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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
0.1.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο
το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) (ΕΕ) για τη διενέργεια του ελέγχου των
οικονομικών της. Με την ιδιότητα του εξωτερικού ελεγκτή της ΕΕ,
ενεργούμε ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών
συμφερόντων των πολιτών της και συμβάλλουμε στη βελτίωση της
δημοσιονομικής διαχείρισής της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το έργο μας παρέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων μας,
τις ειδικές εκθέσεις μας σχετικά με τα προγράμματα δαπανών και τα
έσοδα της ΕΕ, τις πανοραμικές επισκοπήσεις μας και τις γνώμες που
διατυπώνουμε επί νέας ή επικαιροποιούμενης νομοθεσίας της ΕΕ ή
επί άλλων αποφάσεων που έχουν επιπτώσεις στη δημοσιονομική
διαχείριση (2).
0.2.
Η παρούσα έκθεση αποτελεί την 39η ετήσια έκθεσή μας
σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και καλύπτει
το οικονομικό έτος 2015. Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης
αποτελούν αντικείμενο χωριστής ετήσιας έκθεσης.
0.3.
Ο γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ εγκρίνεται ετησίως από
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ετήσια έκθεσή μας,
μαζί με τις ειδικές εκθέσεις μας, αποτελεί τη βάση της διαδικασίας
χορήγησης απαλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου, κρίνει κατά
πόσον η Επιτροπή ανταποκρίθηκε ικανοποιητικώς στις υποχρεώσεις
της όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Αμέσως μόλις
δημοσιευθεί, η ετήσια έκθεσή μας διαβιβάζεται στα εθνικά
κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
0.4.
Κεντρική θέση στην ετήσια έκθεσή μας κατέχει η δήλωση
σχετικά με την αξιοπιστία των ενοποιημένων λογαριασμών της ΕΕ,
καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων
(αναφερόμενη στην έκθεση ως «κανονικότητα των πράξεων»). Η
δήλωσή μας αυτή συμπληρώνεται με ειδικές εκτιμήσεις για κάθε
μείζονα τομέα δραστηριότητας της ΕΕ.
0.5.
Η διάρθρωση των κεφαλαίων της έκθεσης αντιστοιχεί στους
τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). Το εν λόγω
πλαίσιο τέθηκε σε ισχύ το 2014 και σκοπός του είναι ο καθορισμός
του μεγέθους και της κατανομής των δαπανών της ΕΕ για την
περίοδο έως το 2020.

(1)
(2)
(3)

Άρθρα 285 έως 287.
Διαθέσιμες στον ιστότοπό μας: http://eca.europa.eu
Το κεφάλαιο 8, με τίτλο «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» και
«Ασφάλεια και ιθαγένεια», περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο αφορά
τον τομέα 4 του ΠΔΠ (Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας) και το
δεύτερο περιλαμβάνει την ανάλυση του τομέα 3 του ΠΔΠ (Ασφάλεια
και ιθαγένεια). Αυτή η ανάλυση του τομέα 3 του ΠΔΠ δεν
περιλαμβάνει εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος. Δεν παρέχουμε
ειδική εκτίμηση όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα 6
(Αντισταθμίσεις) και τις λοιπές δαπάνες.
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0.6.
Δεν υπάρχουν χωριστές οικονομικές καταστάσεις για τους
επιμέρους τομείς του ΠΔΠ και, ως εκ τούτου, τα συμπεράσματα που
παρουσιάζονται στις ειδικές εκτιμήσεις δεν αποτελούν ελεγκτικές
γνώμες. Αντ’ αυτού, στα κεφάλαια της έκθεσης παρουσιάζονται
σημαντικά ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα τον εκάστοτε τομέα
του ΠΔΠ.
0.7.

Η φετινή έκθεσή μας διαρθρώνεται ως εξής:

— Στο κεφάλαιο 1 παρατίθενται η δήλωση αξιοπιστίας και
σύνοψη των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών εργασιών μας επί
της αξιοπιστίας των λογαριασμών και της κανονικότητας των
πράξεων.
— Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας όσον
αφορά τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση.
— Το κεφάλαιο 3 συμβάλλει στην προώθηση του στρατηγικού
στόχου μας για βελτίωση της υποχρέωσης δημόσιας λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ. Εστιάζει στο κατά πόσον το πλαίσιο
επιδόσεων στον τομέα του «Ορίζοντας 2020», του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας, παρέχει στην Επιτροπή τη
δυνατότητα να παρακολουθεί και να κατευθύνει τις εξελίξεις με
γνώμονα τους στόχους της.
— Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας όσον
αφορά τα έσοδα.
— Στα κεφάλαια 5 και 9 παρουσιάζονται, για τους κύριους τομείς
του ΠΔΠ (3), τα αποτελέσματα, αφενός, των ελεγκτικών
δοκιμασιών που διενεργήσαμε όσον αφορά την κανονικότητα
των πράξεων και, αφετέρου, της εξέτασης των ετήσιων εκθέσεων
δραστηριοτήτων και των λοιπών στοιχείων των συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και άλλες ρυθμίσεις διακυβέρνησης.
0.8.
Στην έκθεση παρατίθενται, επίσης, οι απαντήσεις της
Επιτροπής (ή, κατά περίπτωση, οι απαντήσεις των θεσμικών και
λοιπών οργάνων της ΕΕ) στις παρατηρήσεις μας. Οι απαντήσεις
αυτές έχουν ληφθεί υπόψη για τη διατύπωση των διαπιστώσεων και
των συμπερασμάτων μας. Ωστόσο, ως εξωτερικός ελεγκτής, φέρουμε
την ευθύνη της αναφοράς των διαπιστώσεων του ελέγχου μας, της
εξαγωγής συμπερασμάτων από αυτές και, επομένως, της ανεξάρτητης και αμερόληπτης αξιολόγησης της αξιοπιστίας των λογαριασμών
και της κανονικότητας των πράξεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Δήλωση αξιοπιστίας και στοιχεία προς υποστήριξή της
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
Σημεία

Δήλωση αξιοπιστίας του Συνεδρίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο —
έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή
Εισαγωγή
Οι δαπάνες της ΕΕ αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των διαφόρων στόχων
πολιτικής
Οι λογαριασμοί δεν περιείχαν ουσιώδεις ανακρίβειες
Κύρια ζητήματα του ελέγχου

I-XII
1.1-1.3
1.1-1.3
1.4-1.7
1.8-1.18

Ζητήσαμε πρόσθετες πληροφορίες από την Επιτροπή για την τεκμηρίωση της αποτίμησης
των υπό επιμερισμένη διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων

1.9-1.11

Αξιολογήσαμε τη λογιστική μεταχείριση των πράξεων εγγυοδοσίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)

1.12-1.16

Αξιολογήσαμε την αύξηση των δεδουλευμένων εξόδων που παρουσιάζονται στους
λογαριασμούς

1.17-1.18

Κανονικότητα των πράξεων: Μολονότι, κατά την εκτίμησή μας, το επίπεδο σφάλματος
εξακολουθεί να είναι σημαντικό, διαπιστώθηκαν βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς

1.19-1.43

Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας για το 2015 παρουσιάζουν εικόνα συνεπή σε μεγάλο
βαθμό προς αυτή των προηγούμενων ετών

1.20-1.33

Η Επιτροπή αύξησε σημαντικά τα εκτιμώμενα επίπεδα σφάλματος σε διαδοχικά έγγραφά της
…

1.34-1.36

… ενώ ο υπολογισμός της διορθωτικής ικανότητας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για
την Επιτροπή

1.37-1.41

Η έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του εκτιμώμενου
επιπέδου σφάλματος

1.42-1.43

Παραπομπή των περιπτώσεων πιθανολογούμενης απάτης στην OLAF
Συμπεράσματα
Αποτελέσματα του ελέγχου

1.44
1.45-1.48
1.46-1.48

Παράρτημα 1.1 — Μεθοδολογία και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου
Παράρτημα 1.2 — Προσεγγίσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ όσον αφορά τις ελεγκτικές δοκιμασίες και τη γνωστοποίηση
στοιχείων σχετικά με καταχρηστικές και παράτυπες πληρωμές
Παράρτημα 1.3 — Συχνότητα εμφάνισης των εντοπισθέντων σφαλμάτων στο πλαίσιο της ελεγκτικής δειγματοληψίας για το οικονομικό έτος 2015
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ —
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
I.

Ελέγξαμε:

α)

τους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις (1) και τις ενοποιημένες εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού (2) για το οικονομικό έτος που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 και οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 11 Ιουλίου 2016· και

β)

τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί·
όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ευθύνη της διοίκησης
II. Σύμφωνα με τα άρθρα 317 έως 318 ΣΛΕΕ και τον δημοσιονομικό κανονισμό, η Επιτροπή φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση
και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ενοποιημένων λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των διεθνώς αποδεκτών προτύπων
ελέγχου για τον δημόσιο τομέα, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η ευθύνη
αυτή περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου 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 κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 317 ΣΛΕΕ).

Ευθύνη του ελεγκτή
III. Ευθύνη μας είναι, 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 κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί
βασίζονται. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς
και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα επιτάσσουν τη συμμόρφωσή
μας με τους ισχύοντες δεοντολογικούς κανόνες, καθώς και τον σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου κατά τρόπον ώστε να
αποκομίζουμε εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους ενοποιημένους λογαριασμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται.
IV. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και
τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στους ενοποιημένους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα
των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους ενοποιημένους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των
σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την
εκτίμηση των κινδύνων αυτών, εξετάζεται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αφορά την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη
παρουσίαση των ενοποιημένων λογαριασμών, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, προκειμένου να
σχεδιαστούν οι αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά όχι προκειμένου να διατυπωθεί γνώμη σχετικά με την
αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων και της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων λογαριασμών.
V. Όσον αφορά τα έσοδα, αφετηρία της εξέτασης των ιδίων πόρων που βασίζονται στον φόρο προστιθέμενης αξίας και στο
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 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 εισφορών
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 ποσών από την
Επιτροπή και την καταχώρισή τους στους λογαριασμούς.

(1)
(2)

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών
ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές
σημειώσεις (συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης κατά τομέα).
Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις σχετικά με την
εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.
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VI. Όσον αφορά τις δαπάνες, εξετάζουμε τις πράξεις πληρωμών αφού πραγματοποιηθούν, καταχωριστούν και εγκριθούν οι
δαπάνες. Η εξέταση αυτή καλύπτει όλες τις κατηγορίες πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται για την
αγορά στοιχείων ενεργητικού), εκτός των προπληρωμών, κατά τη χρονική στιγμή της εκτέλεσής τους. Οι προπληρωμές εξετάζονται
όταν ο αποδέκτης των κεφαλαίων απαιτείται να αιτιολογήσει ή αιτιολογεί την ορθή χρησιμοποίησή τους και η προπληρωμή
εκκαθαρίζεται ή καθίσταται ανακτήσιμη.
VII. Φρονούμε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώσαμε είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση των γνωμών
μας.

Αξιοπιστία των λογαριασμών
Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών
VIII. Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2015 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της Ένωσης
την 31η Δεκεμβρίου 2015, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού
ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και λογιστικούς
κανόνες που βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα.

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί
Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί
IX. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά.

Πληρωμές

Στοιχεία για τη θεμελίωση αρνητικής γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες
βασίζονται οι λογαριασμοί
X. Οι δαπάνες που καταχωρίστηκαν το 2015 υπό τους τομείς 1 έως 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, οι οποίοι
καλύπτουν το σύνολο των επιχειρησιακών δαπανών (3), περιέχουν ουσιώδη σφάλματα. Κατά την εκτίμησή μας, το επίπεδο σφάλματος
στις πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί είναι 3,8 %. Το συνολικό συμπέρασμά μας προκύπτει από το υψηλό επίπεδο
σφάλματος στα συστήματα απόδοσης δαπανών (4) και ενισχύεται από την ανάλυση των επισφαλών ποσών από την Επιτροπή, η οποία
περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Αρνητική γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί
XI. Κατά τη γνώμη μας, λόγω της σοβαρότητας των ζητημάτων που παρουσιάζονται στο ανωτέρω σημείο υπό τον τίτλο «Στοιχεία
για τη θεμελίωση αρνητικής γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι
λογαριασμοί», οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015
περιέχουν ουσιώδη σφάλματα.

(3)
(4)

Οι εν λόγω τομείς (1 έως 4) καλύπτονται από τα κεφάλαια 5 έως 8 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2015.
82,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία παρέχονται στα σημεία 1.21 έως 1.24 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2015.
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Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία
XII. Το έγγραφο με τίτλο «Οικονομικές καταστάσεις — Συζήτηση και ανάλυση» δεν αποτελεί μέρος των οικονομικών
καταστάσεων. Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιέχει το εν λόγω έγγραφο είναι συνεπή με τις οικονομικές καταστάσεις.

14 Ιουλίου 2016
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Πρόεδρος
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι δαπάνες της ΕΕ αποτελούν σημαντικό εργαλείο για
την επίτευξη των διαφόρων στόχων πολιτικής
1.1. Οι δαπάνες της ΕΕ ανήλθαν σε 145,2 δισεκατομμύρια ευρώ
το 2015. Συνιστούν σημαντικό μέσο για την επίτευξη των διαφόρων
στόχων πολιτικής. Άλλα σημαντικά μέσα είναι η νομοθεσία και η
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων
εντός της Ένωσης. Οι δαπάνες της ΕΕ αντιστοιχούν στο 2,1 % των
συνολικών δαπανών γενικής κυβέρνησης των κρατών μελών της ΕΕ
(βλέπε πλαίσιο 1.1) και στο 1,0 % του ακαθάριστου εθνικού
εισοδήματος της ΕΕ.
1.2.

Όπως ορίζεται στη Συνθήκη:

— αξιολογούμε κατά πόσον ο προϋπολογισμός της ΕΕ εκτελείται
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις,
— γνωμοδοτούμε σχετικά με τους λογαριασμούς της ΕΕ,
— κοινοποιούμε στοιχεία σχετικά με την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα (5) των δαπανών της ΕΕ,
και
— γνωμοδοτούμε επί προτεινόμενων νομοθετικών πράξεων με
δημοσιονομικό αντίκτυπο.
Με τις εργασίες μας σχετικά με τη δήλωση αξιοπιστίας εκπληρώνουμε τον πρώτο και τον δεύτερο από τους ανωτέρω στόχους. Στο
πλαίσιο αυτό, εντοπίζουμε τους κινδύνους που επηρεάζουν την
οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των
δαπανών. Όλα αυτά συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση των
γνωμών που διατυπώνουμε επί προτεινόμενης δημοσιονομικής
νομοθεσίας.

(5)

Ορίζεται στο άρθρο 30, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1), ως εξής: «Η
αρχή της οικονομίας ορίζει ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται από το
όργανο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του καθίστανται
εγκαίρως διαθέσιμα, στην ενδεδειγμένη ποσότητα και ποιότητα και
στην καλύτερη τιμή. Η αρχή της αποδοτικότητας αφορά τη βέλτιστη
σχέση μεταξύ των χρησιμοποιηθέντων μέσων και των επιτευχθέντων
αποτελεσμάτων. Η αρχή της αποτελεσματικότητας αφορά την
εκπλήρωση των ειδικών στόχων που έχουν οριστεί και την επίτευξη
των αναμενόμενων αποτελεσμάτων».

C 375/13

C 375/14

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13.10.2016

Πλαίσιο 1.1 — Οι δαπάνες της ΕΕ για το 2015 σε κάθε κράτος μέλος ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) και των δαπανών
γενικής κυβέρνησης

ΑΕΕ κρατών μελών: Συμφωνημένο σύνολο προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των βάσεων ΦΠΑ/ΑΕΕ — 19.5.2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Κράτη μέλη — δαπάνες γενικής κυβέρνησης — Eurostat — ετήσιοι εθνικοί λογαριασμοί. Βλέπε παράρτημα 1.3 για επεξήγηση των κωδικών των χωρών.
(1) Καλύπτει τις δαπάνες, τους μισθούς και τα λοιπά έξοδα των οργάνων της ΕΕ που έχουν την έδρα τους στα κράτη μέλη.
Πηγή: Δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (λογιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία συγκέντρωσε το ΕΕΣ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1.3.

Στο παρόν κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης:

— περιγράφεται το πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας μας και
συνοψίζονται η προσέγγιση (βλέπε παράρτημα 1.1), οι
διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του ελέγχου στα οποία
αυτή βασίζεται,
— εξετάζονται τα κύρια ζητήματα που ανέκυψαν στο πλαίσιο του
ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Ένωσης,
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— γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων του ελέγχου μας σχετικά
με την κανονικότητα των δαπανών του 2015 με τις
διαπιστώσεις των τελευταίων ετών και τις εκτιμήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
— Στο παράρτημα 1.2 εξετάζονται οι εφαρμοζόμενες στις
Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) και την ΕΕ προσεγγίσεις όσον
αφορά τις ελεγκτικές δοκιμασίες και τη γνωστοποίηση
στοιχείων σχετικά με τις καταχρηστικές και παράτυπες
πληρωμές.

ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ
1.4. Οι παρατηρήσεις μας αφορούν τους ενοποιημένους λογαριασμούς (6) (εφεξής «οι λογαριασμοί») της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το οικονομικό έτος 2015. Οι λογαριασμοί, μαζί με τη δήλωση
πληρότητας του υπολόγου, μας περιήλθαν στις 12 Ιουλίου
2016 (7) (8). Οι λογαριασμοί συνοδεύονται από έγγραφο με τίτλο
«Οικονομικές καταστάσεις — Συζήτηση και ανάλυση» (9). Η
ελεγκτική γνώμη μας δεν καλύπτει την εν λόγω ανάλυση. Εντούτοις,
σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα, αξιολογήσαμε τη συμφωνία της
με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς.
1.5. Από τους λογαριασμούς που δημοσίευσε η Επιτροπή
προκύπτει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, το σύνολο των στοιχείων
παθητικού ανερχόταν σε 226,1 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι
153,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που ήταν το σύνολο των στοιχείων
ενεργητικού. Το έλλειμμα για το 2015 ανέρχεται σε 13,0 δισεκατομμύρια ευρώ.
1.6. Στο πλαίσιο του ελέγχου μας διαπιστώσαμε ότι οι
λογαριασμοί δεν περιείχαν ουσιώδεις ανακρίβειες. Οι παρατηρήσεις
μας σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση
των πόρων της ΕΕ παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2.

(6)

(7)

(8)
(9)

Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί περιλαμβάνουν:
α) τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες, με τη
σειρά τους, περιλαμβάνουν τον ισολογισμό (στον οποίο
παρουσιάζονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 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 πώς οι μεταβολές στους λογαριασμούς επηρεάζουν
τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα αυτών), την
κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού και τις
σχετικές σημειώσεις·
β) τις συγκεντρωτικές καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του
προϋπολογισμού, οι οποίες καλύπτουν τα έσοδα και τις
δαπάνες του οικονομικού έτους, καθώς και τις σχετικές
σημειώσεις.
Οι προσωρινοί λογαριασμοί, συνοδευόμενοι από τη δήλωση
πληρότητας του υπολόγου, μας περιήλθαν στις 31 Μαρτίου 2016,
ήτοι την τελευταία ημέρα που προβλέπει για την υποβολή τους ο
δημοσιονομικός κανονισμός (βλέπε άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012). Οι οριστικοί εγκεκριμένοι λογαριασμοί
μάς περιήλθαν στις 12 Ιουλίου, ήτοι πριν από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής τους της 31ης Ιουλίου που ορίζεται στο
άρθρο 148.
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
Βλέπε κατευθυντήρια οδηγία για τις ενδεδειγμένες πρακτικές αριθ. 2
(RPG 2) με τίτλο «Financial Statements Discussion and Analysis»
(Οικονομικές καταστάσεις — Συζήτηση και ανάλυση) του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου Τομέα (International Public Sector Accounting Standards Board — IPSASB).
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1.7. Το 2015 η Επιτροπή ενίσχυσε περαιτέρω την εναρμόνιση με
τα διεθνή πρότυπα (10) και με την κατευθυντήρια οδηγία για τις
ενδεδειγμένες πρακτικές, στο πλαίσιο της κατάρτισης και παρουσίασης του εγγράφου «Οικονομικές καταστάσεις — Συζήτηση και
ανάλυση» (11).

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.8. Κύρια ζητήματα του ελέγχου είναι τα σημαντικότερα, κατά
την επαγγελματική κρίση μας, ζητήματα στο πλαίσιο του ελέγχου
που διενεργήσαμε επί των οικονομικών καταστάσεων της υπό
εξέταση περιόδου. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία εξετάστηκαν
στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων συνολικά,
καθώς και κατά τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών, αλλά επί
των οποίων δεν διατυπώνουμε χωριστή γνώμη (12).

Ζητήσαμε πρόσθετες πληροφορίες από την Επιτροπή για
την τεκμηρίωση της αποτίμησης των υπό επιμερισμένη
διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων
1.9. Οι αρχές των κρατών μελών μεταβιβάζουν τμήμα της
χρηματοδότησης που προκαταβάλλει η Επιτροπή σε χρηματοοικονομικά μέσα (13) υπό τη μορφή δανείων, επενδύσεων σε μετοχικό
κεφάλαιο ή εγγυήσεων. Για το ΠΔΠ της περιόδου 2007-2013, η
νομοθεσία της ΕΕ δεν επέβαλλε στις αρχές αυτές την υποχρέωση να
καταρτίζουν περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τα ποσά που
διακρατώνται στα εν λόγω μέσα εγκαίρως ενόψει της κατάρτισης
των λογαριασμών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προέβαινε σε
εκτίμηση της χρησιμοποίησης των εν λόγω προπληρωμών, βάσει της
παραδοχής ότι τα κονδύλια θα χρησιμοποιούνταν στο σύνολό τους
και κατά ισόρροπο τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς (η οποία αρχικά κάλυπτε το διάστημα έως την
31η Δεκεμβρίου 2015, αλλά στην πορεία παρατάθηκε, χωρίς
νομικό έρεισμα (14), έως την 31η Μαρτίου 2017). Στο τέλος
του 2014 (15), από τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συνεισφορών) που μεταβιβάστηκαν στα υπό
επιμερισμένη διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα του τομέα της
συνοχής, μόνον 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ (57 %) είχαν διατεθεί για
την υλοποίηση έργων.

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

Για παράδειγμα, όσον αφορά την παρουσίαση των στοιχείων σχετικά
με τις συντάξεις και τις λοιπές παροχές προς το προσωπικό.
Για παράδειγμα, διευρύνοντας την ειδική ενότητα σχετικά με τη
διαχείριση των κινδύνων και των αβεβαιοτήτων.
Οι ελεγκτές οφείλουν να υποβάλλουν στοιχεία επί των κύριων
ζητημάτων του ελέγχου συνεπεία της έναρξης εφαρμογής του
διεθνούς ελεγκτικού προτύπου 701 το 2015.
Τα «χρηματοοικονομικά μέσα» είναι μέτρα που «έχουν τη μορφή
επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, δανείων ή
εγγυήσεων ή άλλων μέσων επιμερισμού κινδύνου». Βλέπε άρθρο 2,
στοιχείο ηζ), του δημοσιονομικού κανονισμού για τους ορισμούς —
κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
Βλέπε ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2014, σημείο 6.52.
Πρόκειται για τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην
Επιτροπή από τις διαχειριστικές αρχές.

