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Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 259 του δημοσιονομικού κανονισμού, τις 

απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις παρατηρήσεις που διατυπώνονται σε ειδική έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα δημοσιευθεί ταυτόχρονα με την εν λόγω ειδική έκθεση.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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ΣΥΝΟΨΗ (Σημεία I-ΙX) 

Απαντήσεις της Επιτροπής:  

Ι. Τα στοιχεία για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ), καθώς και οι πηγές και οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για τον υπολογισμό τους, επαληθεύονται από την Eurostat τόσο 
σε πολυετείς κύκλους όσο και σε ετήσια βάση. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία του ΑΕΕ 
είναι αξιόπιστα, πλήρη και συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών. Ο τελευταίος ολοκληρωμένος 
κύκλος επαλήθευσης, ο οποίος αποτελεί αντικείμενο του παρόντος ελέγχου του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 2016-2019. Η επαλήθευση 
βασίζεται σε ένα μοντέλο που καθιέρωσε η Επιτροπή (Eurostat) σε στενή συνεργασία με 
εμπειρογνώμονες από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) των κρατών μελών. Η Eurostat 
επικουρείται στις εργασίες επαλήθευσης που εκτελεί από την ομάδα εμπειρογνωμόνων ΑΕΕ, στην 
οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες της Eurostat και των ΕΣΥ. Ολόκληρη η διαδικασία επαλήθευσης 
υπόκειται σε αξιολόγηση από ομότιμους από τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων ΑΕΕ. Κάθε χρόνο 
η ομάδα εμπειρογνωμόνων ΑΕΕ εκδίδει γνώμη σχετικά με την καταλληλότητα των στοιχείων για το 
ΑΕΕ, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από τη ΓΔ Προϋπολογισμού για τους σκοπούς των 
συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του ιδίου πόρου ΑΕΕ. 

III. Ο κύκλος επαλήθευσης της Eurostat περιλαμβάνει τόσο ενδελεχή ανάλυση των καταλόγων ΑΕΕ 

των κρατών μελών για τις πηγές και τις μεθόδους όσο και λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων για το 
ΑΕΕ που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα, ενδεχομένως, τον καθορισμό σημείων δράσης ή 
τη διατύπωση επιφυλάξεων για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας, της αξιοπιστίας και της 
πληρότητας των εν λόγω στοιχείων. Τα αποτελέσματα από τις εν λόγω εργασίες επαλήθευσης 
λαμβάνονται υπόψη για δημοσιονομικούς σκοπούς. Μολονότι η Eurostat, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, έχει μειώσει ήδη τη διάρκεια του κύκλου επαλήθευσης του ΑΕΕ, για τις σχετικές εργασίες 
απαιτείται επαρκής χρόνος, ώστε να μην διακυβευτεί το πεδίο εφαρμογής και η ποιότητά του. 

VI. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα συμπεράσματα του ΕΕΣ ότι η διαδικασία 

επαλήθευσης ήταν αποτελεσματική. Τα ζητήματα υψηλού κινδύνου που εντοπίστηκαν αποτέλεσαν 
αντικείμενο στοχευμένης εστίασης μέσω των συγκρίσεων μεταξύ χωρών, καθώς και μέσω της 
διατύπωσης εγκάρσιων επιφυλάξεων. Η Eurostat διενήργησε εγκαίρως και τις 16 συγκρίσεις μεταξύ 
χωρών κατά τη διάρκεια του κύκλου 2016-2019, και η Επιτροπή το θεωρεί αυτό σημαντικό 
επίτευγμα. Οι πέντε εγκάρσιες επιφυλάξεις διατυπώθηκαν στο τέλος του κύκλου, ταυτόχρονα με τις 
επιφυλάξεις για συγκεκριμένες συναλλαγές. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή είναι 
της άποψης ότι τα ζητήματα υψηλού κινδύνου που εντοπίστηκαν κατά τον κύκλο επαλήθευσης του 
ΑΕΕ 2016-2019 αποτέλεσαν συνολικά εγκαίρως αντικείμενο στοχευμένης εστίασης. 

VII. Οι εργασίες επί των εγκάρσιων ζητημάτων υψηλού κινδύνου αντικατόπτριζαν τα αποτελέσματα 

της σχετικής διαδικασίας κατά προτεραιότητα ιεράρχησης που διενήργησε η Eurostat. Συνεπεία 
τούτου, δύο ζητήματα με τον χαμηλότερο δυνητικό αντίκτυπο απορρίφθηκαν και το πεδίο της 
ανάλυσης περιορίστηκε σε άλλα τρία ζητήματα. Τα υπόλοιπα ζητήματα αξιολογήθηκαν ως ζητήματα τα 
οποία πληρούσαν τα κριτήρια για να υπαχθούν στο ίδιο υψηλό επίπεδο ελέγχου. Τα αποτελέσματα και 
οι συνέπειες της διαδικασίας κατά προτεραιότητα ιεράρχησης αναφέρθηκαν στην επιτροπή ΑΕΕ, η 
οποία προέβη και στην έγκρισή τους. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αναφέρονται από το ΕΕΣ στο σημείο 69, σε 
συνδυασμό με τις εργασίες που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιφύλαξης για το 
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ΑΕΕ που σχετίζεται με την παγκοσμιοποίηση, εξασφάλισαν επαρκή απάντηση στο συγκεκριμένο 
ζήτημα. 

VIII. Η Eurostat εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το ΕΕΣ αναγνωρίζει την έγκαιρη 

ολοκλήρωση του κύκλου επαλήθευσης του ΑΕΕ και την έγκαιρη παροχή πληροφοριών στα κράτη μέλη 
σχετικά με τις προσαρμογές των συνεισφορών τους ως αποτέλεσμα της εν λόγω επαλήθευσης. Η 
εμβέλεια των ελέγχων της Eurostat καθορίστηκε από το μοντέλο επαλήθευσης του ΑΕΕ που 
σχεδιάστηκε σε στενή συνεργασία με την επιτροπή ΑΕΕ και εγκρίθηκε από αυτήν. Στον κύκλο του ΑΕΕ 
2016-2019 προέκυψε ανάγκη ενισχυμένου ελέγχου λόγω της εφαρμογής του νέου εθνικού 
λογιστικού προτύπου ΕΣΛ 2010.  

