetMap, με άδεια του Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

Πληρωμές στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης –
Καραϊβική και Ειρηνικός

Δικαιούχοι χώρες
5 πρώτες (εκατ. ευρώ)

1. Παπουασία-Νέα Γουινέα 29
2. Ανατολικό Τιμόρ 9
3. Βανουάτου 6
4. Φίτζι 5
5. Νήσοι Μάρσαλ 3

Δικαιούχοι χώρες
5 πρώτες (εκατ. ευρώ)

1. Αϊτή 47
2. Τζαμάικα 11
3. Γαλλική Γουιάνα 8
4. Μπελίζε 7
5. Δομινικανή Δημοκρατία 6
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Παράρτημα II – Πορεία υλοποίησης των σχεδίων δράσης 

Σχέδιο δράσης του 2019 

A.1 Απλούστευση και αποσαφήνιση των διαδικασιών και των 
συμβατικών όρων που ισχύουν για τις επιχορηγήσεις.  Εν εξελίξει 

A.2

Συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με συχνά 
εμφανιζόμενα σφάλματα στη χρηματοοικονομική 
διαχείριση και τη διαχείριση εγγράφων για την εκτέλεση 
συμβάσεων επιχορήγησης. 

 Υλοποιήθηκε 

B.1

Ανάπτυξη στρατηγικής για τη μείωση της χρήσης των 
εκτιμήσεων για προγράμματα και προώθηση εναλλακτικών 
λύσεων, με σκοπό την απλούστευση και τη βελτίωση της 
σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας. 

 Υλοποιήθηκε 

Γ.1 

Εργασίες για τη χρήση των όρων εντολής που εγκρίθηκαν 
το 2017 [Ares (2018) 1722717] για τις επαληθεύσεις 
δαπανών: επαλήθευση δαπανών που πραγματοποιούνται 
από διεθνείς οργανώσεις υπό έμμεση διαχείριση. 

 Υλοποιήθηκε 

Γ.2 Συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας με τις διεθνείς 
οργανώσεις με σκοπό τη σταθερή μείωση των σφαλμάτων.  Υλοποιήθηκε 

Δ.1 Ενίσχυση της συνέπειας και της συνοχής της λειτουργίας 
των καθηκόντων ελέγχου και επαλήθευσης.  Υλοποιήθηκε 

Δ.2 Αποσαφήνιση και προώθηση της χρήσης επιλογών 
απλουστευμένου κόστους.  Υλοποιήθηκε 

Δ.3 Αποσαφήνιση και προώθηση της χρηματοδότησης βάσει 
αποτελεσμάτων.  Εν εξελίξει 

Δ.4 Βελτίωση της μεθοδολογίας και του εγχειριδίου της μελέτης 
σχετικά με το ΥΠΣ (νέα δράση του 2019).  Υλοποιήθηκε 

432



 

Σχέδιο δράσης του 2020  

A.1 Απλούστευση και αποσαφήνιση των διαδικασιών και των 
συμβατικών όρων που ισχύουν για τις επιχορηγήσεις.  Εν εξελίξει 

A.2 

Συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με συχνά 
εμφανιζόμενα σφάλματα στη χρηματοοικονομική 
διαχείριση και τη διαχείριση εγγράφων για την εκτέλεση 
συμβάσεων επιχορήγησης. 

 Υλοποιήθηκε 

B.1 Συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας με τις διεθνείς 
οργανώσεις με σκοπό τη σταθερή μείωση των σφαλμάτων.  Υλοποιήθηκε 

Γ.1 Αποσαφήνιση και προώθηση της χρηματοδότησης βάσει 
αποτελεσμάτων.  Εν εξελίξει 

Γ.2 
Βελτίωση της μεθοδολογίας και του εγχειριδίου της μελέτης 
σχετικά με το ΥΠΣ (νέα δράση με βάση τη δράση Δ.4 του 
σχεδίου δράσης του 2019). 