1.9. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι διαφωνεί με τη δήλωση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την επέκταση της περιόδου
αναφοράς για τα χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο της
επιμερισμένης διαχείρισης (βλέπε επίσης τις απαντήσεις της
Επιτροπής στα σημεία 6.41 και 6.45).
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1.10. Ζητήσαμε από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει την
εγκυρότητα της μεθοδολογίας που εφαρμόζει για τον υπολογισμό
του ποσού που παρουσιάζεται στον ισολογισμό της (3,3 δισεκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015). Για τον σκοπό αυτό, η
Επιτροπή κίνησε διαδικασία συλλογής στοιχείων, εστιάζοντας στα
κράτη μέλη που εμφανίζουν τα υψηλότερα υπόλοιπα (16).
1.11. Υποβάλαμε σε επισκόπηση τη διαδικασία συλλογής
στοιχείων από τα εκάστοτε κράτη μέλη και, συνεκτιμώντας τα
αποτελέσματα των εργασιών μας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
το συνολικό ποσό των προχρηματοδοτήσεων σε σχέση με τα
χρηματοοικονομικά μέσα που παρουσιάζεται στον ισολογισμό είναι
εύλογο.

Αξιολογήσαμε τη λογιστική μεταχείριση των πράξεων
εγγυοδοσίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
1.12. Το 2015 δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (17). Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία της
ΕΕ και της ΕΤΕπ που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των επενδύσεων
στο σύνολο της ΕΕ, αυξάνοντας την ικανότητα ανάληψης κινδύνων
του ομίλου της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, θα
παρέχονται εγγυήσεις ύψους έως και 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την κάλυψη πιθανών ζημιών στο
πλαίσιο των πράξεων του ΕΤΣΕ (18) (12,3 δισεκατομμύρια ευρώ για
το χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων και 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το
χαρτοφυλάκιο συμμετοχών), όπως αναλύεται στα σημεία 2.32
έως 2.38. Επικεντρώσαμε την προσοχή μας στον τομέα αυτό επειδή,
συνεπεία της συγκρότησης του ΕΤΣΕ, ανέκυψε μια σειρά σύνθετων
λογιστικών ζητημάτων ως απόρροια των ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΕΕ και της ΕΤΕπ.

(16)
17

( )

(18)

Ποσοστό 45 % των αχρησιμοποίητων την 31η Δεκεμβρίου 2014
ποσών αφορούσε ένα κράτος μέλος (βλέπε σημείο 2.31).
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών
Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ)
αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1) (εφεξής «κανονισμός ΕΤΣΕ»).
Οι πράξεις του χαρτοφυλακίου απαιτήσεων περιλαμβάνουν τυποποιημένα δάνεια, εγγυήσεις και αντεγγυήσεις. Οι πράξεις του
χαρτοφυλακίου συμμετοχών περιλαμβάνουν άμεσες και έμμεσες
συμμετοχές σε μετοχικό ή σε οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και
δάνεια μειωμένης εξασφάλισης.
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1.13. Στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου απαιτήσεων του ΕΤΣΕ, η
εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ καλύπτει την «πρώτη
ζημία» ενός χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ. Για
τον λόγο αυτό, η Επιτροπή την εγγράφει ως υποχρέωση από
χρηματοοικονομική εγγύηση (19). Στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου
συμμετοχών του ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ πραγματοποιεί ισόρροπες, παράλληλες επενδύσεις με ανάληψη του κινδύνου από την ίδια και από την
ΕΕ. Όσον αφορά τις πραγματοποιούμενες από την ΕΤΕπ επενδύσεις
μετοχικού κεφαλαίου με ανάληψη του κινδύνου από την ΕΕ, ο
συνολικός κίνδυνος βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Στο τέλος
κάθε έτους, η Επιτροπή μεταβιβάζει στην ΕΤΕπ ποσό ίσο με το
σύνολο των αρνητικών διορθώσεων αξιών (μη πραγματοποιηθείσες
ζημίες), των πραγματοποιηθεισών ζημιών για την κάλυψη του
κόστους αποεπένδυσης και του κόστους χρηματοδότησης της ΕΤΕπ,
αφαιρουμένων των εσόδων από τόκους, μερίσματα και πραγματοποιηθέντα κέρδη. Για μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που υπερβαίνουν την αρχική αξία της επένδυσης δεν πραγματοποιείται
μεταβίβαση από την ΕΤΕπ στην ΕΕ. Στο τέλος του έτους, οι
πραγματοποιηθείσες επενδύσεις στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου
συμμετοχών (που αφορά μόνο το «σκέλος υποδομών και καινοτομίας»), οι οποίες καλύπτονταν με εγγύηση από τον προϋπολογισμό
της ΕΕ, ανέρχονταν σε 7,6 εκατομμύρια ευρώ (20).
1.14. Η εκτίμηση και το συνακόλουθο συμπέρασμα του
υπολόγου ότι το ΕΤΣΕ δεν πληρούσε τα κριτήρια για τον
χαρακτηρισμό του ως κοινής επιχείρησης (21) ήταν εξόχως
σημαντική ως κρίση. Άλλα σύνθετα λογιστικά ζητήματα σχετίζονται
με την αναγνώριση και την επιμέτρηση των υποχρεώσεων από
χρηματοοικονομική εγγύηση για το χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων, την
εγγύηση της ΕΕ για επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, καθώς και τη
λογιστική μεταχείριση δυνητικών κερδών στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου συμμετοχών.

1.14. Ο υπόλογος της Επιτροπής άσκησε, όπως υποχρεούται να
πράξει συχνά για πολλά άλλα θέματα λογιστικής, την επαγγελματική του κρίση κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη λογιστική
μεταχείριση του ΕΤΣΕ. Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε διεξοδική
ανάλυση των πραγματικών περιστατικών από τις λογιστικές
υπηρεσίες της Επιτροπής και την ομόφωνη υποστήριξη της
συμβουλευτικής ομάδας της ΕΕ για τα λογιστικά πρότυπα.

1.15. Επικεντρώσαμε τον έλεγχό μας στην ανάλυση των δεικτών
ελέγχου. Εάν η Επιτροπή είχε αντιμετωπίσει το ΕΤΣΕ ως κοινή
επιχείρηση, θα είχε απαιτηθεί η γνωστοποίηση πρόσθετων στοιχείων
σχετικά με τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα και τα δικαιώματα ψήφου, η
ένταξή του στη σημείωση 9 των οικονομικών καταστάσεων (πεδίο
εφαρμογής της ενοποίησης), καθώς και η αναγνώριση μεριδίου της
ΕΕ επί των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, των
δαπανών και των εσόδων του χαρτοφυλακίου συμμετοχών. Ωστόσο,
αυτό δεν θα είχε κανέναν αντίκτυπο στην καθαρή θέση της ΕΕ στο
τέλος του 2015.

1.15. Η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στις σημειώσεις των
λογαριασμών του 2015 όλες τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις
που απαιτούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες
της ΕΕ για τους λογαριασμούς αυτούς. Επιπλέον, τόσο οι
σημειώσεις όσο και το έγγραφο με τίτλο «FSDA» («Συζήτηση και
ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων») παρέχουν λεπτομερείς
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτήρα, την
έκταση και τις οικονομικές επιπτώσεις του ΕΤΣΕ στην ΕΕ.

(19)

(20)

(21)

Μια υποχρέωση από χρηματοοικονομική εγγύηση αποτιμάται στο
υψηλότερο ποσό μεταξύ, αφενός, του ύψους των αναμενόμενων
ζημιών και, αφετέρου, του ποσού που αναγνωρίστηκε αρχικά, μείον,
κατά περίπτωση, τη σωρευτική απόσβεση των εσόδων.
Η αξία των συμβάσεων που υπεγράφησαν το 2015 ανήλθε σε
125 εκατομμύρια ευρώ. Το ήμισυ του ποσού αυτού καλύπτεται από
εγγύηση της ΕΕ. Οι εκταμιεύσεις στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων
ανήλθαν σε 7,6 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με το IPSAS 35 (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)
και το IPSAS 37 (Σχήματα υπό κοινό έλεγχο).
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1.16. Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων, εξετάσαμε
επίσης την καταλληλότητα των εφαρμοζόμενων λογιστικών πολιτικών και διαπιστώσαμε ότι η λογιστική μεταχείριση ήταν συνεπής και
σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα (22). Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο
συμμετοχών, θεωρούμε ότι, εάν στα μελλοντικά έτη η αξία των
επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου αυξηθεί τόσο ώστε να υπερβεί την
αρχική τους αξία, αυτό πρέπει να αποτυπωθεί στους λογαριασμούς
της ΕΕ. Στο τέλος του 2015, τα σχετικά ποσά (βλέπε σημείο 1.13)
δεν έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στους ενοποιημένους λογαριασμούς
της ΕΕ. Μελλοντικά, ο αντίκτυπος τυχόν οφελών στην καθαρή θέση
της ΕΕ θα είναι ο ίδιος είτε η Επιτροπή αντιμετωπίσει τις πράξεις
αυτές ως κοινές επιχειρήσεις είτε ως παράγωγα χρηματοοικονομικά
μέσα (23). Αν και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το ζήτημα
αυτό, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν έχει αντίκτυπο στην
ελεγκτική γνώμη μας για το 2015.

1.16. Η Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το
Συνέδριο διαπιστώνει ότι η λογιστική αντιμετώπιση του χαρτοφυλακίου απαιτήσεων συνάδει και ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή
πρότυπα.
Οι συζητήσεις σχετικά με το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, το οποίο
δεν υλοποιήθηκε το 2015, είναι ακόμη σε εξέλιξη μεταξύ της
Επιτροπής και του ομίλου της ΕΤΕπ. Η λογιστική μεταχείριση των
πράξεων επί συμμετοχών θα καθοριστεί από τον υπόλογο μετά από
διαβούλευση με τη συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ
για τα λογιστικά πρότυπα όταν οριστικοποιηθεί η τροποποιημένη
νομική βάση.

Αξιολογήσαμε την αύξηση των δεδουλευμένων εξόδων
που παρουσιάζονται στους λογαριασμούς
1.17. Στους οριστικούς λογαριασμούς του 2015, η Επιτροπή
εκτίμησε ότι οι οφειλόμενες στους δικαιούχους πραγματοποιηθείσες
επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες δεν της είχαν ακόμη γνωστοποιηθεί,
ανέρχονταν σε 106 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες αυτές
καταχωρίστηκαν ως δεδουλευμένα έξοδα (24). Το ποσό αυτό
αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 18 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση
με το 2014.
1.18. Εξετάσαμε τη μεθοδολογία και τα συστήματα ελέγχου που
εφαρμόζονται στις σημαντικότερες γενικές διευθύνσεις για τις
εκτιμήσεις στο τέλος του έτους και για τις δηλώσεις δαπανών που
υπέβαλαν τα κράτη μέλη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016.
Επιλέξαμε δείγματα τιμολογίων και προχρηματοδοτήσεων και
εξετάσαμε τα στοιχεία αυτά προκειμένου να διαπιστώσουμε την
ακρίβεια του υπολογισμού των δεδουλευμένων εξόδων. Ζητήσαμε
πρόσθετες διευκρινίσεις από τον υπόλογο σχετικά με την αύξηση
των δεδουλευμένων εξόδων, βάσει των στοιχείων που παρουσιάζονται στους λογαριασμούς. Από τις εργασίες που διενεργήσαμε επί
των προσωρινών λογαριασμών και των καθαρών προσαρμογών,
ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (25), που πραγματοποιήθηκαν
στους οριστικούς λογαριασμούς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων εξόδων που καταχωρίστηκε
στον οριστικό ενοποιημένο ισολογισμό είναι εύλογο.

(22)

(23)

(24)

(25)

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (International
Public Sector Accounting Standards — IPSAS) είναι ένα σύνολο
λογιστικών προτύπων εκδοθέντων από το Συμβούλιο IPSAS προς
χρήση από φορείς του δημόσιου τομέα παγκοσμίως, στο πλαίσιο της
κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων.
Σύμφωνα με το IPSAS 29, παράγραφος 10, παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο που εμφανίζει
σωρευτικά τα εξής τρία χαρακτηριστικά: α) η αξία του μεταβάλλεται
σύμφωνα με τις μεταβολές ενός καθορισμένου επιτοκίου, μιας τιμής
χρηματοοικονομικού μέσου, ενός αγαθού, ή μιας άλλης μεταβλητής,
β) δεν προϋποθέτει αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί ελάχιστη
αρχική επένδυση σε σχέση με άλλους τύπους συμβάσεων που έχουν
παρόμοια συμπεριφορά στις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς,
και γ) διακανονίζεται σε μια μελλοντική ημερομηνία.
Περιλαμβάνουν δεδουλευμένα έξοδα ύψους 67 δισεκατομμυρίων
ευρώ, τα οποία καταχωρίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, και
39 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία μειώνουν την αξία της
προχρηματοδότησης και καταχωρίζονται στο ενεργητικό του
ισολογισμού.
Μείωση των δεδουλευμένων εξόδων κατά 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ
για τη ΓΔ Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής
Πολιτικής και αύξηση κατά 0,8 δισεκατομμύρια ευρώ για τη
ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης.

1.17. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία από την
εκτίμηση των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί,
προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω τη διαδικασία διαχωρισμού
των χρήσεων στο μέλλον.
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ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΜΟΛΟΝΟΤΙ, ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ, ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
1.19. Εξετάζουμε τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ προκειμένου
να αξιολογήσουμε κατά πόσον συμφωνούν με τους ισχύοντες
νόμους και κανονισμούς. Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας όσον
αφορά τα έσοδα παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4 και όσον αφορά
τις δαπάνες στα κεφάλαια 5 έως 9 (βλέπε πλαίσιο 1.2).
α)

Τα έσοδα δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα (βλέπε σημείο 4.22).

β)

Όσον αφορά τις δαπάνες, εξακολουθούμε να διαπιστώνουμε
την ύπαρξη σημαντικού επιπέδου σφάλματος. Το εκτιμώμενο
επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες ήταν 3,8 %, ήτοι χαμηλότερο
από το αντίστοιχο επίπεδο του 2014 (4,4 %) (βλέπε
πλαίσιο 1.2).
i) Οι δαπάνες του τομέα 5 του ΠΔΠ («Διοίκηση») δεν
περιείχαν ουσιώδη σφάλματα (βλέπε σημείο 9.16).
ii) Οι επιχειρησιακές δαπάνες περιείχαν ουσιώδη σφάλματα
(βλέπε σημεία 5.35 έως 5.36, 6.76 έως 6.77, 7.64
έως 7.65, και 8.33 έως 8.34), ενώ οι δαπάνες στο πλαίσιο
των συστημάτων απόδοσης εξόδων (βλέπε σημείο 1.22)
εμφάνιζαν πολύ υψηλότερα επίπεδα σφάλματος.

Πλαίσιο 1.2 — Σύνοψη των αποτελεσμάτων του ελέγχου για το 2015 όσον αφορά την κανονικότητα των πράξεων

Κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης

Τομείς του ΠΔΠ

Πράξεις που
υποβλήθηκαν σε
έλεγχο
(σε δισεκατ.
ευρώ)

Εκτιμώμενο
επίπεδο
σφάλματος για το
2015
(%)

Διάστημα εμπιστοσύνης
(%)
Κατώτατο όριο
Ανώτατο όριο
σφάλματος (ΚΟΣ) σφάλματος (ΑΟΣ)

Εκτιμώμενο επίπεδο
σφάλματος για το
2014
(%)

5. Ανταγωνιστικότητα

Τομέας 1α

14,5

4,4

2,0

6,7

5,6

6. Συνοχή

Τομέας 1β

53,9

5,2

2,8

7,6

5,7

7. Φυσικοί πόροι

Τομέας 2

58,6

2,9

1,7

4,2

3,6 (2)

8. Η Ευρώπη ως παγκόσμιος Τομέας 4
παράγοντας

6,9

2,8

1,0

4,6

2,7

9. Διοίκηση

Τομέας 5

9,0

0,6

0,0

1,2

0,5

Άλλο (1)

Τομείς 3, 6 και άλλοι

3,0

—

—

—

—

Σύνολο

145,9

3,8

2,7

4,8

4,4 (2)

Έσοδα

153,8

0

0

0

0

(1)

(2)

Δεν διατυπώνουμε ειδική εκτίμηση για τις δαπάνες του τομέα 3 («Ασφάλεια και ιθαγένεια») και του τομέα 6 («Αντισταθμίσεις») του ΠΔΠ ούτε για τις λοιπές δαπάνες (ειδικά μέσα που
δεν εμπίπτουν στο ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020, όπως το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μέσο ευελιξίας). Ωστόσο, οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί στους εν λόγω τομείς συμβάλλουν στο συνολικό συμπέρασμά μας όσον
αφορά τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2015.
Το 2015 το νομοθετικό πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής τροποποιήθηκε και οι ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλουμε τις πράξεις δεν καλύπτουν πλέον την
πολλαπλή συμμόρφωση. Το 2014 τα σφάλματα αυτά συνέβαλαν κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τον τομέα 2 του ΠΔΠ. Για την περίοδο
2011-2014, η ετήσια συμβολή τους στο συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος ήταν 0,1-0,2 εκατοστιαίες μονάδες.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας για το 2015
παρουσιάζουν εικόνα συνεπή σε μεγάλο βαθμό προς
αυτή των προηγούμενων ετών
1.20. Το κατά την εκτίμησή μας συνολικό επίπεδο σφάλματος,
μολονότι βελτιωμένο τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να
υπερβαίνει σημαντικά την τιμή αναφοράς που έχουμε ορίσει για
τη σημαντικότητα (βλέπε πλαίσιο 1.3).

Πλαίσιο 1.3 — Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος (2013 έως 2015)

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (βλέπε πλαίσιο 1.2).
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόδοση δαπανών συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα
σφάλματος
1.21. Όσον αφορά την εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ, δύο είναι
τα κύρια είδη προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ: Οι διαφορές μεταξύ
των δύο βάσεων για πληρωμή (απόδοση δαπανών και δικαιώματα)
δικαιολογούν σε μεγάλο βαθμό τις διακυμάνσεις του εκτιμώμενου
επιπέδου σφάλματος.

1.21.

— Το σύστημα βάσει απόδοσης των δαπανών, στο πλαίσιο του
οποίου η ΕΕ αποδίδει επιλέξιμες δαπάνες για επιλέξιμες
δραστηριότητες. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ερευνητικά
έργα (κεφάλαιο 5), εκπαιδευτικά προγράμματα (κεφάλαιο 6),
καθώς και έργα στους τομείς της περιφερειακής και αγροτικής
ανάπτυξης (κεφάλαια 6 και 7) και αναπτυξιακά έργα
(κεφάλαιο 8). Στο πλαίσιο αυτό, οι αποδέκτες των ενισχύσεων
οφείλουν να παρέχουν στοιχεία προς υποστήριξη της δήλωσής
τους ότι ασκούν δραστηριότητα επιλέξιμη για ενίσχυση και ότι
έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες των οποίων δικαιούνται την
απόδοση. Η απαίτηση παροχής ακριβών πληροφοριών μεταφράζεται σε σύνθετους κανόνες επιλεξιμότητας (που ορίζουν
ποιες δαπάνες μπορούν να δηλωθούν) και σε τυπικές
προϋποθέσεις (που ορίζουν τον τρόπο πραγματοποίησης των
δαπανών, παραδείγματος χάριν κανόνες σχετικά με τις δημόσιες
συμβάσεις ή τις κρατικές ενισχύσεις).

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο αντίκτυπος των περίπλοκων κανόνων
επιλεξιμότητας, στους οποίους αναφέρεται το Ελεγκτικό Συνέδριο,
μετριάζεται σημαντικά όταν χρησιμοποιούνται απλουστευμένες
επιλογές δαπανών.

— Το πρόγραμμα βάσει δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του οποίου οι
πληρωμές εξαρτώνται από την πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι υποτροφίες φοιτητών
και ερευνητών (κεφάλαιο 5), η δημοσιονομική στήριξη (26)
(κεφάλαιο 8), οι μισθοί και οι συντάξεις (κεφάλαιο 9). Η
καταβολή άμεσων ενισχύσεων προς γεωργούς (κεφάλαιο 7)
γίνεται βάσει δικαιωμάτων. Ο υπολογισμός τους γίνεται βάσει
πληροφοριακών στοιχείων που επιβεβαιώνουν ή δηλώνουν οι
ίδιοι οι γεωργοί. Ο κίνδυνος που συνδέεται με δυνητικά
εσφαλμένες δηλώσεις περιορίζεται σημαντικά από τον απλό
χαρακτήρα των πληροφοριών που ζητούνται από τους
δικαιούχους, οι οποίες μπορούν, σε μεγάλο βαθμό, να
επαληθευθούν πριν από την πληρωμή μέσω, παραδείγματος
χάριν, συγκρίσεων με βάσεις δεδομένων και ορθοφωτογραφίες.

(26)

Οι πληρωμές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης συνεισφέρουν στον γενικό προϋπολογισμό ενός κράτους ή σε άλλον
προϋπολογισμό του προοριζόμενο για συγκεκριμένη πολιτική ή για
συγκεκριμένο στόχο (βλέπε επίσης σημείο 8.7).
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1.22. Κυρίαρχη θέση μεταξύ των σφαλμάτων που εντόπισε το
Συνέδριο για το 2015 κατέχουν τα σφάλματα επιλεξιμότητας στο
πλαίσιο των συστημάτων απόδοσης δαπανών.
α)

Όσον αφορά τις δαπάνες απόδοσης, το εκτιμώμενο επίπεδο
σφάλματος είναι 5,2 % (έναντι 5,5 % το 2014). Στα
συνηθέστερα σφάλματα που εντοπίστηκαν στον τομέα αυτό
περιλαμβάνονται:
— μη επιλέξιμες δαπάνες στις σχετικές δηλώσεις,
— μη επιλέξιμα έργα, μη επιλέξιμες δραστηριότητες ή μη
επιλέξιμοι δικαιούχοι, και
— σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων περί δημόσιων
συμβάσεων (27) (πλαίσιο 1.4).

β)

Όσον αφορά τις δαπάνες βάσει δικαιωμάτων, το εκτιμώμενο
επίπεδο σφάλματος είναι 1,9 % (έναντι 2,7 % το 2014). Στα
συνηθέστερα σφάλματα που εντοπίστηκαν στον τομέα αυτό
περιλαμβάνονται ήσσονος σημασίας δηλώσεις εκτάσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και καλλιεργήσιμων εκτάσεων μεγαλύτερων των πραγματικών (σημείο 7.16).
Πλαίσιο 1.4 — Ανάλυση του συνολικού εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος ανά είδος σφάλματος

Βάση της σύγκρισης όσον αφορά τα «Σφάλματα της Επιτροπής και των ενδιάμεσων φορέων» για το 2014 αποτελεί το άθροισμα των «Διοικητικών σφαλμάτων στον
τομέα των φυσικών πόρων» και των «Άλλων ειδών σφαλμάτων».
Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

(27)

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Guideline_procurement/Quantification_of_public_procurement_errors.pdf

C 375/24

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13.10.2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1.23. Το πλαίσιο 1.5 βασίζεται στις ελεγκτικές δοκιμασίες στις
οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις δαπανών της ΕΕ κατά τα τελευταία
δύο έτη, στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τον γενικό
προϋπολογισμό και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης. Γενικώς, όσο
περισσότερο σύνθετες είναι οι πληροφορίες που ζητούνται από τους
δικαιούχου τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος σφάλματος.

Πλαίσιο 1.5 — Σχέση μεταξύ της βάσης για την πληρωμή και του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος στις πράξεις της ΕΕ (2014-2015)

(1) Όσον αφορά τον τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας», η απόδοση δαπανών περιλαμβάνει έργα πολλαπλών χορηγών βοήθειας, τα οποία, στην πράξη,
έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις δαπάνες βάσει δικαιωμάτων, ενώ παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα σφάλματος.
Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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1.24. Αναλύσαμε άλλους παράγοντες κινδύνου, καθώς και τη
σχέση τους με το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος. Διαπιστώσαμε ότι,
στο πλαίσιο των δαπανών υπό άμεση διαχείριση, δύο είναι οι
παράγοντες κινδύνου με σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο του
σφάλματος.
— Στους τομείς στους οποίους οι κανόνες προβλέπουν τη
διενέργεια ελέγχου ή επιθεώρησης πριν από την πραγματοποίηση της πληρωμής, διαπιστώνουμε κατά κανόνα χαμηλότερο επίπεδο σφάλματος.
— Η απόδοση δαπανών στις περιπτώσεις έργων στα οποία
συμμετέχουν περισσότεροι εταίροι (π.χ. κοινοπραξίες) εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα σφάλματος σε σχέση με την απόδοση
δαπανών σε μεμονωμένο δικαιούχο.