Όσον αφορά τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του κύκλου επαλήθευσης, η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι πρόκειται για σύνηθες χαρακτηριστικό της διαδικασίας επαλήθευσης του ΑΕΕ. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή του ορίου σημαντικότητας στην επαλήθευση του 
ΑΕΕ έχει τους περιορισμούς της, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις ο δυνητικός αντίκτυπος των 
ανεπαρκειών που εντοπίζονται όσον αφορά το ΑΕΕ δεν είναι γνωστός κατά τον χρόνο του εντοπισμού 
τους. 

IX. Η Επιτροπή αποδέχεται όλες τις συστάσεις εκτός από την επιμέρους σύσταση 2 β), την οποία 

αποδέχεται εν μέρει.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Σημεία 1-26) 

Καμία απάντηση της Επιτροπής.  

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (Σημεία 27-35)  

Καμία απάντηση της Επιτροπής.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Σημεία 36-104) 

Απαντήσεις της Επιτροπής: 

39. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το ΕΕΣ αναγνωρίζει το μοντέλο 

εκτίμησης κινδύνου του ΑΕΕ και τον ρόλο που διαδραματίζει στον επαρκή εντοπισμό όλων των 
ζητημάτων υψηλού κινδύνου. Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι, εκτός από τις συνέπειες για την άμεση 
επαλήθευση, η υπαγωγή των κρατών μελών σε τρεις κατηγορίες κινδύνου στο πλαίσιο του μοντέλου 
εκτίμησης κινδύνου είχε περαιτέρω συνέπειες για τη διάρθρωση του κύκλου επαλήθευσης του ΑΕΕ. 
Στις συνέπειες αυτές περιλαμβάνονταν η σειρά/κατά προτεραιότητα ιεράρχηση της επαλήθευσης των 
επιμέρους χωρών, το εύρος της, καθώς και ο ελάχιστος αριθμός ενημερωτικών επισκέψεων για το 
ΑΕΕ ανά χώρα. 
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44. Η Eurostat χρησιμοποίησε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσω των αρχικών 

επαληθεύσεών της, προκειμένου να επαναξιολογήσει το επίπεδο κινδύνου και να εκτιμήσει τον 
δυνητικό αντίκτυπο των 18 εγκάρσιων ζητημάτων που εντοπίστηκαν το 2016. Η Επιτροπή θεωρεί ότι 
η επαναξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου που διενεργήθηκε το 2017 αποτελεί σημαντικό αποδεικτικό 
στοιχείο κατά προτεραιότητα ιεράρχησης, βάσει της οποίας δόθηκε λιγότερη προσοχή στα εγκάρσια 
ζητήματα χαμηλότερου κινδύνου κατά την επαλήθευση που ακολούθησε. Τα υπόλοιπα ζητήματα 
αξιολογήθηκαν ως ζητήματα τα οποία πληρούσαν τα κριτήρια για να υπαχθούν στο ίδιο υψηλό 
επίπεδο ελέγχου, γεγονός που, κατά την άποψη της Επιτροπής, συνέβαλε θετικά στη βεβαιότητα της 
καταλληλότητας των στοιχείων του ΑΕΕ για τους σκοπούς των ιδίων πόρων. 

45. Μια σημαντική συνέπεια της διαδικασίας κατά προτεραιότητα ιεράρχησης των εγκάρσιων 

ζητημάτων υψηλού κινδύνου ήταν επίσης η επιβεβαίωση ότι η μεγάλη πλειονότητα των ζητημάτων 
που είχαν προσδιοριστεί αρχικά για συγκρίσεις μεταξύ χωρών θα έπρεπε πράγματι να 
παρακολουθούνται μέσω λεπτομερών ελέγχων μεταξύ των χωρών.  Η Eurostat ολοκλήρωσε 
εγκαίρως όλες τις συγκρίσεις μεταξύ χωρών κατά τη διάρκεια του κύκλου, γεγονός που οδήγησε σε 
επακόλουθες βελτιώσεις στους συγκεκριμένους τομείς μέσω του καθορισμού σημείων δράσης και/ή 
της διατύπωσης επιφυλάξεων που επιλύθηκαν από τα κράτη μέλη.   

Κοινή απάντηση στα σημεία 46 και 47: Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην 

ανάλυση του ΕΕΣ όσον αφορά τα σημεία δράσης «Α» ελήφθη υπόψη μόνο ο αντίκτυπος από τα σημεία 
δράσης που αντιμετωπίστηκαν με ικανοποιητικό τρόπο από τα κράτη μέλη. Δεν έλαβε υπόψη τον 
αντίκτυπο των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν όταν η αντιμετώπιση των σημείων δράσης δεν ήταν 
ικανοποιητική, διότι οι πληροφορίες αυτές δεν ήταν διαθέσιμες κατά τον χρόνο διεξαγωγής του 
ελέγχου. Είναι εύλογο να υιοθετηθεί η παραδοχή ότι ο αντίκτυπος από τις αντίστοιχες επιφυλάξεις θα 
είναι υψηλότερος απ’ ό,τι για τα σημεία δράσης. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα επιλεγμένα κράτη μέλη αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο των σημείων 
δράσης που προκύπτουν από συγκρίσεις μεταξύ χωρών. 

48. Μετά τη διαδικασία κατά προτεραιότητα ιεράρχησης του 2017 για τα εγκάρσια ζητήματα, 

ολόκληρη η εκτίμηση κινδύνου υποβλήθηκε το 2018 σε νέα επανεξέταση, σύμφωνα με την 
προσέγγιση που συμφωνήθηκε στην επιτροπή ΑΕΕ. Για κάθε κράτος μέλος, οι βαθμολογίες για 
μεμονωμένα κριτήρια, κατά περίπτωση, επικαιροποιούνταν καθώς καθίσταντο διαθέσιμες νέες 
πληροφορίες. Από την εν λόγω επικαιροποίηση δεν προέκυψε καμία ανάγκη για αλλαγές στον 
κατάλογο εγκάρσιων ζητημάτων ή για περαιτέρω κατά προτεραιότητα ιεράρχησή τους. 