 Υλοποιήθηκε 

Γ.3 Μείωση της υπερβάλλουσας εκκαθάρισης 
προχρηματοδοτήσεων (νέα δράση).  Εν εξελίξει 

Γ.4 Διενέργεια αξιολόγησης σχετικά με τη χρήση των όρων 
εντολής για τις επαληθεύσεις δαπανών (νέα δράση).  Υλοποιήθηκε 
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Σχέδιο δράσης του 2021 

A.1 Απλούστευση και αποσαφήνιση των διαδικασιών και των 
συμβατικών όρων που ισχύουν για τις επιχορηγήσεις.  Εν εξελίξει 

B.1 Συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας με τις διεθνείς 
οργανώσεις με σκοπό τη σταθερή μείωση των σφαλμάτων.  Υλοποιήθηκε 

Β.2 

Ενέργειες σε συνέχεια των παρατηρήσεων υψηλού 
κινδύνου που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου στον 
οποίο υπέβαλε η IAS την αξιολόγηση κατά πυλώνες στον 
τομέα της εξωτερικής δράσης (νέα δράση). 

 Υλοποιήθηκε 

Γ.1 Αποσαφήνιση και προώθηση της χρηματοδότησης βάσει 
αποτελεσμάτων.  Εν εξελίξει 

Γ.2 
Βελτίωση της μεθοδολογίας και του εγχειριδίου της μελέτης 
σχετικά με το ΥΠΣ (νέα δράση με βάση τη δράση Δ.4 του 
σχεδίου δράσης του 2019). 

 Υλοποιήθηκε 

Γ.3 Αντιμετώπιση των τρωτών σημείων που συνδέονται με την 
υπερβάλλουσα εκκαθάριση των προχρηματοδοτήσεων.  Εν εξελίξει 

Γ.4 Διενέργεια αξιολόγησης σχετικά με τη χρήση των όρων 
εντολής για τις επαληθεύσεις δαπανών.  Υλοποιήθηκε 

Γ.5 
Ανταλλαγή πληροφοριών με τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη όσον αφορά τα συχνά εμφανιζόμενα σφάλματα(νέα 
δράση). 

 Εν εξελίξει 

Πηγή: Σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έτη 2019, 2020 και 2021. 
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Παράρτημα III – Μεταπαρακολούθηση των συστάσεών μας 

Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε Δεν 
υλοποιή-

θηκε

Άνευ 
αντικει-
μένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2018 

Σύσταση 1: 

Να προβεί σε ενέργειες ώστε να ενισχύσει την 
υποχρέωση που υπέχουν οι διεθνείς οργανώσεις να 
διαβιβάζουν στο ΕΕΣ, κατόπιν αιτήματός του, κάθε 
απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του 
έγγραφο ή στοιχείο, όπως προβλέπεται στη ΣΛΕΕ. 

X22 

Σύσταση 2: 

Να βελτιώσει τη μεθοδολογία και το εγχειρίδιο της 
μελέτης για το ΥΠΣ ώστε να παρέχουν διεξοδικότερη 
καθοδήγηση σχετικά με τα ζητήματα που 
προσδιορίζουμε στην παρούσα έκθεση, και να 
παρέχουν, ως εκ τούτου, κατάλληλη υποστήριξη για 
την εκτίμηση κινδύνου επί της οποίας βασίζει η 
ΓΔ DEVCO τη διατύπωση επιφυλάξεων. 

X 

22 Η Επιτροπή ενέτεινε τις επαφές της με διεθνείς οργανώσεις αναφορικά με το ζήτημα της πρόσβασης του ΕΕΣ σε έγγραφα. Ορισμένες, όπως ο Όμιλος 
της Παγκόσμιας Τράπεζας, βελτίωσαν τη συνεργασία τους με το ΕΕΣ, σε αντίθεση με άλλες. Ορισμένες οργανώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
όπως το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και το Πρόγραμμα ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών (UNDP), εξακολουθούν να μας διαβιβάζουν δικαιολογητικά έγγραφα σε μορφή μόνο για ανάγνωση. 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε Δεν 
υλοποιή-

θηκε

Άνευ 
αντικει-
μένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2019 

Σύσταση 1: 

Να βελτιώσει περαιτέρω τη μεθοδολογία και το 
εγχειρίδιο που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 
μελέτης του ΥΠΣ προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα που διαπιστώσαμε στην παρούσα 
έκθεση, με σκοπό να ενισχυθεί η αξιοπιστία του 
ποσοστού σφάλματος που αναφέρεται στη μελέτη. 