Η μορφή διαχείρισης έχει περιορισμένο αντίκτυπο στα
επίπεδα σφάλματος
1.25. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κινδύνου που
συνδέεται με τα συστήματα βάσει απόδοσης δαπανών και τα
συστήματα βάσει δικαιωμάτων, και όχι με τις διαφορετικές μορφές
διαχείρισης, επηρεάζουν το επίπεδο των σφαλμάτων στους
διάφορους τομείς δαπανών (28). Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος
δείχνει ότι είναι πολύ ισχυρότερη η σχέση με τη βάση για την
πληρωμή παρά με τη μορφή διαχείρισης. Τα δύο τελευταία έτη, τα
υψηλότερα επίπεδα σφάλματος διαπιστώθηκαν στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα» (υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής και την
έμμεση εντεταλμένων οντοτήτων) και στον τομέα «Συνοχή» (υπό
επιμερισμένη διαχείριση). Κυρίαρχη θέση μεταξύ των δαπανών σε
αμφότερους τους εν λόγω τομείς έχουν τα συστήματα απόδοσης
δαπανών (βλέπε πλαίσιο 1.6).

(28)

Άμεση διαχείριση (εκτέλεση του προϋπολογισμού απευθείας από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή), έμμεση διαχείριση (ανάθεση της εκτέλεσης του
προϋπολογισμού σε τρίτες χώρες-εταίρους, διεθνείς οργανισμούς
κ.λπ.), επιμερισμένη διαχείριση (εκτέλεση προϋπολογισμού επιμεριζόμενη μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών).
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Πλαίσιο 1.6 — Μέσο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος ανά μορφή διαχείρισης και ανά βάση για την πληρωμή (2014-2015) (1)

(1) Τα δύο μέρη του γραφήματος παρουσιάζουν το ίδιο ύψος δαπανών. Στα αριστερά, οι δαπάνες κατανέμονται βάσει της μορφής διαχείρισης. Προκύπτει ότι, στη
μεγάλη τους πλειονότητα, οι επιχειρησιακές δαπάνες τελούν υπό επιμερισμένη διαχείριση. Στα δεξιά, οι δαπάνες κατανέμονται με γνώμονα τη βάση που
λαμβάνεται για την πληρωμή. Διαπιστώνεται ότι τα συστήματα βάσει απόδοσης δαπανών αντιστοιχούν σε πολύ μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών από τα
συστήματα βάσει δικαιωμάτων. Η θέση κάθε ράβδου στον κάθετο άξονα αντιστοιχεί στο εκάστοτε εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος. Προκύπτει, επομένως, ότι η
μορφή διαχείρισης έχει περιορισμένο αντίκτυπο και η βάση της πληρωμής σημαντικό.
Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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Τα αποτελέσματα σε διαφορετικούς τομείς δαπανών
καταδεικνύουν διακριτούς τύπους σφαλμάτων
1.26. Όπως φαίνεται στο πλαίσιο 1.7, ο τομέας που συνέβαλε
περισσότερο στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος που υπολογίσαμε
για το 2015 ήταν η «Συνοχή», ενώ ακολουθούν οι τομείς «Φυσικοί
Πόροι», «Ανταγωνιστικότητα» και «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος
παράγοντας». Η εν λόγω κατανομή είναι συνεπής προς τις
διαπιστώσεις μας για το 2014.

1.26. Η Επιτροπή συμμερίζεται την εκτίμηση του Συνεδρίου
σχετικά με τα σφάλματα, και θα τα παρακολουθεί δεόντως με
στόχο την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Πλαίσιο 1.7 — Συμβολή των επιμέρους τομέων του ΠΔΠ στο συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος (2015)

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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1.27. Όσον αφορά τον τομέα «Ανταγωνιστικότητα» (κεφάλαιο 5),
το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 4,4 %, ήτοι μειωμένο σε
σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2014 (5,6 %). Μεγάλο
μέρος των δαπανών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της απόδοσης
δαπανών και τα σχετικά σφάλματα αντικατοπτρίζουν κατ’ ουσίαν
διαφορετικές κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών (ιδίως δαπάνες
προσωπικού και άλλες άμεσες και έμμεσες δαπάνες).
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1.28. Όσον αφορά τον τομέα «Συνοχή» (κεφάλαιο 6), το
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 5,2 %, ήτοι χαμηλότερο από
τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2014 (5,7 %). Το σύνολο σχεδόν
των δαπανών στον τομέα αυτό εκτελούνται μέσω απόδοσης. Τα τρία
τέταρτα των σφαλμάτων ανάγονται σε μη επιλέξιμες δαπάνες και σε
μη επιλέξιμα έργα. Οι σοβαρές παραβιάσεις των περί δημόσιων
συμβάσεων κανόνων αντιστοιχούν στο ένα έβδομο του συνόλου
(έναντι του ενός δευτέρου το 2014).

1.28. Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στα σημεία
6.11 και 6.76.

1.29. Όσον αφορά τον τομέα «Φυσικοί πόροι» (κεφάλαιο 7), το
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 2,9 %, ήτοι παρεμφερές με
εκείνο του 2014 (3,6 %) (29). Άνω των τριών τετάρτων των δαπανών
στον συγκεκριμένο τομέα αναλογούν στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το οποίο περιέχει λιγότερα σφάλματα
(2,2 %) από την αγροτική ανάπτυξη (5,3 %), όπου από μακρού
εντοπίζουμε υψηλά επίπεδα σφάλματος, ιδίως στις δαπάνες για
επενδύσεις (στην περίπτωση των οποίων οι γεωργικές επιχειρήσεις
επιδοτούνται στο πλαίσιο απόδοσης επιλέξιμων δαπανών). Τα δύο
τρία σχεδόν των δαπανών στον τομέα 2 του ΠΔΠ αφορούν άμεσες
ενισχύσεις προς γεωργούς βάσει έκτασης. Κατά συνέπεια, οι
δηλώσεις γεωργικών εκτάσεων καθ’ υπέρβαση των πραγματικών
αποτελούν τον τομέα με τη μεγαλύτερη συμβολή στο εκτιμώμενο
επίπεδο σφάλματος (άνω του ημίσεος του συνόλου). Τα σχετικά με
μη επιλέξιμους δικαιούχους, μη επιλέξιμες δραστηριότητες ή μη
επιλέξιμες δαπάνες σφάλματα συνέβαλαν κατά το ένα πέμπτο. Οι
παραβιάσεις των περί δημόσιων συμβάσεων κανόνων αυξήθηκαν
έναντι του 2014.

1.29. Το χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος για το ΕΓΤΕ αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα του ΟΣΔΕ, ιδίως του ΣΑΑ,
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρμόζεται επαρκώς, για την
αποτροπή σφαλμάτων από τα πρώτα κιόλας στάδια της
διαδικασίας. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι το ΟΣΔΕ στο
σύνολό του αποτελεί σταθερό σύστημα για τη διαχείριση των
δαπανών της ΚΓΠ (βλέπε σημεία 7.16 έως 7.18).

1.30. Όσον αφορά τον τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος
παράγοντας» (κεφάλαιο 8), το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι
2,8 %, ήτοι αντίστοιχο με αποτελέσματα του 2014 (2,7 %). Οι
εκκαθαρίσεις της Επιτροπής στις περιπτώσεις μη υλοποίησης του
αντικειμένου των συμβάσεων έργου, υπηρεσιών ή προμηθειών μαζί
με τις αποδοθείσες από την Επιτροπή μη επιλέξιμες δαπάνες
αντιστοιχούν στα δύο τρίτα του συνόλου.
1.31. Όσον αφορά τον τομέα «Διοίκηση» (κεφάλαιο 9), το
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 0,6 %, ήτοι αντίστοιχο με τα
αποτελέσματα του 2014 (0,5 %). Το μεγαλύτερο μέρος των
δαπανών του εν λόγω τομέα αφορά μισθούς, συντάξεις και
επιδόματα που καταβλήθηκαν από θεσμικά και λοιπά όργανα της
ΕΕ. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσοστού σφάλματος στον τομέα
αυτό, το οποίο στο σύνολό του δεν είναι σημαντικό, ανάγεται σε
έναν μικρό αριθμό σφαλμάτων στα επιδόματα.

(29)

Τα αποτελέσματα του 2014 περιλαμβάνουν τον ποσοτικό προσδιορισμό των σφαλμάτων στον τομέα της πολλαπλής συμμόρφωσης. Το
2014 τα σφάλματα αυτά συνέβαλαν κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες
στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τον τομέα 2 του ΠΔΠ (βλέπε
πλαίσιο 1.2). Κατά την περίοδο 2011-2014, οπότε προσδιορίσαμε
ποσοτικώς τα σχετικά σφάλματα, ο μέσος αντίκτυπος ήταν
0,4 ποσοστιαίες μονάδες για την «Αγορά και άμεση στήριξη» και
0,3 ποσοστιαίες μονάδες για την «Αγροτική ανάπτυξη».

Το υψηλότερο ποσοστό σφάλματος στην αγροτική ανάπτυξη
οφείλεται εν μέρει στην πολυπλοκότητα των κανόνων που διέπουν
ορισμένα μέτρα. Ωστόσο, το ποσοστό σφάλματος για την αγροτική
ανάπτυξη, παρόλο που υπερβαίνει το όριο σημαντικότητας, έχει
μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
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1.32. Δεν προβαίνουμε σε εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος για
άλλους τομείς δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα 3 του
ΠΔΠ (βλέπε κεφάλαιο 8). Συνολικά, οι δαπάνες που καλύπτονται
από τη δήλωση αξιοπιστίας μας στους εν λόγω τομείς ανήλθαν σε
3 δισεκατομμύρια ευρώ (2,1 % των δαπανών που κάλυψε ο έλεγχός
μας). Οι πραγματοποιηθείσες στους τομείς αυτούς εργασίες
εξακολουθούν να συμβάλλουν στα συνολικά συμπεράσματά μας
για το 2015.
1.33. Για το 2015, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τις
υπό επιμερισμένη διαχείριση δαπάνες συνολικά ανέρχεται σε 4,0 %
(έναντι 4,6 % το 2014), ενώ για όλα τα άλλα είδη επιχειρησιακών
δαπανών (30) ανέρχεται σε 3,9 % (έναντι 4,6 % το 2014). Το
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τις διοικητικές δαπάνες είναι
0,6 % (έναντι 0,5 % το 2014).

Η Επιτροπή αύξησε σημαντικά τα εκτιμώμενα επίπεδα
σφάλματος σε διαδοχικά έγγραφά της …
1.34. Κάθε γενική διεύθυνση της Επιτροπής καταρτίζει ετήσια
έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία περιλαμβάνει δήλωση του γενικού
διευθυντή, με την οποία αυτός διασφαλίζει ότι η έκθεση παρουσιάζει
ορθώς τα οικονομικά στοιχεία και ότι οι πράξεις που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά του είναι νόμιμες και κανονικές. Παρέχει επίσης
απολογισμό των επιτευγμάτων της όσον αφορά τους σημαντικότερους στόχους πολιτικής (αναλύονται στο κεφάλαιο 3) και έκθεση
διαχείρισης του γενικού διευθυντή προς τους επιτρόπους. Το 2015
η Επιτροπή απλούστευσε τη δομή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και έδωσε στις γενικές διευθύνσεις περισσότερη ευελιξία
ως προς την παρουσίασή τους.

(30)

Πρόκειται κυρίως για τις δαπάνες τις οποίες πραγματεύονται τα
κεφάλαια 5 και 8, αλλά και για τμήματα των δαπανών που
καλύπτονται από τα κεφάλαια 6 και 7. Όσον αφορά τις δαπάνες υπό
επιμερισμένη διαχείριση, το σφάλμα που προκύπτει από την αναγωγή
στον συνολικό πληθυσμό βασίζεται στην εξέταση 580 πράξεων
(προερχόμενων από πληθυσμό 113 δισεκατομμυρίων ευρώ), ενώ η
αναγωγή για τις άλλες μορφές επιχειρησιακών δαπανών βασίζεται
στην εξέταση 318 πράξεων (προερχόμενων από πληθυσμό 24 δισεκατομμυρίων ευρώ).
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Κεφάλαιο 5 — Ανταγωνιστικότητα
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Κεφάλαιο 7 — Φυσικοί πόροι

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας και ΕΤΑ (2)

Κεφάλαιο 9 — Διοίκηση
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Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει
στοιχείων που παρείχε η ΓΔ Προϋπολογισμού
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Βλέπε υποσημείωση 1 στο πλαίσιο 1.2.
Συμπεριλαμβανομένων του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης.
Ορισμένες γενικές διευθύνσεις διαχειρίζονται δαπάνες που έχουν διατεθεί σε περισσότερους του ενός τομείς του ΠΔΠ (AGRI, EACEA, ECFIN, ECHO, EMPL, HOME, REGIO και SANTE).
Βλέπε παράρτημα 1.3 με την κατάσταση των συντομογραφιών.
Ως χρηματοδοτικό άνοιγμα νοείται το ποσοστό των δαπανών που ενδεχομένως δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κανονιστικές και συμβατικές απαιτήσεις κατά τον χρόνο της πληρωμής.
BUDG, COMP, DGT, DIGIT, EPSC, EPSO/EUSA, ESTAT, HR, IAS, JRC, OIB, OIL, OLAF, OP, PMO, SCIC, SG, SJ.
Για τον τομέα της συνοχής, η Επιτροπή παρουσίασε τη διορθωτική ικανότητα ως φάσμα τιμών, με την χαμηλότερη τιμή να βασίζεται στον μέσο όρο των παρελθουσών δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων.
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Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
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Κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης (1)

Διάστημα εμπιστοσύνης
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Πλαίσιο 1.8 — Αποτελέσματα των ελέγχων του ΕΕΣ για το 2015 σε σχέση με τα κατ’ εκτίμηση επισφαλή κατά την πληρωμή ποσά και τη διορθωτική ικανότητα, όπως παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση για τη
διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ και στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων
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1.35. Η Επιτροπή αναφέρει τρία σύνολα εκτιμώμενων επιπέδων
σφάλματος:

1.35. Η Επιτροπή αποφάσισε να αναπροσαρμόσει τις εκτιμήσεις
όσον αφορά την ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και την εκτέλεση
(AMPR), προκειμένου να είναι περισσότερο συγκρίσιμες με το
εκτιμώμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο επίπεδο σφάλματος.

— τις αρχικές εκτιμήσεις που της ανέφεραν φορείς και αρχές που
συγκροτούνται δυνάμει τομεακής νομοθεσίας (31), καθώς και
άλλες οντότητες (που μας περιήλθαν τον Απρίλιο και τον
Μάιο),
— εκτιμήσεις (οι οποίες ενίοτε είναι σημαντικά υψηλότερες (32))
που περιέχονταν στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων,
προσαρμοσμένες βάσει των αξιολογήσεων των διαθέσιμων
πληροφοριακών στοιχείων από την Επιτροπή, και επίσης μας
περιήλθαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, και
— προσαρμοσμένα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο
του 2016 στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις
επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ, στα οποία ενσωματώνονται οι διαφορές μεταξύ ταμειακών ροών και εκκαθαρίσεων.
Η εκτίμησή μας για το επίπεδο σφάλματος βασίζεται στην εξέταση
στατιστικού δείγματος ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών και
εκκαθαρίσεων (βλέπε πλαίσιο 1.8). Σε αντίθεση με τα ισχύοντα
για τα όργανα των ΗΠΑ που διαχειρίζονται ομοσπονδιακά κεφάλαια
(βλέπε παράρτημα 1.2), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποχρεούται
να πραγματοποιήσει η ίδια στατιστικά έγκυρη εκτίμηση του
επιπέδου σφάλματος.

1.36. Βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού, οφείλουμε να
διαβιβάζουμε τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις μας στην Επιτροπή
κατά την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή υπογράφει
συγκεφαλαιωτική έκθεση. Φέτος η Επιτροπή μάς διαβίβασε την
ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης
για το 2015, στις 5 Ιουλίου 2016, ήτοι την ημέρα της διεξαγωγής
της διαδικασίας της εκατέρωθεν ακρόασης. Ως εκ τούτου, στην
παρούσα έκθεση δεν διατυπώνουμε σχόλια επί της ουσίας της
συγκεφαλαιωτικής έκθεσης (η οποία φέτος αποτελεί μέρος της
ετήσιας έκθεσης για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του
προϋπολογισμού της ΕΕ). Η συγκεφαλαιωτική έκθεση και η ετήσια
έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της
ΕΕ δεν αποτελούν μέρος των οικονομικών καταστάσεων και, ως εκ
τούτου, δεν παρέχουμε διασφάλιση σχετικά με το περιεχόμενό τους.

(31)
(32)

Εφαρμόζουν διαδικασίες που συμφωνούνται με την Επιτροπή.
Παραδείγματος χάριν, η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
προσάρμοσε το μέσο επίπεδο σφάλματος για το ΕΓΤΕ που ανέφεραν
οι οργανισμοί πληρωμών από 0,68 % σε 1,47 %, και για το ΕΓΤΑΑ
από 1,78 % σε 4,99 % (βλέπε επίσης σημεία 7.53, και 7.55
έως 7.56).

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αναφορά στη στατιστική μεθοδολογία
που χρησιμοποιείται από «οργανισμούς στις ΗΠΑ που διαχειρίζονται ομοσπονδιακά κεφάλαια» δεν είναι κατάλληλη για τα
κονδύλια υπό επιμερισμένη διαχείριση. Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή δεν στηρίζεται στους λογιστικούς
ελέγχους των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τις δικές της
υπηρεσίες σε επίπεδο ΕΕ, αλλά σε όργανα ελέγχου στα κυρίαρχα
κράτη μέλη που πραγματοποιούν λογιστικό έλεγχο των δαπανών
στις οποίες προέβησαν τα εν λόγω κράτη μέλη, συχνά με εθνική
συγχρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
κατάρτιση στατιστικά έγκυρης σε επίπεδο ΕΕ εκτίμησης του
επιπέδου σφάλματος διεξάγοντας η ίδια λογιστικό έλεγχο στους
δικαιούχους δεν θα παρείχε προστιθέμενη αξία όσον αφορά την
επιμερισμένη διαχείριση των δαπανών.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου, η Επιτροπή θα
εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τα όργανα ελέγχου των
κρατών μελών και να καθορίζει από κοινού μια στατιστικά έγκυρη
προσέγγιση για την εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος σε επίπεδο
προγράμματος, καθώς και να χρησιμοποιεί τα εν λόγω ποσοστά
σφάλματος μετά την επικύρωσή τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
εφαρμόζει την «αρχή του ενιαίου ελέγχου», εστιάζοντας τη
δραστηριότητά της στον έλεγχο των ελεγκτών των κρατών μελών
και στην επικύρωση του ελεγκτικού τους έργου. Τούτο βασίζεται
στη γνωμοδότηση αριθ. 2/2004 του Συνεδρίου σχετικά με το
πρότυπο του «ενιαίου ελέγχου» και μια πρόταση για πλαίσιο
εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου. Αυτή η προσέγγιση είναι
απολύτως σύμφωνη με τον στόχο της μείωσης του διοικητικού
φόρτου για τους δικαιούχους και μειώνει επίσης την ανάγκη για
θέσεις ελεγκτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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… ενώ ο υπολογισμός της διορθωτικής ικανότητας
εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την Επιτροπή
1.37. Από το 2014, οι ΓΔ παρουσιάζουν την εκτίμησή τους
όσον αφορά το επίπεδο σφάλματος μαζί με εκτίμηση της
μελλοντικής «διορθωτικής ικανότητάς» τους. Σύμφωνα με τον
ορισμό της Επιτροπής, πρόκειται για μια συντηρητική εκτίμηση
του ύψους των δαπανών που δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες
συμβατικές και ρυθμιστικές διατάξεις, τις οποίες η ΓΔ θα εντοπίσει
και θα διορθώσει μέσω ελέγχων επαλήθευσης μετά την έγκριση της
πληρωμής (33).
1.38. Για τον υπολογισμό της «διορθωτικής ικανότητας», η
ΓΔ Προϋπολογισμού παρέχει στους γενικούς διευθυντές το μέσο
ποσό των ανακτήσεων και των δημοσιονομικών διορθώσεων που
πραγματοποιήθηκαν από το 2009 όπως αυτές έχουν εγγραφεί στους
λογαριασμούς (34). Επί συνόλου 48 γενικών διευθύνσεων και
εκτελεστικών οργανισμών, 29 προσάρμοσαν καταλλήλως το εν
λόγω ποσό προκειμένου να καταλήξουν σε μια συντηρητικότερη
εκτίμηση, συγκεκριμένα αποκλείοντας τις εκ των προτέρων και άλλες
μη συναφείς διορθώσεις και ανακτήσεις και τα έκτακτα γεγονότα (35), ή επιλέγοντας άλλη βάση για τον υπολογισμό τους (36).
Επ’ αυτής της βάσης, οι κατ’ εκτίμηση της Επιτροπής μελλοντικές
διορθώσεις που θα έχουν αντίκτυπο στις δαπάνες του 2015, όπως
παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις
επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ, είναι 2,1 δισεκατομμύρια
ευρώ (έναντι 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014). Και πάλι
σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, οι πιθανές μελλοντικές
διορθώσεις θα είναι υψηλότερες, ανερχόμενες σε 2,7 δισεκατομμύρια
ευρώ.
1.39. Βάσει του εγγράφου «Οικονομικές καταστάσεις — Συζήτηση και ανάλυση», οι πραγματοποιηθείσες δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις συμποσούνται σε 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, το εγγραφέν στους
λογαριασμούς ποσό κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα μέτρων, υλοποιηθέντων είτε πριν είτε μετά την πραγματοποίηση (ή την έγκριση) των
δαπανών από την Επιτροπή. Στο πλαίσιο 1.9 παρουσιάζουμε την
ταξινόμηση των διορθώσεων και των ανακτήσεων, καθώς και την
κατανομή τους ανά τομέα δαπανών.

(33)
(34)

(35)

(36)

Κατευθυντήρια οδηγία της Επιτροπής σχετικά με βασικές έννοιες και
βασικούς ορισμούς για τον προσδιορισμό των ποσοστών σφάλματος,
των επισφαλών ποσών και εκτιμώμενων μελλοντικών διορθώσεων.
Έως το 2014, η Επιτροπή γνωστοποιούσε, χωρίς να υπέχει σχετική
υποχρέωση, τα στοιχεία της σχετικά με τις δημοσιονομικές
διορθώσεις και τις ανακτήσεις σε σημείωση των λογαριασμών.
Σήμερα, η εν λόγω εθελοντική γνωστοποίηση έχει μεταφερθεί στην
ενότητα «Οικονομικές καταστάσεις — Συζήτηση και ανάλυση» των
λογαριασμών.
Για παράδειγμα, EACEA, EASME, INEA, ΓΔ Ενέργειας, ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών, ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,
ΓΔ Προϋπολογισμού, ΓΔ Ανταγωνισμού και Γενική Γραμματεία. Από
τη διενεργηθείσα εξέταση των δημοσιονομικών διορθώσεων και
ανακτήσεων που εγγράφηκαν το 2015, προέκυψε συγκεκριμένα ότι
οι ΓΔ συμπεριέλαβαν ποσά που δεν σχετίζονται με σφάλματα,
παρατυπίες ή περιπτώσεις απάτης (ήτοι επιστροφή μη χρησιμοποιηθείσας προχρηματοδότησης) ή χαρακτήρισαν ορισμένες «εκ των
προτέρων» δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις ως «εκ των
υστέρων» (ήτοι ανακτήσεις προχρηματοδοτήσεων συνδεόμενες με
σφάλματα, παρατυπίες ή περιπτώσεις απάτης ή αφαιρέσεις ποσών από
τις δηλώσεις δαπανών πριν από την έγκριση των δαπανών). Τα
προβλήματα αυτά, μολονότι δεν επηρεάζουν τους λογαριασμούς της
ΕΕ ως σύνολο, ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον
υπολογισμό της διορθωτικής ικανότητας πολλών γενικών διευθύνσεων.
Για παράδειγμα, ΓΔ Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής και
ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης.