50. Όσον αφορά τον προγραμματισμό και την κατά προτεραιότητα ιεράρχηση των ελέγχων, το 

επίπεδο κινδύνου καθορίζει την έναρξη της επαλήθευσης (και τη σειρά των ελέγχων από τους 
επιμέρους αρμόδιους ανά χώρα υπαλλήλους). Επιπλέον, είχε προγραμματιστεί εξαρχής ότι θα 
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν διαδοχικοί γύροι επισκέψεων σε χώρες (κατά περίπτωση) έως τον 
Δεκέμβριο του 2019 [έγγραφο GNIC/332 με τίτλο «Verifying GNI for own resource purposes — 
outline of the control approach» (Επαλήθευση του ΑΕΕ για τους σκοπούς των ιδίων πόρων — σύνοψη 
της προσέγγισης ελέγχου)], οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα του καθορισμού 
σημείων δράσης για χώρες που υπόκεινται σε πολλές επισκέψεις. 

51. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ανάλυση αυτή βασίζεται στον χρόνο καθορισμού σημείων δράσης 

και δεν λαμβάνει υπόψη τα προηγούμενα στάδια, όπως τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 
αξιολόγησης καταλόγου ΑΕΕ, τη διατύπωση των ερωτήσεων και την αρχική αξιολόγηση των 
απαντήσεων από τα κράτη μέλη, την οργάνωση των ενημερωτικών επισκέψεων κ.λπ. Τα εν λόγω 
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άλλα στάδια ενδέχεται να αποτελούν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία της κατά προτεραιότητα 
ιεράρχησης των ελέγχων για χώρες υψηλού κινδύνου από την Eurostat. 

53. Η κατά προτεραιότητα ιεράρχηση των ελέγχων ανά χώρα από την Eurostat βασίστηκε στα 

αποτελέσματα του μοντέλου εκτίμησης κινδύνου και σε άλλα σχετικά έγγραφα-πλαίσια. Οι αρμόδιοι 
ανά χώρα υπάλληλοι ιεράρχησαν συνολικά κατά προτεραιότητα τους ελέγχους τους 
(συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης ενημερωτικών επισκέψεων για το ΑΕΕ) σύμφωνα με τα 
επίπεδα κινδύνου των χωρών του χαρτοφυλακίου τους. 

Επιπλέον, η πτωτική τάση του καθορισμού σημείων δράσης δείχνει ότι η Eurostat προσπάθησε να 
καθορίσει σημεία δράσης σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο της διαδικασίας. 

56. Οι συνιστώσες του ΑΕΕ προς άμεση επαλήθευση επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

έγγραφα-πλαίσια, δηλαδή το έγγραφο GNIC/333, σχετικά με το μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου για την 
επαλήθευση του ΑΕΕ για τους σκοπούς των ιδίων πόρων, και το έγγραφο GNIC/334, το οποίο παρέχει 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την άμεση επαλήθευση. 

Τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους της εκτίμησης κινδύνου δεν υποχρεώνουν τον αρμόδιο ανά 
χώρα υπάλληλο να επιλέξει προς άμεση επαλήθευση τους τομείς με τις υψηλότερες βαθμολογίες. Η 
εκτίμηση κινδύνου (δεύτερο μέρος) είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει μεν την επιλογή —καταλήγει 
σε ένα σύνολο τομέων προς επιλογή—, αλλά εντέλει δεν την προσδιορίζει. Η επιλογή κάθε τομέα 
άμεσης επαλήθευσης βασίστηκε στην εκτίμηση κινδύνου που διενεργήθηκε, στην ποιοτική εκτίμηση 
του αρμόδιου ανά χώρα υπαλλήλου και στη διαβούλευση με τον επικεφαλής ομάδας της ομάδας ΑΕΕ. 

58. Κάθε σημείο δράσης συμφωνήθηκε μεταξύ της Eurostat και του ενδιαφερόμενου κράτους 

μέλους. Η συμφωνία αυτή περιλάμβανε μια προθεσμία που έπρεπε να τηρηθεί, η οποία αποτελεί de 
facto ιεράρχηση των εργασιών κατά προτεραιότητα, λαμβανομένων υπόψη διαφόρων παραγόντων, 
μεταξύ των οποίων, για παράδειγμα, η διαθεσιμότητα στατιστικών πηγών, η πολυπλοκότητα των 
διακυβευόμενων ζητημάτων, οι αναθεωρήσεις, τα χρονοδιαγράμματα, η επιβάρυνση και ο φόρτος 
εργασίας κ.λπ.  

59. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη μέλη είναι σε θέση να κρίνουν την πολυπλοκότητα και τον 

δυνητικό αντίκτυπο των σημείων δράσης, καθώς και να σχεδιάζουν και να ιεραρχούν αναλόγως κατά 
προτεραιότητα τις σχετικές εργασίες, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, σε συμφωνία με την Eurostat. Η 
πρακτική αυτή ακολουθήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου επαλήθευσης. 

62. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη εκτιμούν την 

ποιότητα της συνεργασίας και την καθοδήγηση που παρέχεται στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επαλήθευσης του ΑΕΕ. 

63. Τα δύο ζητήματα που αφορούν τα περιθώρια στις συναλλαγές χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και την αντιμετώπιση των ημερήσιων αποζημιώσεων είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκα θέματα, στα οποία χρειάστηκε να αφιερώσουν χρόνο οι οικείοι εμπειρογνώμονες 
(εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ για τα περιθώρια στις συναλλαγές χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και εμπειρογνώμονες της Eurostat για την αντιμετώπιση των ημερήσιων αποζημιώσεων, 
αντίστοιχα) προκειμένου να αναπτύξουν σαφείς και λειτουργικές κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες 
χρειάζονται οι χώρες για την αντιμετώπιση των επιφυλάξεων. 