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: 
έως το τέλος του 2021. 

X 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε Δεν 
υλοποιή-

θηκε

Άνευ 
αντικει-
μένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2020 

Σύσταση 1: 

Να λάβει μέτρα ώστε οι διεθνείς οργανώσεις να 
παρέχουν στο ΕΕΣ πλήρη, απεριόριστη και έγκαιρη 
πρόσβαση στα έγγραφα που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, 
και μάλιστα όχι απλώς σε μορφή μόνο για ανάγνωση. 

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: 
έως το τέλος του 2021. 

X23 

Σύσταση 2: 

Να διατυπώνει επιφυλάξεις για όλους τους τομείς 
σχετικά με τους οποίους διαπιστώνεται υψηλό 
επίπεδο κινδύνου, ανεξαρτήτως του μεριδίου τους 
στις συνολικές δαπάνες και της δημοσιονομικής 
επίπτωσής τους. 

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: 
έως τη δημοσίευση της ΕΕΔ για το 2021. 

X 

Πηγή: ΕΕΣ. 

23 Βλέπε σύσταση 1 από το 2018. 
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Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην ετήσια έκθεση σχετικά 

με τις δραστηριότητες που 
χρηματοδοτήθηκαν από το όγδοο, 

ένατο, δέκατο και ενδέκατο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για το 

οικονομικό έτος 2021 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

«ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΟΓΔΟΟ, ΕΝΑΤΟ, ΔΕΚΑΤΟ ΚΑΙ 

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης (ΕΤΑ) λαμβάνει χώρα 
σε επισφαλή, σύνθετα και ταχέως εξελισσόμενα περιβάλλοντα και χαρακτηρίζεται από πολυμορφία:  

- όσον αφορά τη γεωγραφική διασπορά, η οποία καλύπτει πολλές διαφορετικές αντιπροσωπείες
ανά τον κόσμο,

- όσον αφορά τους φορείς υλοποίησης και τις χώρες-εταίρους με τις διαφορετικές ικανότητες
διαχείρισης και ελέγχου που διαθέτουν, από μικρές τοπικές ΜΚΟ έως διεθνείς οργανισμούς,

- όσον αφορά τις μεθόδους χορήγησης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών
έργων, της δημοσιονομικής στήριξης, των προγραμμάτων στήριξης τομεακών πολιτικών, των
συνεισφορών σε παγκόσμια μέσα, του συνδυασμού μέσων, των εγγυήσεων από τον
προϋπολογισμό κ.λπ.

Επιπλέον, το 2021 η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων από τα ΕΤΑ 
πραγματοποιήθηκε εν μέσω των προκλήσεων της πανδημίας COVID-19 και των ραγδαίων πολιτικών 
αλλαγών που βίωσαν ορισμένες από τις χώρες-εταίρους μας. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι σε αυτό το απαιτητικό πλαίσιο είναι μάλλον απίθανο να εφαρμοστεί σενάριο 
μηδενικού σφάλματος. Ωστόσο, η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της 
πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των ΕΤΑ σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό και 
δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή εξακολουθεί να προσαρμόζει και να βελτιστοποιεί τις διαδικασίες 
που εφαρμόζει για την περαιτέρω μείωση του κινδύνου σφαλμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα της δήλωσης διασφάλισης του ΕΕΣ. Το σχέδιο δράσης που εγκρίνεται κάθε έτος από τη 
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (ΓΔ INTPA) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις που 
αποσκοπούν ειδικά στη μείωση των σφαλμάτων, όπως η απλούστευση των διαδικασιών, η 
καθοδήγηση, τα προγράμματα κατάρτισης και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Η Επιτροπή, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις συστάσεις του ΕΕΣ του 2021 σχετικά με τα ΕΤΑ, θα λάβει 
περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει, εάν το κρίνει 
σκόπιμο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την οικονομική αποδοτικότητα. 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Πλαίσιο 2 — Παραδείγματα σφαλμάτων 