1.38. Η Επιτροπή προβλέπει στην AMPR ένα φάσμα σχετικά
με τις εκτιμώμενες μελλοντικές διορθώσεις που κυμαίνεται μεταξύ
2,1 και 2,7 δισ. ευρώ. Και τα δύο ποσά είναι προϊόν συντηρητικής
προσέγγισης.
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Πλαίσιο 1.9 — Ταξινόμηση και κατανομή ανά τομέα δαπανών των διορθωτικών μέτρων που εφαρμόστηκαν το 2015

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει της ενότητας «Οικονομικές καταστάσεις — Συζήτηση και ανάλυση» των ενοποιημένων λογαριασμών της ΕΕ του 2015
και των στοιχείων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί.
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1.40. Το 2015, επί του συνολικού ποσού των διορθώσεων και
ανακτήσεων που γνωστοποίησε η Επιτροπή, περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν περιπτώσεις διορθώσεων και ανακτήσεων
«στην πηγή» (ήτοι πριν από την έγκριση των δαπανών). Το ποσό αυτό
αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού
ποσού των δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων που
γνωστοποιήθηκε. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν καταχώρισε
τα εν λόγω ποσά ως δαπάνες: αφαιρέθηκαν από τα ποσά που
ζητούνται πριν από την έγκρισή τους. Στο πλαίσιο της άμεσης και
της έμμεσης διαχείρισης, οι εν λόγω αφαιρέσεις, οι οποίες κατά
κανόνα εγγράφονται ως ανακτήσεις, αντιστοιχούσαν σε περισσότερο
από τα δύο τρίτα των συνολικών διορθωτικών δράσεων που
γνωστοποιήθηκαν για το 2015.
1.41. Το υπόλοιπο (2,7 δισεκατομμύρια ευρώ) αφορούσε
δηλώσεις που η Επιτροπή είχε ήδη εγκρίνει. Από το ποσό αυτό:
α)

περί τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ανακλήσεις
από πλευράς των κρατών μελών δηλώσεων που είχαν
προηγουμένως εγκριθεί για απόδοση σε σχέση με έργα ή
δαπάνες στον τομέα της συνοχής, καθώς και στην αντικατάστασή τους από νέα έργα ή δαπάνες. Οι εν λόγω
ανακλήσεις παρουσιάζονται από κοινού με νέα έργα και
δαπάνες και επομένως εντάσσονται στον πληθυσμό από τον
οποίο αντλούμε το δείγμα μας. Δεν έχουν ως αποτέλεσμα την
επιστροφή κεφαλαίων στον προϋπολογισμό της ΕΕ: συνιστούν
αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα όταν τα έργα και οι δαπάνες
αντικατάστασης δεν περιέχουν ουσιώδη σφάλματα·

β)

περί τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν αποφάσεις
συμμόρφωσης στον τομέα της γεωργίας, τις οποίες η Επιτροπή
καταχώρισε ως έσοδα με ειδικό προορισμό, διαθέσιμα για τη
χρηματοδότηση γεωργικών δαπανών. Οι εν λόγω διορθώσεις
συχνά επιβάλλονται κατ’ αποκοπήν και αφορούν συστημικές
αδυναμίες και όχι σφάλματα στο επίπεδο των τελικών
δικαιούχων.

Η έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος
1.42. Επιδίωξή μας είναι να λαμβάνουμε υπόψη τα διορθωτικά
μέτρα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, όταν αυτά
προηγούνται της πληρωμής ή της εξέτασής μας. Ελέγχουμε την
εφαρμογή των διορθώσεων αυτών (στις οποίες περιλαμβάνονται
ανακτήσεις από τους δικαιούχους και διορθώσεις σε επίπεδο έργου)
και προσαρμόζουμε τον ποσοτικό προσδιορισμό του σφάλματος,
κατά περίπτωση. Εντούτοις, ο αντίκτυπος των διορθωτικών μέτρων
ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με τον τομέα δαπανών, καθώς και με
το είδος των διορθωτικών μέτρων.
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1.43. Σε δείγμα 16 πράξεων που ελήφθη για το οικονομικό έτος
2015, η Επιτροπή και αρχές των κρατών μελών είχαν εφαρμόσει
διορθωτικά μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στην αντίστοιχη πράξη, τα
οποία επηρέασαν τους υπολογισμούς μας. Τα εν λόγω διορθωτικά
μέτρα μείωσαν το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος κατά 0,5 εκατοστιαίες μονάδες (έναντι 1,1 εκατοστιαίων μονάδων το 2014). Οι
μεταβολές του αριθμού των πράξεων επί των οποίων εφαρμόστηκαν
διορθώσεις και του αντικτύπου που αυτές είχαν στο εκτιμώμενο
επίπεδο σφάλματος δεν υποδηλώνουν αύξηση ή μείωση της
αποτελεσματικότητας των διορθωτικών μέτρων, δεδομένου ότι τα
μέτρα αυτά εφαρμόζονται σε σχετικά μικρό τμήμα του δείγματός
μας και, ως εκ τούτου, οι διακυμάνσεις από έτος σε έτος είναι
αναμενόμενες.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΙΘΑΝΟΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΗΝ OLAF
1.44. Οι περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης που εντοπίζονται στο πλαίσιο των ελέγχων μας παραπέμπονται στην Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) προς ανάλυση και,
ενδεχομένως, υποβολή σε έρευνα. Δεν μπορούμε να διατυπώσουμε
σχόλια σχετικά με επιμέρους περιπτώσεις ή σχετικά με τη συνέχεια
που δίδεται σε αυτές από την OLAF. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι,
στο πλαίσιο των ελέγχων για το οικονομικό έτος 2015:
— αξιολογήσαμε τη νομιμότητα και κανονικότητα περίπου
1 200 πράξεων,
— εντοπίσαμε 12 περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης (έναντι 22 το 2014), τις οποίες παραπέμψαμε στην OLAF (37),
— οι συχνότερες περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης αφορούσαν συγκρούσεις συμφερόντων και τη δημιουργία τεχνητών
συνθηκών για την είσπραξη επιχορηγήσεων την οποία
ακολουθούσαν δηλώσεις δαπανών που δεν πληρούσαν τα
κριτήρια επιλεξιμότητας.

(37)

Κατά το ημερολογιακό έτος 2015 διαβιβάσαμε 27 περιπτώσεις στην
OLAF (οι οποίες αφορούσαν αμφότερα τα ελεγκτικά έτη 2014 και
2015) (έναντι 16 το 2014). Ορισμένες από τις περιπτώσεις αυτές
εντοπίστηκαν στο πλαίσιο εργασιών που δεν αφορούσαν τη δήλωση
αξιοπιστίας.

C 375/35

C 375/36

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

13.10.2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1.45. Το παρόν κεφάλαιο αποσκοπεί κυρίως στην υποστήριξη
της ελεγκτικής γνώμης που παρουσιάζεται στη δήλωση αξιοπιστίας.

Αποτελέσματα του ελέγχου
1.46. Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας, μολονότι υποδηλώνουν βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς, είναι σε μεγάλο βαθμό
συνεπή προς αυτά των προηγούμενων ετών.
1.47. Τα αποτελέσματά μας, όπως παρουσιάζονται στα πλαίσια 1.5 και 1.6, καταδεικνύουν τη στενή σχέση μεταξύ της βάσης
για την πληρωμή και του επιπέδου σφάλματος. Εξακολουθούμε να
διαπιστώνουμε ότι η εκτέλεση των δαπανών βάσει απόδοσης
εμφανίζει πολύ υψηλότερα επίπεδα σφάλματος σε σύγκριση με
την εκτέλεση βάσει δικαιωμάτων.
1.48. Η Επιτροπή προέβη σε περαιτέρω ενέργειες για τη
βελτίωση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζει ποσοτικώς τα
ποσά σε κίνδυνο και τη διορθωτική ικανότητα. Ωστόσο, υπάρχει
περιθώριο βελτίωσης της εκ μέρους της Επιτροπής αξιολόγησης
αμφότερων αυτών των ζητημάτων.

1.48. Η Επιτροπή βελτίωσε τη μεθοδολογία της και αναπροσάρμοσε τα αριθμητικά στοιχεία στην ετήσια έκθεση για τη
διαχείριση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το
2015, όπου κρίθηκε αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα
αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται παρέχουν μια συντηρητική
εκτίμηση των ποσών σε κίνδυνο και της διορθωτικής ικανότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη το νέο νομικό πλαίσιο για την περίοδο 20142020, ενδέχεται να κριθούν σκόπιμες στο μέλλον προσαρμογές στη
μεθοδολογία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.
Ο τρόπος προσέγγισης του ελέγχου που εφαρμόζουμε καθορίζεται στο εγχειρίδιο δημοσιονομικού ελέγχου και ελέγχου
συμμόρφωσης, διαθέσιμο στον ιστότοπο του Συνεδρίου. Για τον σχεδιασμό των ελεγκτικών εργασιών μας χρησιμοποιούμε μοντέλο
διασφάλισης. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού εξετάζουμε τον κίνδυνο εμφάνισης σφαλμάτων (εγγενής κίνδυνος) και τον κίνδυνο τα
σφάλματα αυτά να μην προλαμβάνονται ή να μην εντοπίζονται και να μη διορθώνονται (κίνδυνος των δικλίδων ελέγχου).
ΜΕΡΟΣ 1 — Μεθοδολογία και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

2.

Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί περιλαμβάνουν:

A. τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, και
B. τις συγκεντρωτικές καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά:
— της οικονομικής κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος του οικονομικού έτους,
— των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της, καθώς και
— των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το λήξαν οικονομικό έτος.
Ο έλεγχός μας περιλαμβάνει τα εξής:
α) Αξιολόγηση του περιβάλλοντος λογιστικού ελέγχου.
β) Έλεγχο της λειτουργίας των βασικών λογιστικών διαδικασιών, καθώς και της διαδικασίας κλεισίματος στο τέλος του
οικονομικού έτους.
γ) Αναλυτικούς ελέγχους (συνάφειας και ευλογοφάνειας) των κύριων λογιστικών στοιχείων.
δ) Αναλύσεις και συμφωνίες των λογαριασμών ή/και των υπολοίπων.
ε) Ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης των αναλήψεων υποχρεώσεων, των πληρωμών και συγκεκριμένων στοιχείων του
ισολογισμού, βάσει αντιπροσωπευτικών δειγμάτων.
στ) Στο μέτρο του δυνατού, και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, χρησιμοποίηση των εργασιών άλλων ελεγκτών. Αυτό
αφορά ιδίως την περίπτωση του ελέγχου των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών δραστηριοτήτων που διαχειρίζεται η Επιτροπή,
για τις οποίες υπάρχουν πιστοποιητικά εξωτερικού ελέγχου.
ΜΕΡΟΣ 2 — Μεθοδολογία και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου όσον αφορά την κανονικότητα των πράξεων

3.
Ο έλεγχος της κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί συνίσταται σε άμεσες ελεγκτικές
δοκιμασίες των πράξεων (βλέπε πλαίσιο 1.2) προς εξακρίβωση ότι αυτές συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές και
κανονιστικές διατάξεις.
Πώς διενεργούμε τις ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων

4.
Στο πλαίσιο κάθε ειδικής εκτίμησης (κεφάλαια 5 έως 9), διενεργούμε άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων οι οποίες
βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πράξεων. Βάσει των εν λόγω δοκιμασιών εκτιμάται ο βαθμός στον οποίο οι πράξεις που
περιλαμβάνει ο σχετικός πληθυσμός είναι παράτυπες.
5.
Οι ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων συνεπάγονται εξέταση κάθε επιλεγείσας πράξης. Εξακριβώνουμε εάν η δήλωση ή η
πληρωμή πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς που προβλέπει ο προϋπολογισμός και ορίζει η σχετική νομοθεσία. Εξετάζουμε τον
τρόπο υπολογισμού του ποσού της δήλωσης ή της πληρωμής (για δηλώσεις σημαντικών ποσών, η εξέταση γίνεται βάσει
αντιπροσωπευτικού δείγματος των επιμέρους δαπανών επί των οποίων βασίζεται η επιχορήγηση). 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). Διενεργούμε ελεγκτικές
δοκιμασίες συμμόρφωσης σε κάθε επίπεδο. Μια πράξη (σε οποιοδήποτε επίπεδο) θεωρείται ότι περιέχει σφάλμα όταν:
— έχει υπολογιστεί εσφαλμένα, ή
— δεν συμμορφώνεται με κανονιστική απαίτηση ή συμβατική διάταξη.
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6.
Όσον αφορά 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. Εξετάζουμε τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζει η Επιτροπή για την επεξεργασία αυτών των
δεδομένων και αποκομίζουμε βεβαιότητα από αυτά, φθάνοντας έως την είσπραξη των εισφορών των κρατών μελών και την
καταχώρισή τους στους ενοποιημένους λογαριασμούς. Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους, εξετάζουμε τους
λογαριασμούς των τελωνειακών αρχών και τη ροή των δασμών, φθάνοντας έως την είσπραξη των σχετικών ποσών από την Επιτροπή
και την καταχώρισή τους στους λογαριασμούς.
7.
Όσον αφορά τις δαπάνες, εξετάζουμε τις πληρωμές μετά την πραγματοποίηση, την καταχώριση και την έγκριση των δαπανών.
Η εξέταση αυτή καλύπτει όλες τις κατηγορίες πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται για την αγορά
στοιχείων ενεργητικού). Δεν καλύπτει τις προπληρωμές κατά τη χρονική στιγμή της εκτέλεσής τους. Οι προπληρωμές εξετάζονται
όταν:
— ο τελικός αποδέκτης των κεφαλαίων της ΕΕ (π.χ. γεωργός, ερευνητικό ινστιτούτο, εταιρεία που εκτελεί έργα ή παρέχει υπηρεσίες
μετά από δημόσιο διαγωνισμό) αιτιολογήσει την ορθή χρήση τους, και
— η Επιτροπή (ή άλλο θεσμικό όργανο ή οργανισμός που διαχειρίζεται κεφάλαια της ΕΕ) συμφωνήσει ότι η τελική χρήση των
κεφαλαίων αυτών είναι αιτιολογημένη και προβεί στην εκκαθάριση της προπληρωμής.
8.
Το δείγμα ελέγχου μας είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να καθιστά δυνατή την εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος που
περιέχει το σύνολο του πληθυσμού που υποβάλλεται σε έλεγχο. Εξετάζουμε τις δηλώσεις ή τις πληρωμές σημαντικών ποσών
επιλέγοντας για υποβολή σε έλεγχο στοιχεία των επιμέρους πράξεων (π.χ. τιμολόγια ενός έργου, αγροτεμάχια που έχει δηλώσει
γεωργός, βλέπε σημείο 5), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της δειγματοληψίας νομισματικής μονάδας (monetary unit sampling —
MUS). Ως εκ τούτου, εάν τα εξετασθέντα στοιχεία αποτελούν μέρος έργου ή περιέχονται στη δήλωση γεωργού, το ποσοστό
σφάλματος που προκύπτει για τα στοιχεία αυτά δεν συνιστά το ποσοστό σφάλματος του ελεγχθέντος έργου ή της ελεγχθείσας
δήλωσης γεωργού, αλλά συμβάλλει στη συνολική αξιολόγηση των δαπανών της ΕΕ.
9.
Δεν εξετάζουμε τις πράξεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε κάθε κράτος μέλος, δικαιούχο χώρα ή/και περιφέρεια. Τα
παραδείγματα που παρατίθενται στην ετήσια έκθεση είναι ενδεικτικά και αναδεικνύουν τα συνηθέστερα εντοπιζόμενα σφάλματα. Η
κατονομασία συγκεκριμένων κρατών μελών, δικαιούχων χωρών ή/και περιφερειών δεν σημαίνει ότι τα αναφερόμενα παραδείγματα
δεν εμφανίζονται και σε άλλες περιπτώσεις. Τα ενδεικτικά παραδείγματα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση δεν αποτελούν
βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα αντίστοιχα κράτη μέλη, δικαιούχους χώρες ή/και περιφέρειες.
10.
Η προσέγγιση που εφαρμόζουμε δεν αποσκοπεί στη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης των
σφαλμάτων στον σχετικό πληθυσμό. Επομένως, τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στη συχνότητα εμφάνισης σφαλμάτων δεν
πρέπει να εκλαμβάνονται ως ένδειξη της συχνότητας εμφάνισης σφαλμάτων στις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ πράξεις ή στα
επιμέρους κράτη μέλη. Ο τρόπος προσέγγισης που εφαρμόζουμε όσον αφορά τη δειγματοληψία προβλέπει διαφορετικό
συντελεστή στάθμισης για τις διάφορες πράξεις και αντικατοπτρίζει την αξία των σχετικών δαπανών, καθώς και την ένταση των
ελεγκτικών εργασιών μας. Η στάθμιση αυτή εξαλείφεται σε έναν πίνακα συχνότητας εμφάνισης των σφαλμάτων, ο οποίος, κατά
συνέπεια, αποδίδει την ίδια βαρύτητα στην αγροτική ανάπτυξη και τις άμεσες ενισχύσεις στον τομέα «Φυσικοί πόροι», στις δαπάνες
του Κοινωνικού Ταμείου και στις ενισχύσεις στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής στο κεφάλαιο
«Συνοχή». Η σχετική συχνότητα εμφάνισης σφαλμάτων στα δείγματα που προέρχονται από διάφορα κράτη μέλη δεν μπορεί να
θεωρηθεί ένδειξη του σχετικού επιπέδου σφάλματος σε αυτά τα κράτη μέλη.

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

11.
Σφάλματα στις πράξεις εμφανίζονται για διάφορους λόγους και λαμβάνουν ποικίλες μορφές, ανάλογα με τη φύση της
παράβασης και τον συγκεκριμένο κανόνα ή τη συγκεκριμένη συμβατική απαίτηση που παραβιάζεται. Μια μεμονωμένη πράξη μπορεί
να περιέχει σφάλμα εν όλω ή εν μέρει. Τα σφάλματα που εντοπίζονται και διορθώνονται πριν από τους ελέγχους μας και ανεξάρτητα
από αυτούς δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό και τη συχνότητα εμφάνισης των σφαλμάτων. Αποδεικνύουν ότι τα συστήματα
ελέγχου λειτουργούν αποτελεσματικά. Χαρακτηρίζουμε ένα σφάλμα προσδιορίσιμο ή μη προσδιορίσιμο ποσοτικώς εκτιμώντας τον
βαθμό κατά τον οποίο είναι δυνατό να μετρηθεί το τμήμα του ελεγχόμενου ποσού που περιέχει σφάλμα.
12.
Πολλά σφάλματα προκύπτουν κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί δημόσιων συμβάσεων. Προκειμένου να
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές του ανταγωνισμού που προβλέπει το δίκαιο της ΕΕ, οι σημαντικοί διαγωνισμοί
πρέπει να δημοσιεύονται. Οι προσφορές πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Οι συμβάσεις δεν πρέπει να
κατακερματίζονται τεχνητά προς αποφυγή της υπέρβασης των ορίων (1).

(1)

Βλέπε επίσης σημεία 6.30 έως 6.35 και ειδική έκθεση αριθ. 10/2015 με τίτλο «Προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των
δαπανών συνοχής της ΕΕ: πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυσή τους».
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13.
Τα κριτήρια που εφαρμόζουμε για τον ποσοτικό προσδιορισμό 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» (Μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων — Είδη παρατυπιών και βάση για τον
ποσοτικό προσδιορισμό τους) (2).
14.
Όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των περιπτώσεων πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων
περί δημόσιων συμβάσεων, ο τρόπος ποσοτικού προσδιορισμού που εφαρμόζουμε μπορεί να διαφέρει από εκείνον της Επιτροπής ή
των κρατών μελών.
Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος

15.
Εκτιμούμε το επίπεδο σφάλματος βάσει του πιθανότερου ποσοστού σφάλματος (ΠΠΣ), για κάθε τομέα του ΠΔΠ, καθώς και
για το σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη μόνον τα ποσοτικώς προσδιορισμένα
σφάλματα. Το ΠΠΣ ως ποσοστό συνιστά στατιστική εκτίμηση του πιθανότερου ποσοστού σφάλματος στον συγκεκριμένο
πληθυσμό. Παραδείγματα σφαλμάτων είναι οι προσδιορίσιμες ποσοτικώς παραβιάσεις των εφαρμοστέων κανονισμών, κανόνων και
όρων συμβάσεων και επιχορηγήσεων. Εκτιμούμε επίσης το κατώτατο όριο σφάλματος (ΚΟΣ) και το ανώτατο όριο σφάλματος
(ΑΟΣ) (βλέπε γραφική παράσταση κατωτέρω).

16.
Το ποσοστό της σκιασμένης περιοχής κάτω από την καμπύλη δηλώνει την πιθανότητα το επίπεδο σφάλματος του
πληθυσμού να βρίσκεται μεταξύ του ΚΟΣ και του ΑΟΣ.
17.
Οι ελεγκτικές εργασίες μας σχεδιάζονται βάσει ορίου σημαντικότητας 2 %. Για τη διατύπωση της ελεγκτικής γνώμης μας, το
όριο αυτό αποτελεί τον οδηγό μας, ενώ λαμβάνουμε επίσης υπόψη τη φύση και το πλαίσιο των σφαλμάτων, καθώς και τα ποσά που
επηρεάζονται από αυτά.
Πώς εξετάζουμε τα συστήματα και πώς παρουσιάζουμε τα σχετικά αποτελέσματα

18.
Τα συστήματα καθιερώνονται από την Επιτροπή, τα άλλα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, τις αρχές των
κρατών μελών, τις δικαιούχους χώρες ή/και τις περιφέρειες με σκοπό τη διαχείριση των κινδύνων που επαπειλούν τον
προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου αυτού που αφορά την κανονικότητα των πράξεων. Η εξέταση των συστημάτων είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διατύπωση συστάσεων βελτίωσης.
19.
Σε κάθε τομέα του ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, εφαρμόζονται πολλά επιμέρους συστήματα. Κάθε χρόνο
επιλέγουμε δείγμα των συστημάτων αυτών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοδευόμενα από συστάσεις βελτίωσης.
Πώς καταλήγουμε στις γνώμες που διατυπώνουμε στη δήλωση αξιοπιστίας

20.
Το σύνολο των ελεγκτικών εργασιών μας, όπως αυτές παρουσιάζονται στα κεφάλαια 4 έως 9, αποτελεί τη βάση για τη
θεμελίωση της γνώμης μας σχετικά με την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώμη μας παρατίθεται στη δήλωση αξιοπιστίας. Για τη διαμόρφωσή της εξετάζουμε κατά πόσο τα
σφάλματα έχουν διάχυτο χαρακτήρα. Βάσει των ελεγκτικών εργασιών μας διαμορφώνουμε εμπεριστατωμένη γνώμη σχετικά με το
κατά πόσο τα σφάλματα που περιέχει ο πληθυσμός υπερβαίνουν ή όχι τα όρια σημαντικότητας. Σύμφωνα με τη βέλτιστη δυνατή
εκτίμησή μας, το επίπεδο σφάλματος που περιέχει το σύνολο των δαπανών του 2015 είναι 3,8 %. Εκτιμούμε, με βαθμό
εμπιστοσύνης άνω του 95 %, ότι το επίπεδο σφάλματος που περιέχει ο ελεγχθείς πληθυσμός είναι σημαντικό. Το εκτιμώμενο
επίπεδο σφάλματος που εντοπίστηκε στους διάφορους τομείς του ΠΔΠ ποικίλλει, όπως περιγράφεται στα κεφάλαια 5 έως 9. Κατά
την εκτίμησή μας, τα σφάλματα είναι διάχυτα, ήτοι απαντούν στην πλειονότητα των τομέων δαπανών.