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ορισμένες προτάσεις των ΕΣΥ, αλλά είναι της άποψης ότι η σχετική 
καθοδήγηση, π.χ. με τη μορφή των συστάσεων GNIC/GNIG, έχει παρασχεθεί ήδη στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΑΕΕ ή επαλήθευσης και μέσω των σχετικών διαύλων. 
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66. Η Eurostat αντιμετωπίζει από μακρού ζητήματα σχετικά με την παγκοσμιοποίηση από τη σκοπιά 

των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (π.χ. εστιάζοντας στις ασυμμετρίες στις εμπορικές ροές και στη 
σύνδεση μικροδεδομένων), γεγονός που έχει συμβάλει στη βελτίωση της υποκείμενης υποδομής για 
τον συνυπολογισμό της παγκοσμιοποίησης στους εθνικούς λογαριασμούς. Ωστόσο, οι σημαντικότερες 
επιπτώσεις στο ΑΕΕ προήλθαν από αιφνίδιες και εκτενείς αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων μετά τις κανονιστικές/φορολογικές αλλαγές της ΕΕ στα μέσα της δεκαετίας 
του 2010, οι οποίες επηρέασαν ιδίως ορισμένα κράτη μέλη, όπως η μετεγκατάσταση ολόκληρων 
ισολογισμών, όπως φαίνεται από την περίπτωση της Ιρλανδίας που αναφέρεται στο σημείο 68 του 
ΕΕΣ. 

67. Τα επιχειρηματικά μοντέλα των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην ΕΕ παρουσίαζαν επί σειρά 

ετών βραδεία εξέλιξη, έως ότου άρχισαν να συντελούνται ορισμένες αρκετά εκτενείς αλλαγές σε 
μερικές μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις κατά την περίοδο από το 2014 και μετά. Ειδικότερα, η 
κατάργηση ορισμένων συστημάτων ελαχιστοποίησης των φόρων και οι αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ 
της ΕΕ οδήγησαν σε ραγδαίες αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο ορισμένων πολυεθνικών 
επιχειρήσεων. 

70. Το πεδίο εφαρμογής της επιφύλαξης σχετικά με την παγκοσμιοποίηση συζητήθηκε με τα κράτη 

μέλη στις συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το ΑΕΕ. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 
αυτών, προτάθηκε να οριστεί το έτος 2016 ως πιθανό έτος έναρξης αναφοράς. Ωστόσο, αρκετά κράτη 
μέλη, βάσει της πείρας που έχουν αποκτήσει από την πιλοτική διαδικασία ΑΕΕ, διατύπωσαν 
αντιρρήσεις ως προς τη λύση αυτή, υποστηρίζοντας ότι ανάγεται σε πολύ προγενέστερο χρόνο και 
τονίζοντας την πρακτική δυσκολία συγκέντρωσης των απαιτούμενων πρόσθετων πληροφοριών για το 
2016 από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη την κατάσταση αυτή, τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία από την πιλοτική διαδικασία ανάλυσης των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών 
επιχειρήσεων (ΠΕ) στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων ΑΕΕ (πολιτική διαδικασία ΠΕ ΑΕΕ), τα 
δυνητικά προβλήματα κάλυψης και αξιοπιστίας και την επιβάρυνση για τις ΠΕ και τις ΕΣΥ, η Επιτροπή 
αποφάσισε να ορίσει το 2018 ως έτος έναρξης αναφοράς. 

71. Η Επιτροπή κρίνει κατάλληλο το χρονοδιάγραμμα της επιφύλαξης σχετικά με την 

παγκοσμιοποίηση, δηλαδή την περίοδο από το 2018 και μετά. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
επαναλαμβάνουν ότι, κατά την άποψή τους, η προσέγγιση και το χρονοδιάγραμμα που συζητήθηκαν 
διεξοδικά στις ειδικές συνεδριάσεις με τις ΕΣΥ χαρακτηρίζονται από ορθότητα και αναλογικότητα, 
βασίζονται στους κινδύνους που εκτιμήθηκαν και παρουσιάζουν πλήρη συνέπεια με τις εγγυήσεις 
αξιοπιστίας που έχουν ήδη παρασχεθεί. Η Επιτροπή δεν αποδέχθηκε το σχετικό μέρος της σύστασης 
του ΕΕΣ που διατυπώθηκε στην έκθεση δήλωσης αξιοπιστίας του 2020 και εμμένει στη θέση αυτή. 

72. Ο δυνητικός αντίκτυπος του εγκάρσιου ζητήματος της παγκοσμιοποίησης στο ΑΕΕ αξιολογήθηκε 

στο πλαίσιο της ανάλυσης κινδύνου των εγκάρσιων ζητημάτων, με σκοπό την κατά προτεραιότητα 
ιεράρχηση των εργασιών επί των ζητημάτων αυτών (και, κατά συνέπεια, δόθηκε υψηλή 
προτεραιότητα στις εργασίες επί της παγκοσμιοποίησης). Ο κύριος παράγοντας που συνεκτιμήθηκε 
εκείνη την εποχή ήταν το μέγεθος του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν 
διαθέσιμα στοιχεία από ειδικές αναλύσεις που να αποδεικνύουν την ύπαρξη δυνητικών στρεβλώσεων 
της προστιθέμενης αξίας και του ΑΕΕ λόγω πιθανής ανεπαρκούς αντιμετώπισης της παγκοσμιοποίησης 
στους εθνικούς λογαριασμούς.  

Ωστόσο, κατά τον χρόνο της διατύπωσης της εγκάρσιας επιφύλαξης, αποδεικτικά στοιχεία αυτού του 
είδους ήταν διαθέσιμα και συνυπολογίστηκαν. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της έκθεσης με τίτλο 
«Report on the GNI MNE Pilot Exercise» (Έκθεση σχετικά με την πιλοτική διαδικασία ΠΕ ΑΕΕ) 
(Νοέμβριος 2019), δεν εντοπίστηκαν από τον έλεγχο των ΠΕ στοιχεία που να αποδεικνύουν την 
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ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων στην προστιθέμενη αξία (το έτος στο οποίο βασίστηκε η 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στις πιλοτικές διαδικασίες των ΠΕ ήταν το 2016). 

73. «Ο σημαντικός αντίκτυπος στους εθνικούς λογαριασμούς» λόγω της παγκοσμιοποίησης δεν 

οδηγεί κατ’ ανάγκη σε στρεβλώσεις του ΑΕΕ που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διατύπωσης 
επιφύλαξης. 