Μη επιλέξιμες δαπάνες λόγω απουσίας νομικής βάσης 

Όσον αφορά το είδος σφάλματος που προέκυψε κατά την ανάθεση της σύμβασης επιχορήγησης σε 

διεθνή οργανισμό στον Νίγηρα, η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα μετριασμού. Ωστόσο, η 
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Επιτροπή επισημαίνει ότι το εν λόγω έργο συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της 

διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.  Εξασφάλισε την ανάκτηση κονδυλίων από τις δημόσιες 

αρχές, αλλά και περιόρισε τη διαταραχή της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών. 

Απουσία απαραίτητων δικαιολογητικών 

Όσον αφορά το μισθολογικό κόστος του εργαζομένου που προβλεπόταν να απασχοληθεί σε άλλο 

έργο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι εν λόγω μη επιλέξιμες δαπάνες δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν 

από τα έγγραφα που όφειλε να υποβάλει ο διεθνής οργανισμός για την αποδέσμευση της πληρωμής 

σύμφωνα με την υπογραφείσα συμφωνία. Είναι σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι πρόκειται για ιδιαίτερα 

επιτυχές έργο, το οποίο πρωτοστάτησε στην προώθηση και την ανάπτυξη της εμπορικής αξιακής 

αλυσίδας του δασοκομικού τομέα στην Ουγκάντα και κατέδειξε επίσης την άμεση ανάληψη δέσμευσης 

για την τόνωση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. 

Μέρος μη πραγματοποιηθεισών δαπανών: καταλογισμός μη επιλέξιμων εξόδων σε έργο 

Όσον αφορά τα ποσά που δεσμεύτηκαν, αλλά δηλώθηκαν ως πραγματοποιηθείσες δαπάνες, η 

Επιτροπή επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι το τελικό επιλέξιμο ποσό θα καθοριστεί μόνο μετά την 

παραλαβή της τελικής έκθεσης που θα εκδώσει ο δικαιούχος, θεωρεί ότι το σφάλμα είναι προσωρινό. 

Τα ποσά που δεσμεύτηκαν εξακολουθούν να δαπανώνται έως το τέλος της υλοποίησης του έργου. 

Η Επιτροπή αυξάνει την ευαισθητοποίηση και τους ελέγχους προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα 

της υπερβάλλουσας εκκαθάρισης και ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων 

από τις οικείες οντότητες. 

Σοβαρή μη τήρηση των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων: μη δικαιολογημένες 

αποφάσεις του εθνικού διατάκτη 

Όσον αφορά τη διαπίστωση σχετικά με την απόφαση του εθνικού διατάκτη για τις δημόσιες 

συμβάσεις, η Επιτροπή τονίζει ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά το στάδιο της 

σύναψης συμβάσεων, η παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας στέφθηκε με επιτυχία. Διοργανώθηκε 

συνεδρία επανόρθωσης με τη συμμετοχή των Υπουργείων Μεταφορών και Εξωτερικών και οι 

συστάσεις που διατυπώθηκαν εγκρίθηκαν ως ιδιαίτερα χρήσιμες για τη βελτίωση της διαχείρισης της 

συντήρησης οδών στο Μάλι. 

22. Η Επιτροπή δραστηριοποιείται σε τρίτες χώρες σε σύνθετα πολιτικά και τεχνικά πλαίσια,

συνεργαζόμενη με πολλούς εταίρους, όπως χώρες-εταίρους, διεθνείς οργανισμούς ή οργανισμούς
των κρατών μελών. Μολονότι εφαρμόζονται σε τακτική βάση σχέδια δράσης για τη διατήρηση των
ποσοστών σφάλματος στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, η Επιτροπή θεωρεί απίθανη τη χρήση
σεναρίου μηδενικού σφάλματος σε αυτό το πλαίσιο.

23. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η πλειονότητα των ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων που θα

μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί οφείλονταν σε υπερβάλλουσα εκκαθάριση (δέκα περιπτώσεις), ενώ
βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη διάφορα μέτρα για την αποφυγή σφαλμάτων αυτού του είδους. Όσον
αφορά τις οκτώ περιπτώσεις μη ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων, η Επιτροπή διαφώνησε με δύο από
αυτές, ενώ άλλες τέσσερις περιπτώσεις αφορούσαν την ίδια σύμβαση που αποτέλεσε αντικείμενο
δείγματος τέσσερις φορές για διαφορετικές πράξεις, αλλά με το ίδιο σφάλμα εγγύησης καλής
εκτέλεσης. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σφάλμα σε πράξη δεν ισοδυναμεί κατ’ ανάγκη με αχρεωστήτως
καταβληθέν ποσό το οποίο πρέπει να ανακτηθεί.
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24. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το 2022 την αξιολόγηση των όρων εντολής για τις επαληθεύσεις

δαπανών που ισχύουν από το 2018. Το συμπέρασμα ήταν ότι είναι αποτελεσματικοί ως προς την
παρακολούθηση των μη επιλέξιμων δαπανών (το υπόδειγμα έκθεσης επαλήθευσης των δαπανών
περιλαμβάνει παράρτημα με τον κατάλογο των πράξεων και των σφαλμάτων).

25. Τον Σεπτέμβριο του 2021 και τον Μάιο του 2022 η Επιτροπή αναθεώρησε τους όρους εντολής

των επαληθεύσεων δαπανών. Η Επιτροπή προβλέπει την περαιτέρω εμβάθυνση των αναλύσεων και
την αντιμετώπιση άλλων πτυχών, όπως η δειγματοληψία, καθώς και την ενσωμάτωση των
διδαγμάτων που αντλήθηκαν και των απαντήσεων σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο
του 2022 μεταξύ των χρηστών της σύμβασης-πλαισίου για τον έλεγχο.

27. Η Επιτροπή είναι ενήμερη σχετικά με τις περιπτώσεις πρόσβασης σε έγγραφα σε μορφή μόνο για

ανάγνωση που εντόπισε το ΕΕΣ και εξακολουθεί να εφιστά την προσοχή των σχετικών διεθνών
οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών στην ανάγκη παροχής των απαραίτητων πληροφοριών στους
ελεγκτές.

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και το ΕΕΣ για την εξεύρεση 
αποδεκτών λύσεων στο ζήτημα της πρόσβασης σε έγγραφα. 

Ειδικότερα, όταν οι εν λόγω περιπτώσεις που αφορούσαν τρεις οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών 
τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής, η Επιτροπή αντέδρασε άμεσα και ενίσχυσε τον διάλογο με τους 
σχετικούς οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να διευκολυνθούν οι υπό εξέλιξη εργασίες του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

28. Οι πάγιες οδηγίες της Επιτροπής προβλέπουν ότι πρέπει να διατυπώνεται επιφύλαξη όταν το

υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος υπερβαίνει το όριο σημαντικότητας του 2 %.

Επιπλέον, ο κανόνας de minimis, ο οποίος θεσπίστηκε με τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) 
για το 2019, προβλέπει ότι οι πιθανές επιφυλάξεις δεν θεωρούνται σημαντικές για δραστηριότητες 
που αντιπροσωπεύουν ποσοστό κάτω του 5 % των συνολικών πληρωμών της ΓΔ και έχουν 
δημοσιονομικό αντίκτυπο μικρότερο των 5 εκατ. EUR. Σε αυτήν τη βάση, εξασφαλίζεται στην Επιτροπή 
η δυνατότητα υποβολής εκθέσεων μόνο για τα σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τη διαχείριση 
των κονδυλίων της ΕΕ. Εξακολουθεί να διασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια της υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με τη διαχείριση: όλες οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται ο κανόνας αναφέρονται 
δεόντως στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και παρακολουθούνται στενά.  

Για το 2019 και το 2020 ο κανόνας de minimis είχε ως αποτέλεσμα την απουσία επιφυλάξεων, ενώ 
για το 2021 όλα τα ενδεικτικά υπολειπόμενα ποσοστά σφάλματος ήταν κάτω από το όριο 
σημαντικότητας του 2 %. 