(2)

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Guideline_procurement/Quantification_of_public_procurement_errors.pdf
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Περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης

21.
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 έρευνας. Κάθε χρόνο αναφέρουμε
στην OLAF πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
ΜΕΡΟΣ 3 — Πώς οι ελεγκτικές γνώμες σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών συνδέονται με τις ελεγκτικές γνώμες σχετικά με
την κανονικότητα των πράξεων

22.

Διατυπώνουμε:

α) ελεγκτική γνώμη σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος που έληξε· και
β) ελεγκτικές γνώμες σχετικά με την κανονικότητα των εσόδων και των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί.
23.
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.
Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν επίσης την περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές εκδίδουν ελεγκτικές γνώμες σχετικά με την
αξιοπιστία των λογαριασμών και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται, ορίζοντας ότι μια διαφοροποιημένη
γνώμη σχετικά με την κανονικότητα των πράξεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη διατύπωση διαφοροποιημένης γνώμης σχετικά με
την αξιοπιστία των λογαριασμών. Στις οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες διατυπώνουμε γνώμη, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει
ουσιώδες ζήτημα όσον αφορά τις παραβιάσεις των κανόνων που διέπουν τον καταλογισμό των δαπανών στον προϋπολογισμό της
ΕΕ. Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε ότι η ύπαρξη σημαντικού επιπέδου σφάλματος όσον αφορά την κανονικότητα δεν αποτελεί από
μόνη της λόγο διαφοροποίησης της χωριστής γνώμης που διατυπώνουμε σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών.

13.10.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 375/41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.2
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1.
Νόμος του Κογκρέσου των ΗΠΑ προβλέπει ότι κάθε δημόσιος οργανισμός υποβάλλει τις πληρωμές του σε επαρκείς
ελεγκτικές δοκιμασίες ώστε να καταλήγει σε στατιστικά έγκυρη εκτίμηση του ετήσιου ποσού των καταχρηστικών πληρωμών στα
προγράμματα στα οποία, βάσει ανάλυσης κινδύνου, προκύπτει ότι οι πληρωμές αυτού του είδους είναι πιθανό να υπερβούν το
1,5 % του συνολικού καταβληθέντος ποσού (3). Οι οργανισμοί υποχρεούνται να δημοσιεύουν το αποτέλεσμα τόσο υπό μορφή
συνόλου βάσει αναγωγής όσο και ως ποσοστό των πραγματοποιηθεισών πληρωμών. Οι ελεγκτές των δημόσιων οργανισμών (4)
οφείλουν να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση της διαδικασίας κατάρτισης και δημοσίευσης των εν λόγω
αριθμητικών στοιχείων με τον σχετικό νόμο του Κογκρέσου (5).
2.
Στις ΗΠΑ (όπως και στην ΕΕ όσον αφορά τις παράτυπες πληρωμές) ο ορισμός της καταχρηστικότητας εξαρτάται από τη
νομοθετική πράξη βάσει της οποίας πραγματοποιείται η πληρωμή. Ο γενικός ορισμός των καταχρηστικών πληρωμών που
χρησιμοποιείται στο σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών (6) είναι παρεμφερής με τον ορισμό των παράτυπων πληρωμών που
εξετάζονται στο κεφάλαιο 1 της παρούσας ειδικής έκθεσης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ομοιότητες και οι
διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στην ΗΠΑ και την ΕΕ όσον αφορά την υποβολή των δαπανών σε ελεγκτικές
δοκιμασίες και τη γνωστοποίηση των σχετικών στοιχείων.
3.
Το σύνολο των καταχρηστικών πληρωμών των ΗΠΑ καλύπτει ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα δημόσιων δαπανών, σε τομείς από
την κοινωνική πρόνοια έως την άμυνα. Οι τομείς που αντιπροσωπεύουν τη μερίδα του λέοντος των δαπανών του προϋπολογισμού
της ΕΕ (γεωργία, υποδομές) αντιστοιχούν σε σχετικά μικρό τμήμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού των ΗΠΑ. Από την
κατανομή των σφαλμάτων ανά είδος προκύπτουν ορισμένες σαφείς διαφορές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των σφαλμάτων. Οι
παραβιάσεις συμπληρωματικών προϋποθέσεων (όπως οι κατάλληλες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και ζητήματα
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που απορρέουν από την πολιτική προτεραιότητα που αποδίδει η ΕΕ στη διασφάλιση μιας ενιαίας
αγοράς) έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στο εκτιμώμενο από εμάς ποσοστό σφάλματος από ό,τι στο σύνολο των καταχρηστικών
πληρωμών στις ΗΠΑ. Οι ελλιπείς πληρωμές αντιστοιχούν σε σημαντικό τμήμα του συνόλου που υπολογίζεται στην ΗΠΑ, όχι όμως
και του δικού μας ποσοστού σφάλματος. Επίσης, τα σφάλματα που σχετίζονται με την τεκμηρίωση έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο
στα στοιχεία των ΗΠΑ από ό,τι στη δική μας εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος.
4.
Κατά την εκτίμηση του ύψους των καταχρηστικών πληρωμών, οι οργανισμοί των ΗΠΑ δεν επιτρέπεται να βασίζονται στις
πληροφορίες που διαβιβάζουν οι αποδέκτες των πληρωμών, ως μόνη πηγή άντλησης στοιχείων (7), ούτε να αφαιρούν από το
σύνολο των καταχρηστικών πληρωμών τον αντίκτυπο που κατά τους υπολογισμούς τους θα έχουν τα μέτρα ανάκτησης. Όπως
αναφέρεται στα σημεία 1.42 έως 1.43, τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται πριν από τη διενέργεια του ελέγχου μας έχουν ως
αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου σφάλματος που υπολογίζουμε.
5.
Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί αφιερώνουν σημαντικούς πόρους για την εξέταση των πληρωμών που επιλέγονται. Για
παράδειγμα, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης των ΗΠΑ (Social Security Administration) εξετάζει ετησίως περί τις 6 000
πληρωμές προκειμένου να υπολογίσει το ποσοστό των καταχρηστικών πληρωμών, έργο για το οποίο απαιτούνται σχεδόν
90 ανθρωποέτη εργασίας. Οι αρχές με τις οποίες συζητήσαμε το ζήτημα αυτό έκριναν ότι, χάρη στην εν λόγω διαδικασία, οι
οργανισμοί συγκεντρώνουν πληροφορίες υψηλής ποιότητας σχετικά με τα χαρακτηριστικά των καταχρηστικών πληρωμών, και
συχνά είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης σφαλμάτων.
6.
Για το οικονομικό έτος 2015, οι καταχρηστικές πληρωμές ανήλθαν σε 136,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (ή
123,2 δισεκατομμύρια ευρώ) (8), ποσό που αντιστοιχεί στο 4,4 % των δαπανών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (9). Τα είδη των
δαπανών που καλύπτονται, καθώς και οι ειδικοί ορισμοί των σφαλμάτων διαφέρουν από πολλές απόψεις. Η βασική διαφορά
έγκειται στο γεγονός ότι, στις ΗΠΑ, οι οργανισμοί που διαχειρίζονται κεφάλαια υποχρεούνται να πραγματοποιούν οι ίδιοι
στατιστικά έγκυρη εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Οι οργανισμοί διενεργούν οι ίδιοι αναλύσεις κινδύνου. Η εκτίμηση του επιπέδου των καταχρηστικών πληρωμών γίνεται αυτόματα στην
περίπτωση ορισμένων προγραμμάτων δαπανών, και το κατώφλι του 1,5 % είναι δυνατό να μειωθεί.
Στις περιπτώσεις των περισσότερων οργανισμών οι γενικοί επιθεωρητές. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η υπηρεσία λογοδοσίας της κυβέρνησης
των ΗΠΑ (Government Accountability Office).
Ο ισχύων νόμος είναι ο «Improper Payments Elimination and Recovery Improvement Act» (IPERIA) του 2012. Ορισμένοι οργανισμοί
άρχισαν να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις καταχρηστικές πληρωμές το 2003, βάσει των διατάξεων του «Improper Payments
Information Act» (IPIA) του 2002. Βλέπε επίσης paymentaccuracy.gov
Παράρτημα C της Εγκυκλίου (Circular) αριθ. A-123 «Requirements for Effective Estimation and Remediation of Improper Payments».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία που της αναφέρουν φορείς και αρχές που συγκροτούνται δυνάμει
τομεακής νομοθεσίας, καθώς και άλλες οντότητες (σημείο 1.35).
Μέση ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία για το 2015: 1 ευρώ = 1,1095 δολάρια ΗΠΑ.
Οικονομική έκθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ για το 2015.
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Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των μοντέλων που εφαρμόζονται σε ΗΠΑ και ΕΕ για την εκτίμηση του επιπέδου
σφάλματος στις δαπάνες από τον προϋπολογισμό
Ομοσπονδιακή
κυβέρνηση των
ΗΠΑ

ΕΕΣ

Μέσο επίπεδο 2012-2015

4,1 %

4,3 %

Επίπεδο 2015

4,4 %

3,8 %

Οι διαχειριστές κεφαλαίων οφείλουν να παρέχουν στατιστική εκτίμηση
Αρμοδιότητα για τον υπολογισμό του επιπέδου σφάλματος
του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος
Εξωτερικοί ελεγκτές υπολογίζουν το στατιστικά εκτιμώμενο επίπεδο
σφάλματος
Το δείγμα επιλέγεται από το σύνολο των πληρωμών του προϋπολογισμού
Πεδίο κάλυψης

Το δείγμα επιλέγεται μόνο μεταξύ των δαπανών που πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο προγραμμάτων που οι διαχειριστές των κεφαλαίων κρίνουν
ότι ενέχουν κίνδυνο
Καταβολή εσφαλμένων ποσών σε επιλέξιμους δικαιούχους
Πληρωμές προς μη επιλέξιμους δικαιούχους
Πληρωμές για μη επιλέξιμα προϊόντα ή μη επιλέξιμες υπηρεσίες

Κύρια σφάλματα

Πληρωμές για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν
Διπλές πληρωμές
Πληρωμές για τις οποίες δεν εντοπίστηκαν δικαιολογητικά ή δεν
εντοπίστηκαν επαρκή δικαιολογητικά

Βάση για τον υπολογισμό του
σφάλματος

Παρουσίαση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος

Υποβολή σε ελεγκτικές δοκιμασίες δείγματος πράξεων επιλεγεισών με τη
χρήση στατιστικών μεθόδων
Η λήψη διορθωτικών μέτρων εκ των υστέρων (από τους διαχειριστές των
κεφαλαίων) μπορεί να μειώσει το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος
Σφάλμα που προκύπτει από την αναγωγή στον συνολικό πληθυσμό, σε
χρήμα
Σφάλμα που προκύπτει από την αναγωγή στον συνολικό πληθυσμό, ως
ποσοστό

Αποτελέσματα

Βέλγιο

Βουλγαρία

Τσεχική
Δημοκρατία

Δανία

Γερμανία

Ιρλανδία

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Iταλία

Κύπρος

Λετονία

Λιθουανία

Ουγγαρία

BG

CZ

DK

DE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

Αριθμός πράξεων

17

Αριθμός πράξεων που περιέχουν
σφάλματα

6

0

1

0

9

3

7

2

0

6

0

6

0

0

2

0

0

0

5

0

5

2

0

3

0

2

0

0

Προσδιορίσιμα
ποσοτικώς σφάλματα

4

0

1

0

4

3

2

0

0

3

0

4

0

0

1

0

1

0

1

2

0

0

0

2

0

2

0

0

3

0

0

0

2

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

0

0

8

0

0

4

20

32

20

8

8

24

8

4

4

0

Αριθμός πράξεων που περιέχουν
σφάλματα

3

0

0

3

8

10

5

1

0

5

5

0

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

Προσδιορίσιμα
ποσοτικώς σφάλματα

3

0

0

3

7

9

5

1

0

3

5

0

2

0

3

0

0

3

5

7

4

1

0

3

5

0

2

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Αριθμός πράξεων

5

5

0

0

22

14

21

5

0

14

0

5

5

5

Αριθμός πράξεων που περιέχουν
σφάλματα

1

3

0

0

13

11

8

2

0

3

0

4

0

2

Μόνο ΑΖΣ/ΜΠΠΣ

80 % – 100 %

20 % – 80 %

< 20 %

Μόνο ΑΖΣ/ΜΠΠΣ

80 % – 100 %

20 % – 80 %

< 20 %

Μόνο ΑΖΣ/ΜΠΠΣ

0

3

0

0

7

8

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

6

3

5

2

0

3

0

4

0

2

1

0

0

0

4

2

3

1

0

2

0

4

0

1

0

0

0

0

1

1

2

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

30

5

4

4

67

54

58

30

8

54

8

37

18

5

10

3

1

3

30

24

20

5

0

14

5

10

2

2

2

3

0

0

13

9

8

2

0

5

0

2

0

0

8

0

1

3

17

15

12

3

0

9

5

8

2

2

5

0

1

3

10

11

7

2

0

7

5

6

2

1

3

0

0

0

5

3

4

0

0

2

0

0

0

1

Αριθμός πράξεων που παρουσιάζουν:

0

0

0

0

2

1

1

1

0

0

0

2

0

0
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0

4

0

25

8

17

17

0

16

0

28

9

0

Προσδιορίσιμα
ποσοτικώς σφάλματα

Αριθμός πράξεων που παρουσιάζουν:

< 20 %

Αριθμός πράξεων που παρουσιάζουν:

20 % – 80 %

Αριθμός πράξεων που παρουσιάζουν:

EL

BE

Κράτος μέλος
(επιμερισμένη διαχείριση)

80 % – 100 %

Επιμερισμένη διαχείριση τομείς 1β «Συνοχή» και 2 «Φυσικοί
πόροι» του ΠΔΠ (σύνολο)

Αριθμός πράξεων

Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, δράση για το κλίμα και
αλιεία
Αριθμός πράξεων που περιέχουν
σφάλματα

Στήριξη της αγοράς και άμεση στήριξη

Μόνο ΑΖΣ/ΜΠΠΣ

Τομέας 2 του ΠΔΠ Φυσικοί πόροι

Προσδιορίσιμα
ποσοτικώς σφάλματα

Τομέας 1β του ΠΔΠ — Συνοχή

< 20 %

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Αριθμός πράξεων

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

20 % – 80 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.3

80 % – 100 %
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9

223

Πορτογαλία

Ρουμανία

Σλοβενία

Σλοβακική Δημοκρατία

Φινλανδία

Σουηδία

Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνολο

Πολωνία

PL

PT

RO

SI

SK

SF

SE

UK

2

72

6

0

0

0

1

2

5

16

Μόνο ΑΖΣ/ΜΠΠΣ

39

2

0

0

0

1

0

5

11

1

0

Προσδιορίσιμα
ποσοτικώς σφάλματα

33

4

0

0

0

0

2

0

5

1

0

< 20 %

14

3

0

0

0

0

1

0

1

0

0

20 % – 80 %

13

1

0

0

0

0

1

0

2

1

0

6

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Αριθμός πράξεων

180

8

4

4

0

4

8

0

8

0

4

Αριθμός πράξεων που περιέχουν
σφάλματα

52

5

2

1

0

0

2

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Προσδιορίσιμα
ποσοτικώς σφάλματα

47

5

2

1

0

0

1

0

0

0

0

< 20 %

42

5

2

1

0

0

1

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Αριθμός πράξεων

172

10

0

5

5

0

11

8

22

10

0

Αριθμός πράξεων που περιέχουν
σφάλματα

67

6

0

4

1

0

3

2

4

0

0

Μόνο ΑΖΣ/ΜΠΠΣ

29

3

0

0

0

0

0

2

3

0

0

38

3

0

4

1

0

3

0

1

0

0

26

3

0

4

0

0

0

0

1

0

0

8

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

4

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

4

575

27

4

9

5

12

23

20

71

18

Αριθμός πράξεων

80 % – 100 %

20 % – 80 %

Μόνο ΑΖΣ/ΜΠΠΣ

80 % – 100 %

191

17

2

5

1

1

7

7

20

2

0

73

5

0

0

0

1

1

7

14

1

0

118

12

2

5

1

0

6

0

6

1

0

82

11

2

5

0

0

2

0

2

0

0

25

1

0

0

0

0

3

0

2

1

0

11

0

0

0

1

0

1
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Λαμβάνουμε υπόψη τα διορθωτικά μέτρα και τον αντίκτυπό τους στις επιμέρους διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα (βλέπε επίσης σημεία 1.42 έως 1.43). Δεν εξετάζουμε πράξεις σε κάθε κράτος μέλος και κάθε δικαιούχο χώρα ή/και περιφέρεια κάθε
χρόνο. Για το 2015, δεν εξετάσαμε καμία πράξη στο Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Κροατία και την Εσθονία. Η προσέγγιση που εφαρμόζουμε δεν αποσκοπεί στη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης των σφαλμάτων στον σχετικό πληθυσμό.
Ως εκ τούτου, τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στη συχνότητα εμφάνισης σφαλμάτων δεν αποτελούν ένδειξη της συχνότητας εμφάνισης σφαλμάτων σε πράξεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή σε επιμέρους κράτη μέλη. Η σχετική συχνότητα εμφάνισης
σφαλμάτων στα δείγματα που προέρχονται από διάφορα κράτη μέλη δεν μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη του σχετικού επιπέδου σφάλματος σε αυτά τα κράτη μέλη.
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Αριθμός πράξεων που περιέχουν
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Επιμερισμένη διαχείριση τομείς 1β «Συνοχή» και 2 «Φυσικοί
πόροι» του ΠΔΠ (σύνολο)

Μόνο ΑΖΣ/ΜΠΠΣ

Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, δράση για το κλίμα και
αλιεία

Προσδιορίσιμα
ποσοτικώς σφάλματα

Στήριξη της αγοράς και άμεση στήριξη

< 20 %

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

20 % – 80 %

Τομέας 2 του ΠΔΠ Φυσικοί πόροι

80 % – 100 %

Τομέας 1β του ΠΔΠ — Συνοχή
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και άλλα όργανα (όλες οι μορφές διαχείρισης)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
Σημεία

Εισαγωγή
Παρατηρήσεις

2.1-2.4
2.5-2.38

Οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν και οι απαιτήσεις για μελλοντικές
πληρωμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία

2.5-2.10

Ο αρχικός προϋπολογισμός πληρωμών για το 2015 ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο
προηγούμενων ετών …

2.11

… και οι πληρωμές από έσοδα για ειδικό προορισμό και οι μεταφορές πιστώσεων σημαίνουν
ότι οι τελικές πληρωμές υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του ΠΔΠ

2.12-2.13

Οι δηλώσεις δαπανών στον τομέα της συνοχής μειώθηκαν

2.14-2.15

Το διάστημα που μεσολαβεί από την αρχική ανάληψη υποχρέωσης έως την έγκριση της
δαπάνης παραμένει μεγάλο

2.16-2.18

Σημαντικές καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κεφαλαίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών
και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)

2.19-2.21

Τα χρηματοοικονομικά μέσα αντιστοιχούν σε διαρκώς αυξανόμενο τμήμα του προϋπολογισμού …

2.22-2.26

… και του ισολογισμού …

2.27-2.30

… και τα αχρησιμοποίητα ποσά που διακρατώνται σε υπό επιμερισμένη διαχείριση
χρηματοοικονομικά μέσα παραμένουν σχετικά υψηλά

2.31

Άρχισαν μεν να καταγράφονται οι πρώτες πράξεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) …

2.32-2.37

… αλλά η δρομολόγηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) σημείωσε
καθυστέρηση

2.38

Συμπεράσματα και συστάσεις
Συμπεράσματα για το 2015
Συστάσεις

2.39-2.47
2.39-2.46
2.47
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα ζητήματα δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής
διαχείρισης που ανέκυψαν το 2015 και είχαν αντίκτυπο στον
προϋπολογισμό και τον ισολογισμό της ΕΕ. Στα ζητήματα αυτά
συγκαταλέγονται τα συνολικά επίπεδα των πραγματοποιηθεισών
δαπανών και αναλήψεων υποχρεώσεων, η σχέση μεταξύ δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών λογαριασμών, τα χρηματοοικονομικά μέσα και η σχέση του προϋπολογισμού με το πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).
2.2. Το ΠΔΠ είναι ένα επταετές πλαίσιο για τον προϋπολογισμό
της ΕΕ. Καθορίζεται σε κανονισμό του Συμβουλίου (1) και θέτει το
συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο των πιστώσεων πληρωμών και των
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων. Για την επταετία 2014-2020,
το τρέχον ΠΔΠ περιορίζει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
στα 1 083 δισεκατομμύρια ευρώ και τις πιστώσεις πληρωμών
στα 1 024 δισεκατομμύρια ευρώ (2). Ένα νέο χαρακτηριστικό του
τρέχοντος ΠΔΠ είναι ότι τα αχρησιμοποίητα ποσά έως το ανώτατο
όριο των πληρωμών (3) και έως το ανώτατο όριο των αναλήψεων
υποχρεώσεων (4) αυξάνουν αυτομάτως τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ
για τα επόμενα έτη.
2.3. Το 2015 ήταν το δεύτερο έτος εφαρμογής του τρέχοντος
ΠΔΠ. Άνω των τριών τετάρτων των επιχειρησιακών δαπανών
διατέθηκαν σε καθεστώτα που λειτουργούσαν βάσει των κανόνων
του προηγούμενου ΠΔΠ (επιδοτήσεις σε γεωργούς για το
οικονομικό έτος 2014, απόδοση δηλωθεισών δαπανών τόσο για
έργα στον τομέα της συνοχής στο πλαίσιο επιχειρησιακών
προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 όσο και για έργα στον
τομέα της έρευνας υπό το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο που
δρομολογήθηκε το 2007). Βάσει του νέου ΠΔΠ, η Επιτροπή
εκταμίευσε 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε προχρηματοδοτήσεις που
αφορούσαν νέα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα της
συνοχής.