Από τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, π.χ. στο πλαίσιο της πιλοτικής διαδικασίας 
ΠΕ ΑΕΕ, δεν προκύπτουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων του 
ΑΕΕ λόγω πιθανής πλημμελούς αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών στους εθνικούς λογαριασμούς.  

Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι η ίδια η «περίπτωση της Ιρλανδίας» αντιμετωπίστηκε με ορθό τρόπο, 
σύμφωνα με την εννοιολογική καθοδήγηση (δηλαδή το καθιερωμένο σύστημα συλλογής είχε 
αποτυπώσει και αντανακλούσε με ορθό τρόπο την ύπαρξη του εν λόγω φαινομένου στα στοιχεία του 
ΑΕΕ).  

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών σχετικά με τις επιφυλάξεις τους που διαβιβάστηκαν από 
ένα κράτος μέλος τον Σεπτέμβριο του 2021, οι σχετικές εκθέσεις αναλύονται επί του παρόντος από 
την Eurostat. 

75. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η εμβέλεια και η περίοδος που καλύπτεται από την επιφύλαξη 

σχετικά με την παγκοσμιοποίηση συζητήθηκαν διεξοδικά με τα κράτη μέλη στις συνεδριάσεις της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων ΑΕΕ και αντικατοπτρίζουν τις απόψεις που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια 
των συζητήσεων αυτών. 

77. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε όλες τις επαληθεύσεις όπως είχε προγραμματιστεί, δηλαδή έως το 

τέλος του 2019. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Γαλλίας, η ολοκλήρωση των επαληθεύσεων δεν 
μπορούσε να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του 2019 λόγω της μη διαθεσιμότητας του γαλλικού 
καταλόγου ΑΕΕ με επαρκές επίπεδο ποιότητας, το οποίο τηρούνταν υπό γενική επιφύλαξη. Ο γαλλικός 
κατάλογος ΑΕΕ διαβιβάστηκε τον Μάρτιο του 2020, ελέγχθηκε και η γενική επιφύλαξη άρθηκε το 
2021. 

Όσον αφορά τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του κύκλου επαλήθευσης, η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι πρόκειται για σύνηθες χαρακτηριστικό της διαδικασίας επαλήθευσης του ΑΕΕ. 

83. Σε σχέση με το όριο σημαντικότητας, η επιτροπή ΑΕΕ ενέκρινε το όριο σημαντικότητας 0,1 % 

του ΑΕΕ που πρότεινε η Eurostat τον Οκτώβριο του 2014. Όπως επιβεβαιώνεται από την έρευνα του 
ΕΕΣ προς τις ΕΣΥ (βλ. σημείο 86), το όριο αυτό θεωρείται επαρκές από τη μεγάλη πλειονότητα των 
κρατών μελών. 

85. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 του εγγράφου-πλαισίου για το όριο σημαντικότητας 

(GNIC/283), καταρχήν, το όριο θα μπορούσε να καθοριστεί ως τιμή ή ως ποσοστό. Από τις δύο πιθανές 
επιλογές, η Eurostat προτιμά σαφώς το ποσοστό, δεδομένου ότι η χρήση μιας τιμής θα μπορούσε —
για τις μικρές χώρες— να οδηγήσει σε συμπέρασμα περί μη σημαντικότητας για όλα σχεδόν τα 
ζητήματα. 

89. Οι ΕΣΥ κατάρτισαν τους καταλόγους τους για το ΑΕΕ ακολουθώντας τον οδηγό καταλόγων ΑΕΕ, 

ένα από τα έγγραφα-πλαίσια που συντάχθηκαν από την Eurostat και συμφωνήθηκαν από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων ΑΕΕ. Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίσουν αν θα 
κάνουν χρήση της δυνατότητας να παραλείψουν την περιγραφή ενός συγκεκριμένου στοιχείου, υπό 
τους όρους που αναφέρονται στον οδηγό. 
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90. Κατά τη διατύπωση των ερωτήσεων προς τις ΕΣΥ, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Eurostat 

ακολούθησαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του καταλόγου ΑΕΕ (GIAQ), ένα από τα έγγραφα-
πλαίσια που συντάχθηκαν από την Eurostat και συμφωνήθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων 
ΑΕΕ. 

91. Σύμφωνα με το έγγραφο GNIC 332 με τίτλο «Outline of the control approach» (Σύνοψη της 

προσέγγισης ελέγχου), η πρακτική του καθορισμού σημείων δράσης και της διατύπωσης επιφυλάξεων 
ήταν η εξής: εάν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο πιθανός αντίκτυπος της εντοπισθείσας 
ανεπάρκειας ήταν κάτω από το όριο σημαντικότητας, δεν καθοριζόταν σημείο δράσης ούτε 
διατυπωνόταν επιφύλαξη για τη συγκεκριμένη ανεπάρκεια. Η Eurostat ακολούθησε την πρακτική αυτή 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου επαλήθευσης του ΑΕΕ 2016-2019 σε όλα τα κύρια εργαλεία 
επαλήθευσης [ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του καταλόγου ΑΕΕ (GIAQ), ενημερωτικές επισκέψεις, 
άμεσες επαληθεύσεις, συγκρίσεις μεταξύ χωρών].  

Για τα περισσότερα από τα σημεία δράσης που καθορίστηκαν, δεν υπήρχε καμία εκτίμηση του 
δυνητικού αντικτύπου του διακυβευόμενου ζητήματος στο ΑΕΕ κατά τον χρόνο του καθορισμού, 
πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης ουσιώδους 
αντικτύπου.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται στην πλέον κατάλληλη θέση να παρέχουν 
πληροφορίες περί μη σημαντικότητας. Εάν καθορίζονταν σημεία δράσης, αυτό σημαίνει ότι δεν 
υπήρχαν άμεσα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία περί μη σημαντικότητας. 

Η άρση ήδη καθορισμένου σημείου δράσης ή ήδη διατυπωμένης επιφύλαξης ΑΕΕ, για το οποίο/την 
οποία δεν ήταν γνωστός ο (πιθανός) αντίκτυπος στο ΑΕΕ κατά τον χρόνο του καθορισμού ή της 
διατύπωσης αντίστοιχα, θα ήταν δυνατή εάν προσκομίζονταν αποδεικτικά στοιχεία περί μη 
σημαντικότητας. 

92. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι από τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ΕΕΣ που περιγράφονται στο 

σημείο 92 συνάγεται ότι για ένα ποσοστό της τάξης έως και του 25 % των περιπτώσεων σημείων 
δράσης που εξετάστηκαν και στις οποίες ο αρχικός αντίκτυπος που υποδείχθηκε από τις χώρες 
θεωρήθηκε μη ουσιώδης, αποδείχθηκε ότι ο τελικός αντίκτυπος ήταν ουσιώδης. 

93. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η εφαρμογή του ορίου σημαντικότητας έλαβε χώρα 

καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου επαλήθευσης του ΑΕΕ 2016-2019, συμπεριλαμβανομένου του 
πρώιμου σταδίου της επαλήθευσης, σε περιπτώσεις στις οποίες τα πλήρη αποδεικτικά στοιχεία ήταν 
άμεσα διαθέσιμα. 

94. Όταν υπήρχε συμφωνία για ένα σημείο δράσης Α μεταξύ της Eurostat και του οικείου κράτους 

μέλους, απαιτούνταν πιθανή βελτίωση της μεθοδολογίας. Κατά τον χρόνο σύναψης μιας τέτοιας 
συμφωνίας, τα κράτη μέλη συνήθως είτε δεν μπορούσαν να παράσχουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία 
που να επιτρέπουν τον αποκλεισμό της σημαντικότητας των διακυβευόμενων ζητημάτων είτε 
προτιμούσαν να αποσαφηνίσουν πρώτα την αντίστοιχη μεθοδολογία. 

Στο πλαίσιο της επαλήθευσης του ΑΕΕ, τα κράτη μέλη βρίσκονται στην πλέον κατάλληλη θέση (σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επαλήθευσης) να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία και να 
καταδεικνύουν ότι ένα ζήτημα δεν είναι ουσιώδες. Στη βάση αυτή, η Eurostat αξιολογεί στη συνέχεια 
την αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια του κύκλου επαλήθευσης του ΑΕΕ 
2016-2019, στις περιπτώσεις στις οποίες υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη πλήρη στοιχεία που 
αποδείκνυαν ότι ο αντίκτυπος της ανεπάρκειας δεν ήταν ουσιώδης, δεν καθορίστηκαν σημεία δράσης 
ούτε διατυπώθηκαν επιφυλάξεις. 
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95. Το 2014 εφαρμόστηκε στους εθνικούς λογαριασμούς των κρατών μελών το νέο λογιστικό 

πρότυπο ΕΣΛ 2010. Συνεπώς, ο κύκλος 2016-2019 ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός και περιλάμβανε μια 
σειρά από νέα στοιχεία, όπως εκτίμηση κινδύνου, αναλύσεις μεταξύ χωρών για ορισμένα οριζόντια 
ζητήματα, ενισχυμένη χρήση άμεσων επαληθεύσεων κ.λπ. Αυτός ο ενισχυμένος έλεγχος είχε ως 
αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό σημείων δράσης και επιφυλάξεων, και με σχετικό υψηλό φόρτο εργασίας 
τόσο για την Eurostat όσο και για τις χώρες. [Κατά την άποψη της Επιτροπής, η προσπάθεια αυτή ήταν 
αναγκαία για την επίτευξη του απώτερου σκοπού της διαδικασίας επαλήθευσης του ΑΕΕ, ο οποίος 
συνίσταται στην αποκόμιση εύλογης βεβαιότητας όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων του ΑΕΕ 
που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των ιδίων πόρων.] 

96. Η βάση δεδομένων της Eurostat όσον αφορά τις επιφυλάξεις περιέχει, όπου είναι διαθέσιμη, 

κατά προσέγγιση εκτίμηση του αντικτύπου/δυνητικού αντικτύπου της επιφύλαξης στο ΑΕΕ. Ο ακριβής 
τελικός αντίκτυπος στο ΑΕΕ και οι συνιστώσες του αποτελούν μέρος της τεχνικής γνωμοδότησης 
σχετικά με την άρση των επιφυλάξεων για όλα τα έτη για τα οποία διατυπώθηκαν επιφυλάξεις. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν διαθέσιμες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον 
αντίκτυπο στο ΑΕΕ κατά τον χρόνο της κωδικοποίησης της επιφύλαξης, τα αρχεία/η βάση δεδομένων 
των επιφυλάξεων ανά χώρα επικαιροποιούνται σε διαρκή βάση και ο τελικός αντίκτυπος 
κωδικοποιείται στην τεχνική γνωμοδότηση. 

Ωστόσο, η Eurostat έχει λάβει μέτρα για να διευκολύνει την επισκόπηση του αντικτύπου που είχαν στο 
ΑΕΕ τα σημεία δράσης που καθορίστηκαν και οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν και αντιμετωπίστηκαν 
κατά τη διάρκεια του κύκλου 2020-2024. 

97. Ο μεγάλος αριθμός επιφυλάξεων που προέκυψαν από τα σημεία δράσης που αναλύθηκαν (24 

από τα 130 σημεία δράσης) σημαίνει ότι ο τελικός μέσος/διάμεσος/μέγιστος αντίκτυπος από τα 
ζητήματα που καλύπτονται από τα σημεία δράσης που αναλύθηκαν για τις έξι χώρες θα είναι 
πιθανότατα υψηλότερος (και το ποσοστό των σημείων χωρίς αντίκτυπο θα είναι χαμηλότερο). Είναι 
εύλογο να υιοθετηθεί η παραδοχή ότι τα σημεία δράσης που μετατράπηκαν σε επιφυλάξεις αφορούν 
πιο πολύπλοκα και/ή ευρύτερα ζητήματα σε σύγκριση με τα σημεία που ήταν δυνατόν να 
αντιμετωπιστούν και να περατωθούν ταχύτερα και, ως εκ τούτου, θα οδηγήσουν σε εκτενέστερες 
αναθεωρήσεις. 