Η μελέτη του 2021 σχετικά με το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος 

31. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η μελέτη σχετικά με το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος (ΥΠΣ)

αποτελεί σημαντικό στοιχείο επί του οποίου βασίζεται η δήλωση του γενικού διευθυντή, αλλά δεν
συνιστά τη μοναδική πηγή διασφάλισης. Η ΓΔ INTPA διαθέτει πλήρες πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και
ολοκληρωμένη στρατηγική ελέγχου, που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο εφαρμογής. Όλα τα στοιχεία
του πλαισίου ελέγχου χρησιμεύουν ως δομικά στοιχεία για τη διασφάλισή της, η οποία αναφέρεται
στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων αποτελεί τη βάση για τις
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πληροφορίες σχετικά με την κανονικότητα στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις 
(ΕΕΔΕ). 

32. Εκτός από το συνολικό υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος, στη μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ

εκτιμάται επίσης το ποσοστό σφάλματος για τις δύο ροές χρηματοδότησης του προϋπολογισμού των
ΕΤΑ και της ΕΕ και ο κίνδυνος παρουσιάζεται σε διαφοροποιημένη εικόνα (βλ. πίνακα στη σελίδα 34
και παράρτημα 9 της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ΓΔ INTPA για το 2021, όπου
παρουσιάζεται το επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή από το σχετικό σύστημα δικλίδων).

33. Η Επιτροπή ουδέποτε χαρακτήρισε τη μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ ως ανάληψη εντολής παροχής

διασφάλισης ούτε ως έλεγχο. Η μελέτη εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό και βασίζεται σε διακριτή
μεθοδολογία.

Η μεθοδολογία αυτή δημοσιοποιείται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ INTPA, η οποία 
παρουσιάζει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση με ειλικρινή και δίκαιο τρόπο.  Η Επιτροπή 
θεωρεί ότι η μελέτη δεν υπόκειται σε περιορισμούς που ενδέχεται να συμβάλουν σε υποεκτίμηση των 
σφαλμάτων. 

34. Η χρήση της αξιοπιστίας για την εκπόνηση της μελέτης σχετικά με το ΥΠΣ προβλεπόταν ανέκαθεν

από τη μεθοδολογία υπολογισμού του ΥΠΣ. Η πλήρης εκ νέου διενέργεια επαλήθευσης ενός ελεγκτή,
όπως το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ή ένας αντισυμβαλλόμενος σε σύμβαση-πλαίσιο, θα
συνιστούσε υψηλή και περιττή διοικητική επιβάρυνση για τους δικαιούχους και αντιβαίνει στην αρχή
του ενιαίου ελέγχου. Ο βαθμός αξιοπιστίας δεν μπορεί να προκαθορίζεται εκ των προτέρων,
δεδομένου ότι εξαρτάται από τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες είναι δυνατή και σκόπιμη η
αξιοπιστία. Η Επιτροπή συμφωνεί, ωστόσο, ότι ο βαθμός αξιοπιστίας δεν θα πρέπει, καταρχήν, να
υπερβαίνει σημαντικά τους ιστορικούς μέσους όρους, εκτός εάν υπάρχει ειδική αιτιολόγηση.

Επισκόπηση της ΕΕΔ για το 2021 

35. Βλ. απαντήσεις της Επιτροπής στα σημεία 28 και 31.

36. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απουσία επιφύλαξης αιτιολογείται δεόντως, σύμφωνα με τις πάγιες

οδηγίες της Επιτροπής για τη διατύπωση επιφυλάξεων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της συνολικής
αξιολόγησης των διαφόρων δομικών στοιχείων που υποστηρίζουν τη δήλωση διασφάλισης του
γενικού διευθυντή, η οποία περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μελέτη σχετικά με το ΥΠΣ δεν υπόκειται σε περιορισμούς που ενδέχεται να 
συμβάλουν σε υποεκτίμηση των σφαλμάτων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Συμπεράσματα 

40. β) Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ορισμένα σφάλματα στις πράξεις και εργάζεται σε