(1)
(2)
(3)

(4)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (ΕΕ
L 347 της 20.12.2013, σ. 884). Τα αναφερόμενα ανώτατα όρια
εκφράζονται σε τρέχουσες τιμές.
Τα ποσά εκφράζονται σε τρέχουσες τιμές.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/
2013, η Επιτροπή προσαρμόζει το ανώτατο όριο πληρωμών ενός
έτους προς τα άνω με ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ των πληρωμών
που έχουν εκτελεστεί και του ανώτατου ορίου πληρωμών του ΠΔΠ
για το προηγούμενο έτος. Αυτές οι ετήσιες προσαρμογές δεν
μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 7, των 9 και
των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε τιμές 2011) για τα οικονομικά έτη
2018, 2019 και 2020 αντίστοιχα.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/
2013, τα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω από τα
ανώτατα όρια του ΠΔΠ για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα
έτη 2014-2017 συνιστούν συνολικό περιθώριο του ΠΔΠ για
αναλήψεις υποχρεώσεων, διαθέσιμο πάνω από τα ανώτατα όρια που
καθορίζονται στο ΠΔΠ για τα έτη 2016-2020 για τους στόχους
πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδιαίτερα
την απασχόληση των νέων.
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2.4. Τα περισσότερα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την
ιδιότητα κράτους ως μέλους της ΕΕ (όπως η πρόσβαση στην ενιαία
αγορά) δεν προέρχονται από τον ίδιο τον γενικό προϋπολογισμό της
ΕΕ, ούτε σε αυτόν καταχωρίζονται όλα τα έξοδα (όπως η
συγχρηματοδότηση και οι δαπάνες της επιμερισμένης διαχείρισης).
Όπως έχουμε επισημάνει στο παρελθόν (5), πολλοί χρηματοδοτικοί
μηχανισμοί που υποστηρίζουν πολιτικές της ΕΕ δεν χρηματοδοτούνται άμεσα από τον προϋπολογισμό της ούτε καταχωρίζονται στον
ισολογισμό της. Στους μηχανισμούς αυτούς συγκαταλέγονται το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης,
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) (6) και το (συνδεδεμένο με
αυτήν) Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Ορισμένοι από
αυτούς δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας, γεγονός που περιορίζει
το εύρος της κάλυψής τους από το παρόν κεφάλαιο. Άλλοι
καταχωρίζονται εν μέρει στον ισολογισμό της ΕΕ, όπως οι
συνδυαστικοί μηχανισμοί (7) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων (EΤΣΕ) (βλέπε σημεία 2.32 έως 2.37). Ένας μηχανισμός
τον οποίο ελέγχουμε χωριστά είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάπτυξης (8). Οι παρατηρήσεις που διατυπώνουμε σχετικά με τη
δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση αυτού του
μηχανισμού παρατίθενται σε ειδική ετήσια έκθεσή μας (9).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν και οι
απαιτήσεις για μελλοντικές πληρωμές συνέχισαν την
ανοδική τους πορεία

Οι υποχρεώσεις που ανέλαβε η Επιτροπή το 2015 ήταν
υψηλότερες από ποτέ
2.5. Οι δημοσιονομικές υποχρεώσεις που ανέλαβε η Επιτροπή
ανέρχονταν συνολικά σε 177,2 δισεκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχούσαν στο (97,7 %) του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού. Κάθε «ανάληψη υποχρέωσης» έχει τη βάση της σε διαφορετικό
τομέα του προϋπολογισμού (βλέπε πλαίσιο 2.1).

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου προς
την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 10 Νοεμβρίου 2015 (http://www.eca.
europa.eu/en/Pages/AR2014.aspx).
Το 2015 η ΕΤΕπ εκταμίευσε εντός ΕΕ 57,4 δισεκατομμύρια ευρώ
(Έκθεση στατιστικών στοιχείων του 2015 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, σ. 2).
Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, οι συνδυαστικοί
μηχανισμοί λειτουργούν συμπληρωματικά προς άλλα μέσα παροχής
βοήθειας. Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί βάσει της αρχής του
συνδυασμού των επιχορηγήσεων της ΕΕ με δάνεια ή επενδύσεις σε
μετοχικό κεφάλαιο από δημόσια ή ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα.
Το 2015, από τα ΕΤΑ καταβλήθηκαν 3 088 εκατομμύρια ευρώ.
Βλέπε σημεία 13 έως 17 της «Ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν
από το όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2015» στην παρούσα
Επίσημη Εφημερίδα.
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Πλαίσιο 2.1 – Αναλήψεις υποχρεώσεων

Δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων απαιτούνται για διάφορες συμβάσεις, αποφάσεις ή συμφωνίες που συνομολογούνται μεταξύ της ΕΕ
και ιδιωτών, εταιρειών, οργανισμών, φορέων, υπηρεσιών ή κυβερνήσεων. Ως παραδείγματα αναφέρονται:
Τομείς τoυ ΠΔΠ

Συνήθης βάση για την ανάληψη υποχρέωσης

Σύνολο αναλήψεων
υποχρεώσεων για το 2015
(σε δισεκατ. ευρώ)

Τομέας 1α — Ανταγωνιστικότητα

Συμβάσεις με ερευνητές και ερευνητικούς οργανισμούς, με οργανισμούς που
διαχειρίζονται διαστημικά προγράμματα, με εθνικούς φορείς που διαχειρίζονται τα
προγράμματα ERASMUS.

18,9

Τομέας 1β — Συνοχή

Ετήσιες δόσεις για τις προβλεπόμενες στον τομέα της συνοχής δαπάνες σε κάθε
κράτος μέλος κατά την περίοδο ισχύος του ΠΔΠ.

69,5

Τομέας 2 — Φυσικοί πόροι

Συμφωνίες με γεωργούς και γεωργικές επιχειρήσεις με τις οποίες επιβάλλονται όροι
για περισσότερα του ενός έτη στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Αλιευτικές
συμφωνίες με τρίτες χώρες προς εξασφάλιση αλιευτικών δικαιωμάτων.

67,4

Τομέας 3 — Ασφάλεια και ιθαγένεια

Συμβάσεις και συμφωνίες για την προαγωγή της υγείας, του πολιτισμού, του ασύλου,
της ισότητας και της δικαιοσύνης.

2,8

Τομέας 4 — Η Ευρώπη ως παγκόσμιος Συμφωνίες χρηματοδότησης με αναπτυξιακούς εταίρους για συγκεκριμένο διάστημα.
παράγοντας

9,4

Τομέας 5 — Διοίκηση

9,2

Δημόσιες συμβάσεις για προμήθειες και υπηρεσίες.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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2.6. Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που ήταν διαθέσιμες
το 2015 ήταν υψηλότερες από ποτέ. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων,
σε δύο αποφάσεις τις οποίες επέτρεψαν οι δημοσιονομικοί κανόνες
της ΕΕ και οι οποίες συνδέονται με την καθυστερημένη έγκριση
προγραμμάτων του τρέχοντος ΠΔΠ, ήτοι:

2.6. Αυτή η αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων
για το 2015 ήταν αναμενόμενη, διότι περιελάμβανε τις πρόσθετες
αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέονται με την πολιτική συνοχής
και οι οποίες προβλεπόταν να γίνουν το 2014, αλλά αναβλήθηκαν
σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (λόγω καθυστερήσεων
στην έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του
τομέα συνοχής).

i) στην απόφαση του Συμβουλίου για τη μεταφορά από το 2014
στο 2015 αχρησιμοποίητων αναλήψεων υποχρεώσεων, ύψους
16,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (10), με την οποία το ανώτατο
όριο του ΠΔΠ ανήλθε σε 163 δισεκατομμύρια ευρώ,
ii) στην απόφαση της Επιτροπής για τη μεταφορά αχρησιμοποίητων αναλήψεων υποχρεώσεων του 2014, ύψους 12,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 11 εκατομμύρια ευρώ
«επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν σύντομα» (11).

(10)

(11)

Με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 (ΕΕ L 103
της 22.4.2015, σ. 1) αναπρογραμματίστηκε συνολικό ποσό
21,1 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2014 και κατανεμήθηκε στα
επόμενα οικονομικά έτη ως εξής: 2015 — 16,5 δισεκατομμύρια
ευρώ, 2016 — 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 2017 — 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τη μεταφορά αυτή, αναγκαία προϋπόθεση ήταν
επίσης ο διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 του 2015.
Οι μεταφορές από έτος σε έτος επιτρέπονται από το άρθρο 13,
παράγραφος 2, στοιχείο α), του δημοσιονομικού κανονισμού —
κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012,
σ. 1) (http://ec.europa.eu/budget/explained/glossary/glossary_en.
cfm).
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2.7. Οι διαθέσιμες αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν περαιτέρω χάρις στα έσοδα με ειδικό προορισμό (12) (6,8 δισεκατομμύρια
ευρώ) και σε άλλους διορθωτικούς προϋπολογισμούς (0,5 δισεκατομμύρια ευρώ). Ως εκ τούτου, οι διαθέσιμες αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν συνολικά σε 181,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ή άλλως
στο 1,3 % του ΑΕΕ της ΕΕ. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών,
μόνο 2 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν διαθέσιμα για μεταφορά
στο 2015. Κατά συνέπεια, η μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων
εντείνει την πίεση που θα ασκηθεί στους προϋπολογισμούς
πληρωμών στο μέλλον.

2.7. Καθώς οι περισσότερες από τις αναλήψεις υποχρεώσεων
αυτές υπόκεινται στον κανόνα «Ν+3», είναι επόμενο οι εν λόγω
πρόσθετες αναλήψεις υποχρεώσεων να μην οδηγούν σε αντίστοιχη
αύξηση στις πληρωμές. Αντιθέτως, οδηγούν πράγματι σε αύξηση
του επιπέδου των προς εκκαθάριση πληρωμών (RAL — «reste à
liquider»).

2.8. Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων είναι αυτές που έχουν
μεν πραγματοποιηθεί, αλλά δεν έχουν εκκαθαριστεί μέσω πληρωμής,
ή που δεν έχουν ακυρωθεί. Οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων
ανήλθαν στα 217,7 δισεκατομμύρια ευρώ (βλέπε πλαίσιο 2.2).
2.9. Οι υποχρεώσεις και τα δεδουλευμένα έξοδα εμφανίζονται
στον ισολογισμό χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη αντίστοιχη
ανάληψη υποχρέωσης (παραδείγματος χάριν, οι συντάξεις που
καταβάλλονται στους υπαλλήλους της ΕΕ ή το πιθανό κόστος του
παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων στην ΕΕ). Οι υποχρεώσεις
και τα δεδουλευμένα έξοδα που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη
δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης προσθέτουν επιπλέον 121 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που πρέπει να
χρηματοδοτηθεί από μελλοντικούς προϋπολογισμούς να ανέρχεται,
στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε 339 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι
305 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014) (13).
2.10. Όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενα έτη (14), η
Επιτροπή δεν καταρτίζει ούτε δημοσιεύει ετησίως επικαιροποιούμενη
πρόβλεψη ταμειακών ροών, με ορίζοντα μεταξύ επταετίας και
δεκαετίας, η οποία να λαμβάνει υπόψη τα δημοσιονομικά ανώτατα
όρια, τις ανάγκες σε πληρωμές, την περιορισμένη ικανότητα
απορρόφησης και την ενδεχόμενη ακύρωση αναλήψεων υποχρεώσεων.

(12)

(13)
(14)

Τα έσοδα με ειδικό προορισμό είναι έσοδα προοριζόμενα για
συγκεκριμένες δραστηριότητες. Προέρχονταν κυρίως από κυρώσεις
και άλλες ανακτήσεις στον τομέα της γεωργίας και από τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων των χωρών ΕΖΕΣ και των υποψήφιων για
ένταξη χωρών.
Εξ αυτών, τα 19,1 δισεκατομμύρια ευρώ (33 δισεκατομμύρια
το 2014) συνιστούν υποχρεώσεις προς γεωργούς, οι οποίες συνήθως
εκκαθαρίζονται κατά τους δύο πρώτους μήνες του επόμενου έτους.
Ετήσια έκθεση για το 2014, σημείο 2.22, ετήσια έκθεση για
το 2013, σημείο 1.50, και ετήσια έκθεση για το 2012, σημείο 1.59.

2.10.

Βλέπε απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 2.40.
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Πλαίσιο 2.2 – Εξέλιξη των σωρευτικών εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων
(σε δισεκατ. ευρώ)

Πηγή: Ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Οικονομικά έτη 2007-2015.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο αρχικός προϋπολογισμός πληρωμών για το 2015 ήταν
υψηλότερος από τον αντίστοιχο προηγούμενων ετών …
2.11. Ο προϋπολογισμός πληρωμών της ΕΕ σχεδιάζεται και
παρουσιάζεται σε ταμειακή βάση, με τα έσοδα να πρέπει να είναι
ισοσκελισμένα με τις πληρωμές: ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να
χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού (15). Ο αρχικός προϋπολογισμός
πληρωμών της ΕΕ για το 2015 ήταν ο υψηλότερος από ποτέ.

(15)

Άρθρο 17 του δημοσιονομικού κανονισμού.
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… και οι πληρωμές από έσοδα για ειδικό προορισμό και
οι μεταφορές πιστώσεων σημαίνουν ότι οι τελικές
πληρωμές υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του ΠΔΠ
2.12. Ο κανονισμός για τον καθορισμό του ΠΔΠ (16), ο οποίος
εκδόθηκε το 2013, όρισε το ανώτατο ύψος των πιστώσεων
πληρωμών για το οικονομικό έτος 2015 στα 142 δισεκατομμύρια
ευρώ (17). Το ύψος του αρχικού προϋπολογισμού καθορίστηκε
ελάχιστα κάτω του ορίου αυτού, ήτοι στα 141,2 δισεκατομμύρια
ευρώ. Οι τελικές πληρωμές υπερέβησαν κατά 4 δισεκατομμύρια
ευρώ το όριο που έθετε ο αρχικός προϋπολογισμός (βλέπε
σημείο 2.2 και πλαίσιο 2.4), με αποτέλεσμα να είναι μόλις
δεύτερες σε ύψος μετά από εκείνες του 2013. Για τρίτο συναπτό
χρόνο, το τελικό ύψος των πληρωμών υπερέβαινε το ανώτατο όριο
του ΠΔΠ για το συγκεκριμένο έτος. Στο πλαίσιο 2.3 παρουσιάζεται
η διαφορά μεταξύ του ανώτατου ορίου του ΠΔΠ και των τελικών
πληρωμών για τα επτά τελευταία οικονομικά έτη.

2.12. Το Δικαστήριο συγκρίνει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό
με το επίπεδο των πληρωμών, μεταξύ άλλων:
— πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν επί των πιστώσεων που
προκύπτουν από έσοδα με ειδικό προορισμό (πρόκειται για
πιστώσεις επιπλέον των εγκεκριμένων πιστώσεων πληρωμών
στον προϋπολογισμό 2015 και το ανώτατο όριο του ΠΔΠ),
και
— πληρωμών σχετικά με πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από
προηγούμενα έτη (οι οποίες πρέπει να προσμετρώνται στο
ανώτατο όριο πληρωμών του ΠΔΠ για το έτος, όταν οι
πιστώσεις είχαν αρχικά εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο).

Πλαίσιο 2.3 – Τελικές πληρωμές σε σύγκριση με το ανώτατο όριο του ΠΔΠ
(σε δισεκατ. ευρώ)

Πηγή: Ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Οικονομικά έτη 2009-2015 και κανονισμοί για τον καθορισμό του ΠΔΠ.

(16)
(17)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.
Όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τεχνική
προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2016 σε
συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ [COM(2015) 320 final].
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Πλαίσιο 2.4 – Πιστώσεις πληρωμών και πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2015
(σε δισεκατ. ευρώ)

Πηγή: Ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Οικονομικό έτος 2015, «Συγκεντρωτικές καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του
προϋπολογισμού και επεξηγηματικές σημειώσεις», πίνακες 5.1 και 5.3.
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2.13. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν οκτώ
διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Ο πρώτος —και μεγαλύτερος—
αφορούσε τον αναπρογραμματισμό των 16,5 δισεκατομμυρίων ευρώ
(βλέπε σημείο 2.6). Όλοι οι άλλοι από κοινού αύξησαν τις
διαθέσιμες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κατά 486 εκατομμύρια ευρώ και τις διαθέσιμες πιστώσεις πληρωμών κατά 85 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα:
— Επαναδιατέθηκαν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους
1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ,
οι οποίες προέρχονταν εν πολλοίς από τον μηχανισμό
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (βλέπε σημείο 2.35).
— Προστέθηκαν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ύψους
407 εκατομμυρίων ευρώ, στον προϋπολογισμό για τη
μετανάστευση.
— Επαναδιατέθηκαν πιστώσεις πληρωμών, ύψους 127 εκατομμυρίων ευρώ, στον προϋπολογισμό για τη μετανάστευση, οι
οποίες προέρχονταν από άλλους τομείς του ΠΔΠ.

Οι δηλώσεις δαπανών στον τομέα της συνοχής μειώθηκαν
2.14. Οι δηλώσεις δαπανών που υπέβαλαν προς απόδοση οι
αρχές των κρατών μελών το 2015 για δραστηριότητες στον τομέα
της συνοχής ήταν χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του 2014
(42,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015 έναντι 56,6 δισεκατομμυρίων
ευρώ το 2014). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των
ανεξόφλητων δηλώσεων από 23,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος
του 2014 σε 10,8 δισεκατομμύρια ευρώ (18) στο τέλος του 2015.
Η αξία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν τον τελευταίο μήνα του
έτους μειώθηκε σχεδόν στο ήμισυ, ανερχόμενη σε 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 19,4 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014), και το ίδιο
συνέβη με τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν τις τέσσερις τελευταίες
ημέρες του έτους (5,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015 έναντι
10,1 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014). Εκ του ανεξόφλητου
συνολικού ποσού των 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του
έτους, τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ παρέμεναν ανεξόφλητα από το
τέλος του 2014.
2.15. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ παρέχει προχρηματοδότηση σε
όλα τα κράτη μέλη και αυτό ισχύει τόσο για το ΠΔΠ της περιόδου
2007-2013 όσο και για αυτό της περιόδου 2014-2020. Στο τέλος
του 2015, οι μη εκκαθαρισμένες προχρηματοδοτήσεις ανέρχονταν
συνολικά σε 32,7 δισεκατομμύρια ευρώ (19). Κατά συνέπεια, το
σύνολο των «ανεξόφλητων λογαριασμών» δεν αποτελεί ένδειξη ότι
γενικώς τα κράτη μέλη «έχουν λαμβάνειν» από τον προϋπολογισμό.

(18)

(19)

Σημείωση 2.12 των λογαριασμών. Οι ανεξόφλητες δηλώσεις
δαπανών, οι οποίες είχαν επαληθευθεί ως ορθές από την Επιτροπή
και είχαν καταχωριστεί στο λογιστικό της σύστημα ως έτοιμες για
πληρωμή, ανέρχονταν σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014).
Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 23,1 δισεκατομμύρια ευρώ από την
περίοδο 2007-2013 και 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ από την περίοδο
2014-2020.

2.15. Ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων για την περίοδο
2014-2020 ορίζει ότι η προχρηματοδότηση της περιόδου
προγραμματισμού χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των
πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της οικείας περιόδου
προγραμματισμού.
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Το διάστημα που μεσολαβεί από την αρχική ανάληψη
υποχρέωσης έως την έγκριση της δαπάνης παραμένει
μεγάλο
2.16. Στο πλαίσιο 2.5 παρουσιάζεται ανάλυση των εκκρεμών
αναλήψεων υποχρεώσεων και προχρηματοδοτήσεων βάσει παλαιότητας. Το μέσο διάστημα μεταξύ της ανάληψης υποχρέωσης και της
πληρωμής είναι 2,4 έτη (έναντι 2,1 ετών το 2014). Στις
περισσότερες περιπτώσεις, η πρώτη πληρωμή σε πρόγραμμα ή σε
έργο (με την οποία μειώνεται το ύψος της εκκρεμούς ανάληψης
υποχρέωσης) αποτελεί προχρηματοδότηση. Η προχρηματοδότηση
παραμένει εκκρεμής μέχρις ότου ο αποδέκτης των κεφαλαίων της ΕΕ
παράσχει τη σχετική υπηρεσία ή δικαιολογήσει την ανάλωση της
χρηματοδότησης που του χορηγήθηκε από την ΕΕ.
2.17. Από άποψη άξιας, οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων
(«απόθεμα») είναι δυόμισι φορές υψηλότερες από αυτές που
καταγράφονται στη διάρκεια ενός έτους («ροή») (20). Το ακαθάριστο
ποσό των εκκρεμών προχρηματοδοτήσεων αντιστοιχεί σε πληρωμές
ελάχιστα άνω του μισού έτους. Το συνδυασμένο διάστημα που
μεσολαβεί από την ανάληψη υποχρέωσης έως την έγκριση της
δαπάνης είναι κατά μέσο όρο τρία έτη για το σύνολο του
προϋπολογισμού της ΕΕ. Η προχρηματοδότηση χρησιμοποιείται
πολύ εντονότερα στους υπό έμμεση/άμεση διαχείριση τομείς
δαπανών (όπου το απόθεμα των προχρηματοδοτήσεων αντιστοιχεί
σε 1,6 έτη πληρωμών) από ό,τι στους υπό επιμερισμένη. Για τον
τομέα 4, το συνολικό ποσό των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων
και προχρηματοδοτήσεων αντιστοιχεί σε 4,6 έτη συνήθων δαπανών.

2.17. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το υπόλοιπο προς εκκαθάριση
(RAL ή προς εκκαθάριση αναλήψεις υποχρεώσεων) συνάδει με
τους σχετικούς κανόνες αυτόματης αποδέσμευσης.

2.18. Τα μεγάλα διαστήματα που μεσολαβούν από την αρχική
ανάληψη υποχρέωσης έως την τελική εκκαθάριση της δαπάνης
οφείλονται σε προβλήματα ελλιπούς τεκμηρίωσης κατά το κλείσιμο
και περιορίζουν την ευελιξία. Όπως επισημαίνουμε στο σημείο 2.3,
το 2015, οι πληρωμές εξακολούθησαν να αφορούν συχνά
προγράμματα προηγούμενων περιόδων.

2.18. Όσον αφορά τον τομέα της συνοχής, η τελική ημερομηνία
επιλεξιμότητας είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015. Τα έγγραφα
κλεισίματος πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαρτίου 2017. Ο
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1083/2006 προβλέπει ότι ποσοστό ύψους
5 % της συνολικής χορήγησης της ΕΕ κατακρατείται μέχρι το
κλείσιμο του προγράμματος.
Οι συννομοθέτες αποφάσισαν να τροποποιήσουν τον κανονισμό και
να παρατείνουν την προθεσμία για την αυτόματη αποδέσμευση
Ν+2 για δύο κράτη μέλη. Το μέτρο αυτό μείωσε την πίεση στα
συγκεκριμένα κράτη μέλη να υποβάλουν αιτήσεις πληρωμής εντός
συντομότερης περιόδου αναφοράς. Επιπλέον, η συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας επιτρέπει εξαίρεση από τον κανόνα της
αυτόματης αποδέσμευσης. Προβλέπει επίσης N+3.
Τέλος, το 2014 δημιουργήθηκε ειδική ομάδα για την καλύτερη
υλοποίηση με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των κονδυλίων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής
για την περίοδο 2007-2013. Η πρόοδος παρακολουθείται από την
Επιτροπή.