99. Κατά τον χρόνο του ελέγχου είχε αρθεί ένα μικρό μόνο ποσοστό των επιφυλάξεων. Μεγάλος 

αριθμός επιφυλάξεων που βρίσκονταν ακόμη σε εκκρεμότητα σημαίνει ότι ο τελικός 
μέσος/διάμεσος/μέγιστος αντίκτυπος από τα ζητήματα που καλύπτονται από επιφυλάξεις θα είναι 
πιθανότατα ακόμη πιο υψηλός (και το ποσοστό των επιφυλάξεων χωρίς αντίκτυπο θα είναι 
χαμηλότερο). Είναι εύλογο να υιοθετηθεί η παραδοχή ότι επιφυλάξεις που βρίσκονται ακόμη σε 
εκκρεμότητα αφορούν πιο πολύπλοκα και/ή ευρύτερα ζητήματα σε σύγκριση με τις επιφυλάξεις που 
ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν και να περατωθούν ταχύτερα και, ως εκ τούτου, θα οδηγήσουν σε 
εκτενέστερες αναθεωρήσεις. 

102. Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η επαλήθευση του ΑΕΕ αποτελεί ιδιαίτερα πολύπλοκη 

διαδικασία, και η πολυπλοκότητα αυτή αντικατοπτρίζεται στην τεκμηρίωσή της. Η Eurostat όρισε τα 
πρότυπα τεκμηρίωσης για τη συγκεκριμένη διαδικασία στο έγγραφο GNIC/335 με τίτλο 
«Documentation guidelines» (Κατευθυντήριες γραμμές τεκμηρίωσης) που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή ΑΕΕ με σκοπό την ορθή τεκμηρίωση κάθε σταδίου της επαλήθευσης. Η Επιτροπή είναι της 
άποψης ότι, παρά την αναγνώριση της πολυπλοκότητας της τεκμηρίωσης, οι σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές τηρήθηκαν και η τεκμηρίωση εξυπηρέτησε με άρτιο τρόπο τον σκοπό της (π.χ. 
διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια σε βάθος χρόνου και εξασφαλίζοντας στα διοικητικά 
στελέχη τη δυνατότητα άσκησης των εποπτικών καθηκόντων τους). 
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104. Η Eurostat έλαβε μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση και τυποποίηση της τεκμηρίωσης των 

εργασιών επαλήθευσης του ΑΕΕ κατά τον κύκλο 2020-2024 (π.χ. με την αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών τεκμηρίωσης, με την προσθήκη οδηγιών σχετικά με τον τρόπο 
συμπλήρωσης του GIAQ, με τον σχεδιασμό του κοινού προτύπου για τα αρχεία καταγραφής με σκοπό 
την περαιτέρω αύξηση της ομοιογένειας της τεκμηρίωσης, με την ενσωμάτωση πληροφοριών για τα 
σημεία δράσης, τις επιφυλάξεις, τα μη ουσιώδη ζητήματα προς παρακολούθηση, 
συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στο ΑΕΕ, στα αρχεία καταγραφής κ.λπ.). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σημεία 105-109) 

106. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, συνολικά, υπήρξε κατά προτεραιότητα ιεράρχηση της σειράς και της 

εμβέλειας των ελέγχων στις χώρες με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου, και οι εργασίες 
επί των εγκάρσιων ζητημάτων αντανακλούσαν σαφώς τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας 
κατά προτεραιότητα ιεράρχησης (βλ. επίσης απαντήσεις στα σημεία 44- 48, 50, 51 και 53). 

Η επιλογή κάθε τομέα άμεσης επαλήθευσης βασίστηκε στην εκτίμηση κινδύνου που διενεργήθηκε, 
στην ποιοτική εκτίμηση του αρμόδιου ανά χώρα υπαλλήλου και στη διαβούλευση με τον επικεφαλής 
ομάδας της ομάδας ΑΕΕ στην Eurostat, όπως προβλέπεται στα σχετικά έγγραφα-πλαίσια. Η Επιτροπή 
θεωρεί ότι η τεκμηρίωση της διαδικασίας επαλήθευσης του ΑΕΕ είναι ήδη ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη 
από την άποψη αυτή (βλ. επίσης απαντήσεις στο σημείο 56).  

Κατά τον κύκλο επαλήθευσης 2016-2019, μολονότι δεν υπήρξε επίσημος καθορισμός των επιπέδων 
προτεραιότητας των σημείων δράσης (εκτός από τη διάκριση μεταξύ των σημείων δράσης Α και Β), η 
κατά προτεραιότητα ιεράρχηση των εργασιών επί των σημείων δράσης επιβλήθηκε με τον καθορισμό 
διαφορετικών προθεσμιών για μεμονωμένα σημεία, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών 
και της Eurostat. Η συμφωνία αυτή περιλάμβανε μια προθεσμία που έπρεπε να τηρηθεί, η οποία 
αποτελεί de facto ιεράρχηση των εργασιών κατά προτεραιότητα, λαμβανομένων υπόψη διαφόρων 
παραγόντων, μεταξύ των οποίων, για παράδειγμα, η διαθεσιμότητα στατιστικών πηγών, η 
πολυπλοκότητα των διακυβευόμενων ζητημάτων, οι αναθεωρήσεις, τα χρονοδιαγράμματα, η 
επιβάρυνση και ο φόρτος εργασίας κ.λπ. (βλ. επίσης απαντήσεις στα σημεία 58 και 59). 

Σύσταση 1 – Προτεραιοποίηση των ζητημάτων υψηλού 

κινδύνου 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 1 α). 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 1 β). Υπό αυτό το πρίσμα, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να προβεί 
σε περαιτέρω κατά προτεραιότητα ιεράρχηση και εξορθολογισμό των μελλοντικών κύκλων ΑΕΕ, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΕΣ.  

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 1 γ). Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να βελτιώνει 
την τεκμηρίωσή της όσον αφορά την επιλογή των τομέων προς άμεση επαλήθευση, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη τη σύσταση του ΕΕΣ σχετικά με την τεκμηρίωση. 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 1 δ). Η Επιτροπή θα διερευνήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
πιθανούς τρόπους περαιτέρω βελτίωσης της κατά προτεραιότητα ιεράρχησης των εργασιών επί των 
σημείων δράσης. 
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107. Η Επιτροπή επισημαίνει την ικανοποίηση των χωρών όσον αφορά την επαρκή και έγκαιρη 

καθοδήγηση της Eurostat σχετικά με τα εγκάρσια ζητήματα, όπως αναφέρεται από το ΕΕΣ (βλ. 
σημεία 61 και 62).  