διαρκή βάση για τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σφάλμα σε πράξη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη αχρεωστήτως καταβληθέν 
ποσό το οποίο πρέπει να ανακτηθεί. 
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Συστάσεις 

Σύσταση 1 — Ενίσχυση των ελέγχων όσον αφορά τις νομικές βάσεις πριν από τη 

σύναψη σύμβασης 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Σύσταση 2 — Έκπτωση των μη πραγματοποιηθέντων εξόδων πριν από την πληρωμή 

ή την εκκαθάριση 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση και θεωρεί ότι αυτή εφαρμόζεται εν μέρει. Σε συνέχεια 
προηγούμενης σύστασης του ΕΕΣ, η Επιτροπή έλαβε μέτρα, όπως η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών, 
η εισαγωγή πρόσθετου καταλόγου ελέγχου, η αύξηση της ευαισθητοποίησης, και εξακολουθεί να 
εργάζεται για την πρόληψη των υπερβαλλουσών εκκαθαρίσεων. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2022 

Η πολιτική για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (ΕΕΣ) ορίζεται στην απόφαση αριθ. 6-2019 του ΕΕΣ για την πολιτική 
ανοικτών δεδομένων και την περαιτέρω χρήση εγγράφων. 

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά (π.χ. σε χωριστές 
ανακοινώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας), το περιεχόμενο του ΕΕΣ που ανήκει 
στην ΕΕ παραχωρείται βάσει της άδειας Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Ισχύει επομένως ως γενικός κανόνας ότι η 
περαιτέρω χρήση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται 
οι αλλαγές. Κατά την περαιτέρω χρήση απαγορεύεται η διαστρέβλωση του αρχικού 
νοήματος ή μηνύματος των εγγράφων. Το ΕΕΣ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση εγγράφων. 

Εάν συγκεκριμένο περιεχόμενο αναφέρεται σε ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα, π.χ. 
φωτογραφίες υπαλλήλων του ΕΕΣ, ή περιλαμβάνει έργα τρίτων, απαιτείται πρόσθετη 
έγκριση. 

Όταν παραχωρείται η έγκριση, αυτή ακυρώνει και αντικαθιστά την ανωτέρω γενική 
έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση. 

Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να 
χρειάζεται να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους κατόχους των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Κεφάλαιο 6: 
• Γράφημα 6.4: Δημιουργήθηκε με το εργαλείο «Tableau», χάρτης βάσης

©Mapbox και ©OpenStreetMap, με άδεια του Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).

• Πλαίσιο 6.3: εικόνες στα αριστερά από δεδομένα Sentinel του
Copernicus (2021) που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από το Sentinel
Hub και τον οργανισμό πληρωμών της Ανδαλουσίας.

Κεφάλαιο 8 – Παράρτημα 8.1, ΕΤΑ – Παράρτημα I: 

Δημιουργήθηκε με το εργαλείο «Tableau», χάρτης βάσης ©Mapbox και 
©OpenStreetMap, με άδεια του Creative Commons Attribution-
ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

Το λογισμικό ή τα έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα 
καταχωρισμένα σχέδια, οι λογότυποι και οι επωνυμίες/ονομασίες, εξαιρούνται από 
την πολιτική του ΕΕΣ για την περαιτέρω χρήση. 
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Το σύνολο των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του 
ονόματος χώρου «europa.eu» παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. 
Δεδομένου ότι το ΕΕΣ δεν έχει έλεγχο επ’ αυτών, σας συνιστούμε να εξετάζετε τις 
πολιτικές τους για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και της πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 

Χρήση του λογότυπου του ΕΕΣ 

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου του ΕΕΣ χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη 
γνώμη του οργάνου. 
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Στην ετήσια έκθεσή μας εκθέτουμε τα 
αποτελέσματα της εξέτασης των εσόδων και 
των δαπανών της ΕΕ, καθώς και τη γνώμη μας 
σχετικά με την αξιοπιστία των ετήσιων 
λογαριασμών της και τη συμμόρφωση των 
πράξεων, στις οποίες αυτοί βασίζονται, με 
τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.
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