(20)

Στον τομέα της συνοχής, για τις δαπάνες σε επιχειρησιακά
προγράμματα που εγκρίθηκαν υπό το ΠΔΠ της περιόδου 20072013, η αυτόματη αποδέσμευση πρέπει να γίνει βάσει του κανόνα
N+2 για όλα τα κράτη μέλη εκτός της Κροατίας, της Ρουμανίας και
της Σλοβακίας (χώρες για τις οποίες ισχύει ο κανόνας N+3).
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Πλαίσιο 2.5 – Κατανομή των εκκρεμών δημοσιονομικών αναλήψεων υποχρεώσεων και των προχρηματοδοτήσεων της Επιτροπής
(σε εκατ. ευρώ)
1

Εκκρεμείς δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων ( )

Τομέας

< 2009

1α

Ανταγωνιστικότητα

1β

Συνοχή

2

Φυσικοί πόροι

3

Ασφάλεια και ιθαγένεια

4

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας

5

Διοίκηση
Σύνολο

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Παλαιότητα
της ανάληψης υποχρέωσης σε
έτη (2)

Σύνολο

295

672

1 209

1 541

3 885

5 942

7 844

13 066

34 455

2,1

1 653

38

237

1 455

7 191

29 459

21 324

65 016

126 372

2,6

223

62

82

127

213

7 231

2 140

18 112

28 191

1,8

21

39

62

136

277

580

350

1 671

3 137

1,5

938

522

883

1 412

3 364

4 719

5 390

7 446

24 673

3,0

0

0

0

0

0

0

0

295

295

0,0

3 130

1 333

2 473

4 671

14 931

47 931

37 049

105 606

217 123 (3)

2,4

2013

2014

Προχρηματοδότηση (4)

Τομέας

1α

Ανταγωνιστικότητα

1β

Συνοχή

2

Φυσικοί πόροι

3

Ασφάλεια και ιθαγένεια

4

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας

5

Διοίκηση
Σύνολο (ακαθάριστες προχρηματοδοτήσεις)

(1)
2

( )
(3)
(4)
(5)
(6)

< 2009

2009

2010

2011

2012

2015

Παλαιότητα
της
πληρωμής σε
έτη (5)

Σύνολο

127

165

422

1 382

3 353

6 117

5 343

8 636

25 545

1,5

12 934

9 347

689

69

33

75

2 042

7 523

32 711

0,6

3 443

131

60

78

120

172

393

2 397

6 795

0,1

19

27

58

92

192

675

792

1 430

3 284

1,6

236

461

397

817

947

1 634

2 520

5 446

12 458

1,6

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0,0

16 758

10 130

1 626

2 439

4 645

8 673

11 090

25 434

80 795 (6)

0,6

Πηγή: Ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Οικονομικό έτος 2015, «Συγκεντρωτικές καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και
επεξηγηματικές σημειώσεις».
Πηγή: Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση — 2015 — τμήμα A.7.2.
Στις εκκρεμείς δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων δεν περιλαμβάνονται 570 εκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από άλλα θεσμικά όργανα.
Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει στοιχείων της Επιτροπής.
Προχρηματοδοτήσεις που είχαν καταβληθεί στις 31.12.2015 διά των πληρωμών που είχαν πραγματοποιηθεί από τις πιστώσεις του οικονομικού έτους.
Βλέπε τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015, σημείωση 2.5.1.
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Σημαντικές καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κεφαλαίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων (ΕΔΕΤ)
2.19. Στο τέλος του 2015, οι πληρωμές προς τα κράτη μέλη
από τα ΕΔΕΤ (21) βάσει του ΠΔΠ της περιόδου 2007-2013 είχαν
φθάσει τα 400,8 δισεκατομμύρια ευρώ (90 % του συνόλου των
446,2 δισεκατομμυρίων ευρώ (22) για όλα τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα). Στο πλαίσιο 2.6 παρουσιάζεται ανάλυση,
ανά κράτος μέλος, του επιπέδου των πληρωμών που πραγματοποίησε η Επιτροπή σε σχέση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων.
Περισσότερες από τις μισές αχρησιμοποίητες αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, που δεν κατέληξαν σε πληρωμή,
ανάγονται σε πέντε κράτη μέλη (23).
2.20. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η συνεισφορά της ΕΕ, για την
οποία δεν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα (24), μαζί με την απαιτούμενη
εθνική συγχρηματοδότηση, αντιστοιχούν σε σημαντικό ποσοστό των
συνολικών δαπανών γενικής κυβέρνησης (βλέπε πλαίσιο 2.7). Σε
επτά κράτη μέλη, το σωρευθέν μερίδιο που θα μπορούσε να ζητηθεί
από τα ταμεία της ΕΕ (για αμφότερες τις περιόδους 2007-2013 και
2014-2020) αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15 % των
ετήσιων δαπανών γενικής κυβέρνησης.

2.19. Στα πέντε κράτη μέλη που αναφέρει το Ελεγκτικό
Συνέδριο αναλογούν τα πιο σημαντικά κονδύλια των ΕΔΕΤ.
Όσον αφορά το ζήτημα των χαμηλών επιπέδων απορρόφησης, η
ειδική ομάδα για την καλύτερη υλοποίηση που συστάθηκε από την
Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στην παροχή βοήθειας προς τα κράτη
μέλη που εμφανίζουν ως επί το πλείστον χαμηλά επίπεδα
απορρόφησης.

2.20. Η ειδική ομάδα για την καλύτερη υλοποίηση στα κράτη
μέλη συστάθηκε το 2014 προκειμένου να βελτιωθούν η εκτέλεση
και η απορρόφηση του προϋπολογισμού στα κράτη μέλη με τη
χαμηλότερη απορρόφηση και τις αναλογικά υψηλότερες συνεισφορές της ΕΕ (1).

2.21. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όλα τα κεφάλαια που
είναι διαθέσιμα βάσει του ΠΔΠ 2007-2013, οι αρχές των κρατών
μελών θα πρέπει να υποβάλουν έγκυρες δηλώσεις για ποσό ίσο με το
άθροισμα όλων των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, της
απαιτούμενης εθνικής συγχρηματοδότησης και της προχρηματοδότησης που έχει ήδη διατεθεί από τον προϋπολογισμό. Στο
πλαίσιο 2.8 παρουσιάζονται τα σχετικά μερίδια των αχρησιμοποίητων αναλήψεων υποχρεώσεων της περιόδου 2007-2013 για
κάθε κράτος μέλος, μαζί με τις προχρηματοδοτήσεις που είχαν
καταβληθεί στο τέλος του 2015 στο πλαίσιο του ΠΔΠ της περιόδου
2014-2020.

(21)

(22)
(23)

(24)

Τα ΕΔΕΤ περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο
Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Στο ΠΔΠ της περιόδου 2007-2013 το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ δεν
περιλαμβάνονταν στην ίδια κατηγορία με τα ταμεία του τομέα της
συνοχής (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και ΤΣ).
Συμπεριλαμβάνονται τα ετήσια μέτρα του ΕΓΤΑΑ, προκειμένου τα
στοιχεία να είναι συγκρίσιμα με τα ΕΔΕΤ του τρέχοντος ΠΔΠ.
Τα 27,9 από τα 45,4 δισεκατομμύρια ευρώ των αχρησιμοποίητων
αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ αφορούν την
Τσεχική Δημοκρατία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία και τη
Ρουμανία.
Περιλαμβάνονται τόσο η εκκρεμής συνεισφορά από το ΠΔΠ της
περιόδου 2007-2013 όσο και οι ετήσιες δόσεις από το τρέχον ΠΔΠ
2014-2020.

(1)

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/task-force-better-implementation
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Πλαίσιο 2.6 – Απορρόφηση σε % και σύνολα που αφορούν τα ΕΔΕΤ για το ΠΔΠ 2007-2013 στις 31 Δεκεμβρίου 2015

(1) Η Κροατία προσχώρησε στην ΕΕ τον Ιούλιο του 2013. Ως εκ τούτου, τα ποσοστά απορρόφησης για τη χώρα αυτή δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα των
άλλων κρατών μελών.
Πηγή: Υπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει των λογιστικών στοιχείων της Επιτροπής.
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Πλαίσιο 2.7 – Αχρησιμοποίητες αναλήψεις υποχρεώσεων από τα ΕΔΕΤ στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ως ποσοστό των δαπανών γενικής κυβέρνησης για το
2015

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει πληροφοριακών στοιχείων προερχόμενων από την Επιτροπή. Στοιχεία της Eurostat σχετικά με τις δαπάνες γενικής
κυβέρνησης για το 2015, Απρίλιος 2016.
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Πλαίσιο 2.8 – Αχρησιμοποίητες αναλήψεις υποχρεώσεων από τα ΕΔΕΤ της περιόδου 2007-2013 και προχρηματοδοτήσεις της περιόδου 2014-2020
στο τέλος του 2015
(σε εκατ. ευρώ)

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει πληροφοριακών στοιχείων προερχόμενων από την Επιτροπή.
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Τα χρηματοοικονομικά μέσα αντιστοιχούν σε διαρκώς
αυξανόμενο τμήμα του προϋπολογισμού …
2.22. Τα χρηματοοικονομικά μέσα συνίστανται κυρίως σε δάνεια,
επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου και εγγυήσεις, ενώ υπάρχουν και
μέσα επιμερισμού του κινδύνου (25).

Χρηματοοικονομικά μέσα υπό έμμεση διαχείριση
2.23. Στο ΠΔΠ 2014-2020, τα υπό έμμεση διαχείριση
χρηματοοικονομικά μέσα έχουν αποκτήσει αυξημένη σημασία και
αντιστοιχούν σε διαρκώς αυξανόμενο τμήμα των εκταμιεύσεων από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο όμιλος της ΕΤΕπ διαχειρίζεται το
σύνολο σχεδόν των υπό έμμεση διαχείριση χρηματοοικονομικών
μέσων. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το Ταμείο Εγγυήσεων για τις
Εξωτερικές Δράσεις (βλέπε πλαίσιο 2.9), το οποίο αντιστοιχεί
στο 32 % του συνολικού ενεργητικού που διακρατάται σε
χρηματοοικονομικά μέσα. Μόνο μερικά πολύ μικρά μέσα (με
ενεργητικό 74 εκατομμύρια ευρώ) και ορισμένες διευκολύνσεις
τεχνικής βοήθειας που δημιουργήθηκαν πριν από το 2014 τελούν
υπό τη διαχείριση άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (26). Για το ΠΔΠ 2014-2020, η Επιτροπή έχει υπογράψει μόνο
δύο συμφωνίες ανάθεσης (27) με οργανισμούς εκτός ομίλου της
ΕΤΕπ.

(25)

(26)
(27)

Τα «χρηματοοικονομικά μέσα» είναι μέτρα που «είναι δυνατόν να
έχουν τη μορφή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού
κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων ή άλλων μέσων επιμερισμού
κινδύνου». Άρθρο 2 («Ορισμοί»), στοιχείο ηζ), του δημοσιονομικού
κανονισμού.
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Kreditanstalt
für Wiederaufbau και Τράπεζα Ανάπτυξη ς του Συμβουλίου της
Ευρώπης.
Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τη
«Χρηματοδοτική διευκόλυνση υπέρ των ΜΜΕ στην Αρμενία»
(15 εκατομμύρια ευρώ) και το πρόγραμμα «Women in Business»
στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης (5 εκατομμύρια ευρώ)
στις 29 Δεκεμβρίου 2015.

2.23. Το Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις δεν
είναι χρηματοδοτικό μέσο κατά την έννοια του δημοσιονομικού
κανονισμού. Προϋπήρχε του δημοσιονομικού κανονισμού και
βασίζεται σε lex specialis, στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/
2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την ίδρυση
Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις.

13.10.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 375/65

Πλαίσιο 2.9 – Κατανομή ανά είδος χρηματοοικονομικού μέσου του συνόλου του ενεργητικού, ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (1)
στις 31 Δεκεμβρίου 2015, που διακρατάται σε υπό έμμεση διαχείριση μέσα

(1) Βλέπε τον πίνακα σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνεται στην ενότητα των λογαριασμών με τίτλο «Οικονομικές καταστάσεις — Συζήτηση
και ανάλυση».
Πηγή: Ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Οικονομικό έτος 2015 (ενότητα με τίτλο «Οικονομικές καταστάσεις — Συζήτηση και
ανάλυση» σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα) και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις ενοποιημένες δέσμες υποβαλλόμενων στοιχείων για τα
χρηματοοικονομικά μέσα το 2015.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2.24. Επί του παρόντος η Επιτροπή κλείνει τα χρηματοοικονομικά μέσα από τα προηγούμενα ΠΔΠ (28) ή τα συγχωνεύει με τα
νέα (29).
2.25.

Στο ΠΔΠ 2014-2020:

— Οι προβλεπόμενες πληρωμές σε υπό έμμεση διαχείριση
χρηματοοικονομικά μέσα σχεδόν διπλασιάστηκαν φθάνοντας
τα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 3,8 δισεκατομμυρίων
ευρώ στο ΠΔΠ 2007-2013).
— Ο προϋπολογισμός της ΕΕ παρέχει πρόσθετη εγγύηση έως και
16 δισεκατομμύρια ευρώ υπέρ του νεοσυσταθέντος ΕΤΣΕ
(βλέπε σημείο 2.33).

(28)
(29)

Μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG) 1998.
Η πρωτοβουλία για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων (Project
Bond Initiative — PBI) και ο μηχανισμός δανειακών εγγυήσεων για
τα έργα ΔΕΔ-Μ (Loan Guarantee Instrument for TEN-T projects —
LGTT) προβλέπεται να συγχωνευθούν με το χρεωστικό μέσο CEF
το 2016.
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— Η πρωτοβουλία της ΕΕ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(πρωτοβουλία ΜΜΕ), που είχε σχεδιαστεί αρχικά ως μέσο
αντιμετώπισης κρίσεων, συνδυάζει τους πόρους που διατίθενται
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τα προγράμματα
COSME (30) και «Ορίζοντας 2020» (175 εκατομμύρια ευρώ
το καθένα) και από τα ΕΤΠΑ-ΕΓΤΑΑ (31) (8,5 δισεκατομμύρια
ευρώ) με πόρους από τον όμιλο της ΕΤΕπ (32).
2.26. Στο τέλος του 2015, οι σωρευτικές πληρωμές στα νέα
μέσα ανέρχονταν σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 0,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014), όπως φαίνεται στο πλαίσιο 2.10. Εξ
αυτών:
— 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ (88 %) αφορούν εγγυοδοτικά μέσα,
— 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ (12 %) αφορούν επενδύσεις σε
μετοχικό κεφάλαιο.

(30)
(31)
(32)

Πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Competitiveness of Enterprises and
Small and Medium-sized Enterprises — COSME).
ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΓΤΑΑ:
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο όμιλος της ΕΤΕπ περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
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Πλαίσιο 2.10 – Χρηματοοικονομικά μέσα υπό έμμεση διαχείριση που εμπίπτουν στο ΠΔΠ 2014-2020
(σε εκατ. ευρώ)

Ονομασία του μέσου

Είδος του μέσου

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός
2014-2020

Σωρευτικές αναλήψεις
υποχρεώσεων
2014

Σωρευτικές πληρωμές

2015

2014

2015

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 — Υπηρεσία δανείων και εγγυήσεων για Εγγύηση
1 060
την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στο πλαίσιο του
InnovFin — ΕΤΕπ (1)
εκ των οποίων επαναδιατεθέντα έσοδα με
ειδικό προορισμό από τη χρηματοδοτική
διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου
(RSFF)

483

646

483

646

375

430

374

395

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 — Υπηρεσία δανείων για την έρευνα και Εγγύηση
την καινοτομία υπέρ των ΜΜΕ και των εταιρειών μικρής και
μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο του InnovFin —
ΕΤΕ (2)

1 060

169

306

169

304

430

0

125

0

110

128

247

0

0

0

10

0

0

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 — Μηχανισμός κεφαλαιακής συμμετοχής Μετοχικό κεφάλαιο
για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο του
InnovFin — ΕΤΕ (1)
Χρεωστικό μέσο CEF — ΕΤΕπ

Εγγύηση
2 557

Μέσο μετοχικού κεφαλαίου του CEF

Μετοχικό κεφάλαιο

COSME — Μηχανισμός μετοχικού κεφαλαίου για την Μετοχικό κεφάλαιο
ανάπτυξη — ΕΤΕ

633

52

102

33

41

COSME — Μηχανισμός εγγύησης δανείων — ΕΤΕ

Εγγύηση

686

89

238

42

131

COSME — Μηχανισμός εγγύησης δανείων (Erasmus +) — Εγγύηση
ΕΤΕ

517

28

61

0

20

Απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) — ΕΤΕ

Εγγύηση

193

28

60

0

10

Μηχανισμός εγγυήσεων πολιτιστικού και δημιουργικού κλά- Εγγύηση
δου (3)

123

0

0

0

0

Μέσο ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση Εγγύηση
(PF4EE) — ΕΤΕπ

80

30

50

6

12

Μηχανισμός χρηματοδότησης φυσικού κεφαλαίου (NCFF) — Εγγύηση
ΕΤΕπ

60

10

30

3

12

7 399

1 017

1 875

735

1 286

Σύνολο
(1)
2

( )
(3)

Πέραν του προϋπολογισμού που καθορίζεται στη βασική πράξη, στα χρηματοοικονομικά μέσα του COSME και του «Ορίζοντας 2020» θα διατεθούν συνεισφορές που συνιστούν
έσοδα και επιστροφές από τα χρηματοοικονομικά μέσα του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ) και του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (7ο ΠΠ).
Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του «Ορίζοντας 2020» στην πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ.
Στο τέλος του 2015 δεν είχε υπογραφεί ακόμη η συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων.

Πηγή: SWD(2015) 206 final, Delegation Agreements and ABAC Workflow.
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… και του ισολογισμού …
2.27. Το σύνολο του ενεργητικού που διακρατάται σε υπό
επιμερισμένη διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα αυξήθηκε κατά
650 εκατομμύρια ευρώ (11 %) έναντι του προηγούμενου έτους
(βλέπε πλαίσιο 2.11). Οι βασικοί λόγοι για αυτή την αύξηση είναι
οι εξής:
— αύξηση κατά 251 εκατομμύρια ευρώ των επενδύσεων σε
χρεόγραφα και τίτλους σταθερής απόδοσης σε συνέχεια
μεταβιβάσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε καταπιστευματικούς λογαριασμούς,
— αύξηση κατά 177 εκατομμύρια ευρώ των επενδύσεων σε
ομολόγα σε ευρώ του Ταμείου Εγγυήσεων για τις Εξωτερικές
Δράσεις (33), στο οποίο είχαν μεταβιβαστεί 144 εκατομμύρια
ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Πλαίσιο 2.11 – Κατανομή ανά είδος στοιχείου του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού που διακρατώνται σε υπό έμμεση διαχείριση
χρηματοοικονομικά μέσα
(σε δισεκατ. ευρώ)

Πηγή: Ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Οικονομικά έτη 2014 και 2015.

(33)

Οι συνεισφορές στο Ταμείο Εγγυήσεων έφθασαν τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του έτους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
144 εκατομμύρια ευρώ το 2015. Προκειμένου να επιτευχθεί το
ποσό-στόχος του 9 % των συνολικών τρεχουσών κεφαλαιακών
υποχρεώσεων, το 2015 διατέθηκε από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
πρόσθετη συνεισφορά 257 εκατομμυρίων ευρώ, καταβλητέα
το 2016.
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2.28. Τα ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν το 20 % του συνολικού
ενεργητικού των χρηματοοικονομικών μέσων και παρέμειναν
σταθερά στα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2015 (έναντι
1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014 (34)) (βλέπε πλαίσιο 2.12):

Πλαίσιο 2.12 – Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών που ανήκαν σε χρηματοοικονομικά μέσα

(1) Βλέπε σημείωση 2.8 στους λογαριασμούς του 2015.]
Πηγή: Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις ενοποιημένες δέσμες υποβαλλόμενων στοιχείων για τα χρηματοοικονομικά μέσα το 2015.

(34)

Βλέπε σημείο 2.24 της ετήσιας έκθεσης για το 2014.
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2.29. Το 2015, από τους καταπιστευματικούς λογαριασμούς
των χρηματοοικονομικών μέσων υπό τη διαχείριση των εντεταλμένων
οντοτήτων επεστράφησαν 211 εκατομμύρια ευρώ: 126 εκατομμύρια
ευρώ στον γενικό προϋπολογισμό (35) και 85 εκατομμύρια ευρώ ως
εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό. Εξ αυτών:
— τα 134 εκατομμύρια ευρώ συνιστούν έσοδα και επιστροφές,
και
— τα 59 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν επιστροφές στον γενικό
προϋπολογισμό της ΕΕ των αχρησιμοποίητων κεφαλαίων που
βρίσκονταν στους καταπιστευματικούς λογαριασμούς των
χρηματοοικονομικών μέσων και των διευκολύνσεων τεχνικής
βοήθειας κατά το κλείσιμο, ενώ 18 εκατομμύρια ευρώ
αντιστοιχούν σε ακυρωθείσες πράξεις στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών μέσων γειτονίας και εταιρικής σχέσης.
2.30. Για το οικονομικό έτος 2015, τα διοικητικά και
διαχειριστικά έξοδα των χρηματοοικονομικών μέσων ανέρχονται
συνολικά σε 63 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ
το 2014). Τα σωρευτικά έξοδα των νέων μέσων για το 2014 και
το 2015 ανέρχονται σε 72 εκατομμύρια ευρώ (5,77 % του
συνολικού διακρατώμενου ενεργητικού).

… και τα αχρησιμοποίητα ποσά που διακρατώνται σε
υπό επιμερισμένη διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα
παραμένουν σχετικά υψηλά
2.31. Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη έκθεση σχετικά με τα
υπό επιμερισμένη διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα, στην οποία
περιγράφεται η κατάσταση στο τέλος του 2014 (36), στα μέσα αυτά
παραμένουν αχρησιμοποίητα 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 80 %
αυτού του ποσού ήταν συγκεντρωμένο σε πέντε κράτη μέλη (37).
Το 45 % του συνόλου (3 δισεκατομμύρια ευρώ) αντιστοιχούσε στην
Ιταλία (38). Κατά την εξέταση του ισολογισμού, ζητήσαμε από την
Επιτροπή να μας παράσχει πρόσθετα αναλυτικά στοιχεία σχετικά με
τη χρήση αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων στην Ιταλία, ως
αυτή είχε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Από την ανάλυση των σχετικών
στοιχείων προκύπτει ότι στην περίπτωση της Ιταλίας, στις
31 Δεκεμβρίου 2015, 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ παρέμεναν
αχρησιμοποίητα.

(35)
(36)

(37)

(38)

Σύμφωνα με το άρθρο 140, παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ανάγονται στο τέλος του 2014 και
περιλαμβάνονται στην έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Summary of
data on the progress made in financing and implementing
financial instruments reported by the managing authorities in
accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/
2006» (Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων σχετικά με την πρόοδο
που επιτεύχθηκε στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων, τα οποία υπέβαλαν οι διαχειριστικές αρχές
σύμφωνα με το άρθρο 67, παράγραφος 2, στοιχείο ι), του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006)», του Σεπτεμβρίου του 2015.
Βλέπε σημεία 6.41 και 6.42, καθώς και σημεία 29 έως 45, της
ειδικής έκθεσης αριθ. 19/2016 («Εκτέλεση του προϋπολογισμού της
ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο
προγραμματισμού 2007-2013»).
Το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται ως εξής: Ισπανία 0,9 δισεκατομμύρια
ευρώ (13 %), Ελλάδα 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ (13 %), Ηνωμένο
Βασίλειο 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ (7 %), Γερμανία 0,3 δισεκατομμύρια ευρώ (4 %) και λοιπά κράτη μέλη 1,2 δισεκατομμύρια (18 %).

2.31. Η Επιτροπή ζήτησε από την Ιταλία συμπληρωματικές
πληροφορίες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Από τις πληροφορίες
αυτές προκύπτει ότι ποσοστό 45 % των κονδυλίων για την Ιταλία
παρέμεναν αχρησιμοποίητα την 31η Δεκεμβρίου 2015. Τα
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, μετά από αντιπαραβολή τους με
τις καταχωρίσεις που έγιναν στους λογαριασμούς της Επιτροπής
για το 2015, διαβιβάστηκαν στο Δικαστήριο. Μετά την ανάλυση,
προέκυψε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξει η ισχύουσα
μεθοδολογία. Ωστόσο, η υλοποίηση θα επαναξιολογηθεί για τη
χρήση του 2016.
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Άρχισαν μεν να καταγράφονται οι πρώτες πράξεις στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) …
2.32. Στις 22 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή, ως εκπρόσωπος της
ΕΕ, και η ΕΤΕπ υπέγραψαν τη συμφωνία για το ΕΤΣΕ. Το ΕΤΣΕ
αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, το οποίο
ανακοινώθηκε το 2014 από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Στόχος του είναι η υποστήριξη, αφενός, των επενδύσεων
σε τομείς όπως οι υποδομές, η εκπαίδευση, η έρευνα και η
καινοτομία και, αφετέρου, των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου
για τις μικρές επιχειρήσεις.
2.33. Η ΕΕ παρέχει εγγύηση από τον προϋπολογισμό μέχρι το
ποσό των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ (εκ των οποίων 8 δισεκατομμύρια ευρώ θα μεταβιβαστούν σταδιακά μεταξύ 2016 και 2022 σε
ειδικό ταμείο), ενώ η ΕΤΕπ συνεισφέρει 5 δισεκατομμύρια ευρώ από
ιδίους πόρους σε αποθεματικό κινδύνου. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ
προτίθενται να υποστηρίξουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την έως
και 61 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση που θα παράσχει η
ΕΤΕπ/ΕΤαΕ, με στόχο τη μόχλευση επενδύσεων αξίας 315 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2.34. Η ΕΕ εγγυάται τις πράξεις του «σκέλους υποδομών και
καινοτομίας», που εκτελεί η ΕΤΕπ, και τις πράξεις του «σκέλους
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», που εκτελεί το ΕΤαΕ. Αμφότερα
τα σκέλη διαθέτουν χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων (η ΕΕ εγγυάται
11 δισεκατομμύρια ευρώ για το «σκέλος υποδομών και καινοτομίας»
και 1 250 εκατομμύρια ευρώ για το «σκέλος μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων») και χαρτοφυλάκιο συμμετοχών (η ΕΕ εγγυάται
2 500 εκατομμύρια ευρώ για το «σκέλος υποδομών και καινοτομίας» και 1 250 εκατομμύρια ευρώ για το «σκέλος μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων»).
2.35. Η Επιτροπή θα μεταβιβάσει κεφάλαια από την εγγύηση
στην ΕΤΕπ μόλις λάβει σχετικό αίτημα της δεύτερης. Για την
ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων η Επιτροπή συνέστησε ταμείο
εγγυήσεων (Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ) (39). Το ταμείο αυτό θα
χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ από τώρα και έως
το 2020, αφενός, μέσω της μείωσης των προβλεπόμενων δαπανών
για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) κατά 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ και για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» κατά
2,2 δισεκατομμύρια ευρώ (40) και, αφετέρου, μέσω της χρησιμοποίησης 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα μη διατεθέντα περιθώρια
έως ότου καλυφθεί το ανώτατο όριο των δαπανών που επιτρέπει το
ΠΔΠ. Τον Δεκέμβριο του 2015, η Επιτροπή δέσμευσε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ (41) για πληρωμές στο ταμείο. Το 2015 δεν προέβη
σε καμία πληρωμή.