Η Eurostat, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, κατέβαλε εντατικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση 
του ζητήματος της παγκοσμιοποίησης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αναφέρονται 
από το ΕΕΣ στο σημείο 69 εξασφάλισαν την παροχή έγκαιρης και επαρκούς στήριξης στις χώρες ως 
προς το ζήτημα αυτό (βλ. επίσης απαντήσεις στα σημεία 66 και 67).  

Όσον αφορά τον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης στο ΑΕΕ, η Επιτροπή θεωρεί ότι το πεδίο 
εφαρμογής της επιφύλαξης σχετικά με την παγκοσμιοποίηση για τα έτη από το 2018 και μετά είναι 
κατάλληλη. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η προσέγγιση και το χρονοδιάγραμμα που συζητήθηκαν 
διεξοδικά σε ειδικές συνεδριάσεις με τις ΕΣΥ χαρακτηρίζονται από ορθότητα και αναλογικότητα· 
βασίζονται στους κινδύνους που εκτιμήθηκαν και παρουσιάζουν πλήρη συνέπεια με τη βεβαιότητα που 
έχει ήδη αποκομιστεί. Από τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, π.χ. στο πλαίσιο της 
πιλοτικής διαδικασίας ΠΕ ΑΕΕ, δεν προκύπτουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών 
στρεβλώσεων του ΑΕΕ λόγω πιθανής πλημμελούς αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών στους 
εθνικούς λογαριασμούς (το έτος στο οποίο βασίστηκε η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στις πιλοτικές 
διαδικασίες των ΠΕ ήταν το 2016). 

Σύσταση 2 – Παροχή έγκαιρης στήριξης στα κράτη μέλη και 

καλύτερη αιτιολόγηση του περιορισμού των επιφυλάξεων 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 2 α). Η Επιτροπή επισημαίνει την ικανοποίηση των χωρών όσον 
αφορά την επαρκή και έγκαιρη καθοδήγηση της Eurostat σχετικά με τα ζητήματα υψηλού κινδύνου, 
και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή περαιτέρω σχετικής στήριξης λαμβάνοντας 
υπόψη τη σύσταση του ΕΕΣ.  

Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη σύσταση 2 β). Η Επιτροπή συμφωνεί να παρέχει επαρκή 
αιτιολόγηση για τις περιόδους που καλύπτονται από τις μελλοντικές επιφυλάξεις, κατά περίπτωση. Η 
Επιτροπή εκτιμά ότι είχε παρασχεθεί επαρκής ανάλυση και αιτιολόγηση στην περίπτωση της 
επιφύλαξης σχετικά με την παγκοσμιοποίηση στην οποία βασίστηκε η συγκεκριμένη σύσταση του ΕΕΣ. 
Μολονότι η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι περίοδοι που καλύπτονται από τις επιφυλάξεις πρέπει να 
αιτιολογούνται επαρκώς θεωρεί ότι η διενέργεια ακόμη βαθύτερων αναλύσεων (απ’ ό,τι στην 
αναφερόμενη περίπτωση της παγκοσμιοποίησης) στο πλαίσιο αυτό δεν θα οδηγούσε σε οικονομικά 
αποδοτική χρήση των πόρων. Επομένως, η Επιτροπή απορρίπτει το τμήμα της επιμέρους σύστασης 
στο οποίο ζητούνται εκτενείς αναλύσεις αυτού του είδους. 

109. Όσον αφορά τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του κύκλου 

επαλήθευσης, η Επιτροπή επισημαίνει ότι πρόκειται για σύνηθες χαρακτηριστικό της διαδικασίας 
επαλήθευσης του ΑΕΕ. 

Η εμβέλεια των ελέγχων της Eurostat καθορίστηκε από το μοντέλο επαλήθευσης του ΑΕΕ που 
σχεδιάστηκε σε στενή συνεργασία με την επιτροπή ΑΕΕ και εγκρίθηκε από αυτήν. Στον κύκλο του ΑΕΕ 
2016-2019 προέκυψε ανάγκη ενισχυμένου ελέγχου λόγω της εφαρμογής του νέου εθνικού 
λογιστικού προτύπου ΕΣΛ 2010.  

Η Επιτροπή αναγνωρίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή του ορίου σημαντικότητας στην επαλήθευση του 
ΑΕΕ έχει τους περιορισμούς της, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις ο δυνητικός αντίκτυπος των 
ανεπαρκειών που εντοπίζονται όσον αφορά το ΑΕΕ δεν είναι γνωστός κατά τον χρόνο του εντοπισμού 
τους. 
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Σύσταση 3 – Βελτίωση της αποδοτικότητας του κύκλου 

επαλήθευσης 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 3 α). Η Επιτροπή επισημαίνει τη θετική γνώμη που διατύπωσαν τα 
κράτη μέλη στην έρευνα του ΕΕΣ σχετικά με το υφιστάμενο επίπεδο του ορίου σημαντικότητας. 
Ωστόσο, η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση της 
αποδοτικότητας του κύκλου επαλήθευσης, σε στενή συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων ΑΕΕ, 
με την ανάλυση της καταλληλότητας του υφιστάμενου επιπέδου του ορίου σημαντικότητας. 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 3 β). Η Επιτροπή θα συζητήσει με τα κράτη μέλη πιθανούς 
τρόπους για την καλύτερη ενσωμάτωση της έννοιας της σημαντικότητας στις εργασίες επαλήθευσης 
στους μελλοντικούς κύκλους. 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 3 γ). Η Eurostat έχει λάβει ήδη ορισμένα μέτρα για τη βελτίωση 
και την τυποποίηση της τεκμηρίωσης των εργασιών επαλήθευσης του ΑΕΕ κατά τον κύκλο 2020-
2024, τα οποία είναι προσανατολισμένα προς την κατεύθυνση των συστάσεων του ΕΕΣ, και θα 
αναλύσει την πιθανότητα περαιτέρω βελτιώσεων στο πλαίσιο αυτό. 
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