(39)
(40)
(41)

Άρθρο 12, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017.
Το παράρτημα I του κανονισμού για το ΕΤΣΕ τροποποιεί τον
χρηματοδοτικό φάκελο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και
του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».
Το ποσό αυτό επαναδιατέθηκε από τα κονδύλια του προϋπολογισμού
που αφορούσαν τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (790 εκατομμύρια ευρώ), το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (70 εκατομμύρια
ευρώ) και τον οργανισμό ITER (490 εκατομμύρια ευρώ).

2.35. Τα κονδύλια θα καταβληθούν στην ΕΤΕπ εάν αυτό
απαιτείται για τη χρηματοδότηση καταπτώσεων εγγύησης σύμφωνα με τον κανονισμό για το ΕΤΣΕ, υπό τους όρους που
καθορίζονται στη συμφωνία ΕΤΣΕ.
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2.36. Η ΕΤΕπ υπέγραψε οκτώ πράξεις που ενέπιπταν στο
χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων του «σκέλους υποδομών και καινοτομίας», συνολικού ύψους 1 092,7 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των
οποίων, το 2015, εκταμίευσε 193,8 εκατομμύρια ευρώ. Η ΕΤΕπ
υπέγραψε επίσης δύο πράξεις που ενέπιπταν στο χαρτοφυλάκιο
συμμετοχών του «σκέλους υποδομών και καινοτομίας», συνολικού
ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ το 2015, εκ των οποίων το ήμισυ
εξασφαλίζεται με εγγύηση της ΕΕ. Από τα καλυπτόμενα με την
εγγύηση της ΕΕ ποσά, το 2015 η ΕΤΕπ εκταμίευσε μόνο
7,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο τέλος του έτους, το συνολικό ύψος
της εγγύησης για τα εκταμιευθέντα ποσά και τους δεδουλευμένους
τόκους επ’ αυτού του χαρτοφυλακίου ανέρχονταν σε 202 εκατομμύρια ευρώ (42).

2.36. Οι εκταμιεύσεις αυξάνονται σταδιακά όταν δημιουργείται
χαρτοφυλάκιο πράξεων. Επί του παρόντος, το χαρτοφυλάκιο του
ΕΤΣΕ διευρύνεται και προβλέπεται σημαντική αύξηση του
μεγέθους του έως το τέλος του 2016.

2.37. Όσον αφορά το «σκέλος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», το 2015 το ΕΤαΕ χρησιμοποίησε την εγγύηση της ΕΕ απλώς
για να εξασφαλίσει πράξεις στο πλαίσιο των υφιστάμενων
χρηματοοικονομικών μέσων για τις ΜΜΕ (43).

… αλλά η δρομολόγηση του μηχανισμού «Συνδέοντας
την Ευρώπη» (CEF) σημείωσε καθυστέρηση
2.38. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ υπέγραψαν τη συμφωνία για το
χρεωστικό μέσο CEF στις 22 Ιουλίου 2015, την ίδια ημέρα που
υπέγραψαν και τη συμφωνία για το ΕΤΣΕ. Η συγχώνευση των
χαρτοφυλακίων LGTT και PBI αναβλήθηκε για το 2016. Το 2015 η
Επιτροπή δεν κατέβαλε συνεισφορά στο μέσο και η ΕΤΕπ δεν
υπέγραψε καμία πράξη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συμπεράσματα για το 2015
2.39. Η αύξηση του αριθμού των χρηματοδοτικών μηχανισμών
που δεν χρηματοδοτούνται άμεσα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
ούτε υπόκεινται στον έλεγχο του Συνεδρίου δημιουργεί κινδύνους
τόσο για τη λογοδοσία όσο και για τον συντονισμό των πολιτικών
και των πράξεων της ΕΕ (βλέπε σημείο 2.4).

(42)
(43)

Βλέπε σημείωση 5.2.1 στη σ. 75 των λογαριασμών.
55 εκατομμύρια ευρώ για τις πράξεις στο πλαίσιο του InnovFin
SMEG και 39 εκατομμύρια ευρώ για τις πράξεις στο πλαίσιο του
COSME LGF.
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2.40. Το 2015 το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων στις
οποίες προέβη η Επιτροπή ήταν υψηλό και εν μέρει πραγματοποιήθηκαν επί των πιστώσεων που είχαν μεταφερθεί από το 2014. Οι
εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων επέστρεψαν στα προηγούμενα
επίπεδά τους (βλέπε σημεία 2.5 έως 2.9). Τα ποσά που θα πρέπει να
χρηματοδοτηθούν από μελλοντικούς προϋπολογισμούς σημείωσαν
αύξηση, φθάνοντας τα 339 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή δεν
κατάρτισε πρόβλεψη ταμειακών ροών η οποία να καλύπτει την
επόμενη επταετία έως δεκαετία (βλέπε σημείο 2.10). Μια τέτοια
πρόβλεψη θα διευκόλυνε τους εμπλεκομένους στην εκτίμηση των
μελλοντικών αναγκών σε πληρωμές και των δημοσιονομικών
προτεραιοτήτων και στον έγκαιρο και εποικοδομητικό προγραμματισμό.

2.40. Το ΠΔΠ είναι το εργαλείο που διασφαλίζει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα
των μελλοντικών απαιτήσεων για πληρωμές και των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων.
Ως εκ τούτου, μακροπρόθεσμες προβλέψεις μπορούν να γίνουν
μόνον λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων χρηματοδοτικών
πλαισίων. Οι επιπτώσεις των μελλοντικών χρηματοδοτικών
πλαισίων στις πληρωμές δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί και δεν
μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.
Η πρόβλεψη για την περίοδο μετά το 2020 θα παρουσιαστεί το
2017 (όπως προβλέπεται στο σημείο 9 της διοργανικής συμφωνίας
για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά
θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση) και θα
αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα των προτάσεων της Επιτροπής
για το ΠΔΠ μετά το 2020 (οι οποίες θα υποβληθούν πριν από την
1η Ιανουαρίου 2018 βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού για το
ΠΔΠ).
Η Επιτροπή έχει ήδη δεσμευτεί να υποβάλει μεσοπρόθεσμες
προβλέψεις πληρωμών (στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης
του δημοσιονομικού πλαισίου), στις οποίες θα αναλύεται η
βιωσιμότητα των ανώτατων ορίων πληρωμών και η εξέλιξη του
RAL και των αποδεσμεύσεων έως το 2020.

2.41. Το 2015 οι δηλώσεις δαπανών που αφορούσαν τον τομέα
της συνοχής μειώθηκαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των
προς απόδοση δαπανών, δεν μείωσε, ωστόσο, το επίπεδο των
πληρωμών (βλέπε σημεία 2.14 και 2.15).
2.42. Τα μεγάλα διαστήματα που εξακολουθούν να μεσολαβούν
από την αρχική ανάληψη υποχρέωσης έως την τελική εκκαθάριση
της δαπάνης σημαίνουν ότι τα διάφορα μοντέλα δαπανών δεν
ανταποκρίνονται ταχέως στις μεταβαλλόμενες δημοσιονομικές
προτεραιότητες και αυξάνουν τον κίνδυνο απουσίας σχετικής
τεκμηρίωσης κατά το κλείσιμο (βλέπε σημεία 2.16 και 2.17).

2.42. Η καθυστέρηση μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και
πληρωμών αντικατοπτρίζει απλώς τη διάρκεια των υπό εξέλιξη
έργων. Ορισμένα έργα είναι μεγάλα έργα υποδομής στην Ένωση ή
έργα σε τρίτες χώρες στις οποίες επικρατούν μάλλον δύσκολες
συνθήκες και μια μέση καθυστέρηση 2,4 ετών δεν πρέπει να
θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθης. Το νομικό πλαίσιο υποχρεώνει τους
δικαιούχους να διατηρούν τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης για
ορισμένο χρονικό διάστημα μετά το κλείσιμο.

2.43. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η αξία των εκκρεμών αναλήψεων
υποχρεώσεων (μαζί με την εκκρεμή προχρηματοδότηση), στα ΕΔΕΤ
του ΠΔΠ 2007-2013 παραμένει υψηλή και συχνά υπερβαίνει
το 15 % των δαπανών γενικής κυβέρνησης (βλέπε σημεία 2.19
έως 2.21).
2.44. Τα ποσά που διακρατώνται σε υπό έμμεση διαχείριση
χρηματοοικονομικά μέσα αυξάνονται διαρκώς, με τον όμιλο της
ΕΤΕπ να παραμένει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προτιμάται για
τη διαχείριση αυτή (βλέπε σημείο 2.23).
2.45. Τα αχρησιμοποίητα ποσά σε υπό επιμερισμένη διαχείριση
χρηματοοικονομικά μέσα παραμένουν υψηλά και είναι συγκεντρωμένα σε ορισμένα κράτη μέλη (βλέπε σημείο 2.31).

2.45.

Βλ. απάντηση στο σημείο 2.31.
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2.46. Η συγκρότηση του ΕΤΣΕ είχε αντίκτυπο στη δρομολόγηση
του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Μολονότι αυτό
επηρεάζει τις παραδοχές που διατύπωνε η Επιτροπή στην εκ των
προτέρων αξιολόγησή της σχετικά με τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο της CEF, δεν υπήρξε καμία επαναξιολόγηση. Το ΕΤΣΕ θα επηρεάσει επίσης τη χρήση ορισμένων ακόμη
χρηματοοικονομικών μέσων (βλέπε σημεία 2.32 έως 2.38).

2.46. Η έγκριση του ΕΤΣΕ δεν επηρέασε τους γενικούς στόχους
της ΔΣΕ, αλλά δημιούργησε έναν πρόσθετο μηχανισμό για την
παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας από την ΕΕ, μεταξύ άλλων, σε
έργα υποδομής, ιδίως μέσω χρηματοδότησης με δανειακά
κεφάλαια. Για να ληφθεί υπόψη η έναρξη του ΕΤΣΕ, η
διευθύνουσα επιτροπή του ΧΜ της ΔΣΕ στην πρώτη της
συνεδρίαση όρισε τις βασικές αρχές για την παροχή στήριξης
από το ΕΤΣΕ και τη ΔΣΕ, με στόχο να ενισχυθεί η συμπληρωματικότητά τους. Επιπλέον, μια προσθήκη στην εκ των προτέρων
αξιολόγηση της ΔΣΕ βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας
προκειμένου να αποτυπωθούν i) η πιο πρόσφατη ανάλυση σχετικά
με τη δυνατότητα να δρομολογηθεί ένα μέσο κεφαλαιακής
συμμετοχής ΔΣΕ στους τομείς της ΔΣΕ και ii) οι εξελίξεις της
αγοράς μετά την έναρξη του ΕΤΣΕ. Η προσθήκη αυτή πρέπει να
νοείται ως συμπληρωματική της προηγούμενης εκ των προτέρων
αξιολόγησης, και όχι ως αναθεώρηση. Η συνεκτικότητα του
χρεωστικού μέσου ΔΣΕ με τις άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ, μεταξύ
άλλων και το ΕΤΣΕ, θα αξιολογηθεί κατά την ενδιάμεση
επανεξέταση της ΔΣΕ.

Συστάσεις
2.47.

Οι συστάσεις μας είναι οι εξής:

— Σύσταση 1: Η Επιτροπή οφείλει να λάβει μέτρα για τη μείωση
των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων μέσω, παραδείγματος
χάριν, της ταχύτερης, κατά περίπτωση, αποδέσμευσης κονδυλίων, της ει δυνατόν επιτάχυνσης του κλεισίματος των
προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, της ευρύτερης
χρήσης των καθαρών διορθώσεων στον τομέα της συνοχής,
της μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων που διακατέχουν
καταπιστευματικοί φορείς και της κατάρτισης χρονοδιαγραμμάτων και προβλέψεων όσον αφορά τις πληρωμές στους τομείς
εκείνους όπου οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων και λοιπές
δεσμεύσεις είναι υψηλές (βλέπε σημεία 2.5 έως 2.9, 2.19
και 2.28).
— Σύσταση 2: Η Επιτροπή οφείλει να καταρτίζει και να
δημοσιεύει ετησίως επικαιροποιούμενη πρόβλεψη ταμειακών
ροών, με ορίζοντα μεταξύ επταετίας και δεκαετίας, η οποία να
λαμβάνει υπόψη τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια, τις ανάγκες
σε πληρωμές, την περιορισμένη ικανότητα απορρόφησης και
την πιθανή αποδέσμευση κονδυλίων (σημείο 2.10).

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.
Οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται από την Επιτροπή έναντι των
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών να
μειωθούν οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων και να χρησιμοποιούνται ευρύτερα οι καθαρές διορθώσεις στον τομέα της
συνοχής, πρέπει προφανώς να συμμορφώνονται με το κανονιστικό
πλαίσιο.

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.
Η πρόβλεψη για την περίοδο μετά το 2020 θα παρουσιαστεί το
2017 (όπως προβλέπεται στο σημείο 9 της διοργανικής συμφωνίας
για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά
θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση) και θα
αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα των προτάσεων της Επιτροπής
για το ΠΔΠ μετά το 2020 (οι οποίες θα υποβληθούν πριν από την
1η Ιανουαρίου 2018 βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού για το
ΠΔΠ).
Επιπλέον, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ενδιάμεση πρόβλεψη
πληρωμών όσον αφορά την εκτίμηση της βιωσιμότητας των
σημερινών ανώτατων ορίων πληρωμών μέχρι το τέλος του
τρέχοντος ΠΔΠ, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του
ΠΔΠ.
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— Σύσταση 3: Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης που ασκεί και προκειμένου να διασφαλίζει την αποδοτική χρήση των πόρων, η Επιτροπή οφείλει να
λαμβάνει υπόψη την περιορισμένη ικανότητα απορρόφησης
ορισμένων κρατών μελών (βλέπε σημεία 2.19 έως 2.21).

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση εντός του πλαισίου που
καθορίζεται από το ΠΔΠ και τη σχετική νομοθεσία.

— Σύσταση 4: Η Επιτροπή οφείλει να επιδιώκει την ανάκτηση των
αχρησιμοποίητων ταμειακών υπολοίπων σε υπό επιμερισμένη
διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα (βλέπε σημείο 2.31) και
τα υπολειπόμενα αχρησιμοποίητα κεφάλαια σε υπό έμμεση
διαχείριση μέσα από τα προηγούμενα ΠΔΠ για τα οποία έχει
παρέλθει η περίοδος επιλεξιμότητας (44).

Η Επιτροπή συγκρότησε ήδη ειδική ομάδα για την καλύτερη
υλοποίηση προκειμένου να βελτιωθεί η υλοποίηση των ΕΔΕΤ σε
ορισμένα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα τον πλήρη
σεβασμό της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών (βλ.
την απάντηση της Επιτροπής στις παρατηρήσεις στα σημεία 2.19
και 2.20). Η Επιτροπή προτίθεται να διασφαλίσει ότι οι εργασίες
της ειδικής ομάδας θα αξιοποιηθούν πλήρως και θα επικεντρωθεί
στην επίτευξη ενεργητικής και στοχοθετημένης προσέγγισης στα
κράτη μέλη, προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση της
χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο
2014-2020.
Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.
Για τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία τελούν υπό έμμεση
διαχείριση, τον Νοέμβριο του 2015 οριστικοποιήθηκε από την
Επιτροπή από κοινού με το ΕΤΕ και βρίσκεται στο στάδιο
εκτέλεσης μια διαδικασία «επιστροφής και αποδεσμεύσεων
κεφαλαίων στην ΕΕ», η οποία καλύπτει τη μεταφορά εσόδων GIF
και τις επιστροφές στα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και
COSME. Θα συνοδεύεται από επισκέψεις παρακολούθησης στο
ΕΤΕ.
Για την επιμερισμένη διαχείριση, τυχόν μη χρησιμοποιηθέντα
κονδύλια των δημοσιονομικών μέσων θα αφαιρούνται κατά το
κλείσιμο σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις για τα προγράμματα
επιμερισμένης διαχείρισης.

— Σύσταση 5: Η Επιτροπή οφείλει να επανεξετάσει τις εκ των
προτέρων αξιολογήσεις της για το χρεωστικό μέσο CEF υπό το
πρίσμα της δημιουργίας του ΕΤΣΕ και να λάβει υπόψη τον
αντίκτυπό του σε άλλα προγράμματα και χρηματοοικονομικά
μέσα της ΕΕ.

Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη σύσταση.
Η συνεκτικότητα του χρεωστικού μέσου ΔΣΕ με τις άλλες
πρωτοβουλίες της ΕΕ, μεταξύ άλλων και το ΕΤΣΕ, θα αξιολογηθεί
κατά την ενδιάμεση επανεξέταση της ΔΣΕ.
Μια προσθήκη στην εκ των προτέρων αξιολόγηση της ΔΣΕ
βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας προκειμένου να αποτυπωθούν i) η πιο πρόσφατη ανάλυση σχετικά με τη δυνατότητα να
δρομολογηθεί ένα μέσο κεφαλαιακής συμμετοχής ΔΣΕ στους τομείς
της ΔΣΕ και ii) οι εξελίξεις της αγοράς μετά την έναρξη του ΕΤΣΕ.
Η προσθήκη αυτή πρέπει να νοείται ως συμπληρωματική της
προηγούμενης εκ των προτέρων αξιολόγησης, και όχι ως
αναθεώρηση.
Η προσθετικότητα των χρηματοδοτικών μέσων της ΔΣΕ ως προς το
ΕΤΣΕ βασίζεται στην αρχή ότι η χρηματοδότηση της ΔΣΕ
επικεντρώνεται σε καινοτόμα και πιλοτικά έργα, όπως και σε έργα
επίδειξης, καθώς και σε πρωτοβουλίες, τα οποία είναι επιλέξιμα
σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς στους τομείς της ΔΣΕ,
ενώ το πεδίο εφαρμογής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας της
στήριξης από το ΕΤΣΕ είναι ευρύτερα.

(44)

Βλέπε σημεία 6.46 έως 6.52 της ετήσιας έκθεσης για το 2014.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Επίτευξη αποτελεσμάτων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
Σημεία

Εισαγωγή
Μέρος πρώτο — Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (2014-2020)

3.1-3.5
3.6-3.59

Ενότητα 1 — Οι συνδέσεις μεταξύ της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των νέων
προτεραιοτήτων της Επιτροπής και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» δεν διευκολύνουν
πάντοτε την εστίαση στις επιδόσεις και χρειάζεται να αποσαφηνιστούν

3.7-3.21

Ενότητα 2 — Συνέργειες και συμπληρωματικότητα με τα ΕΔΕΤ και τα εθνικά προγράμματα

3.22-3.23

Ενότητα 3 — Η λειτουργία του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» δεν θέτει συστηματικά
στο επίκεντρο τις επιδόσεις

3.24-3.59

Μέρος δεύτερο — Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις σε επίπεδο
γενικής διεύθυνσης: η οικογένεια των «Φυσικών πόρων»

3.60-3.65

Μέρος τρίτο — Αποτελέσματα των ελέγχων επιδόσεων του Συνεδρίου

3.66-3.85

Ειδικές εκθέσεις του 2015 και άλλα προϊόντα σχετικά με τις επιδόσεις

3.66-3.77

Παρακολούθηση συστάσεων που έχουν διατυπωθεί σε ειδικές εκθέσεις

3.78-3.85

Συμπεράσματα και συστάσεις

3.86-3.95

Συμπεράσματα

3.86-3.93

Συστάσεις

3.94-3.95

Παράρτημα 3.1 — Ειδικές εκθέσεις που εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2015
Παράρτημα 3.2 — Παρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων για ζητήματα επιδόσεων
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
3.1. Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα των επιδόσεων
(βλέπε πλαίσιο 3.1). Αποτελεί συνέχεια της πρακτικής που
καθιέρωσε το Συνέδριο το 2010, σύμφωνα με την οποία ένα
κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης αφιερώνεται στην αξιολόγηση
διαφόρων πτυχών των συστημάτων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή
προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ δαπανώνται
ορθά, και όχι απλώς σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
3.2. Από το 2010 αναλύουμε την αυτοαξιολόγηση της
Επιτροπής όσον αφορά τις επιδόσεις της, όπως αυτή παρουσιάζεται
στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων επιλεγμένων γενικών διευθυντών της Επιτροπής, και εξετάζουμε ορισμένα από τα θέματα που
αποτέλεσαν αντικείμενο ειδικών εκθέσεων σχετικά με τον έλεγχο
επιδόσεων κατά τη διάρκεια του έτους. Έχουμε επίσης αναλύσει
άλλα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις, όπως τα σχέδια διαχείρισης
επιλεγμένων γενικών διευθύνσεων (ΓΔ) και τις εκθέσεις που
υποβάλλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων «εκθέσεων αξιολόγησής» της (1).
Πλαίσιο 3.1 — Οι επιδόσεις στην ΕΕ

Οι επιδόσεις στην ΕΕ αξιολογούνται βάσει των αρχών της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης (οικονομία, αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα) (2) και καλύπτουν τα εξής:
α)

εισροές — τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή
ρυθμιστικά μέσα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του
προγράμματος·

β)

εκροές — τα παραδοτέα του προγράμματος·

γ)

αποτελέσματα — οι άμεσες επιδράσεις του προγράμματος
στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες·

δ)

αντίκτυπος — μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία, οι
οποίες μπορούν, εν μέρει τουλάχιστον, να αποδοθούν στη
δράση της ΕΕ.

(1)
2

()

Υποχρεωτικές δυνάμει του άρθρου 318 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του
δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο καταργήθηκε από το
άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (τέθηκε σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 2013) (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
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3.3. Στο αντίστοιχο κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης του
προηγούμενου έτους, εξετάσαμε όλως ιδιαιτέρως τη μακροπρόθεσμη
στρατηγική της ΕΕ, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Εξετάσαμε την
υψηλού επιπέδου παρακολούθηση και κατάρτιση εκθέσεων από την
ΕΕ σχετικά με την εν λόγω στρατηγική και, όσον αφορά τα
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (3) (ΕΔΕΤ), την
επίδραση της στρατηγικής στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα
προγράμματα χρηματοδότησης που αποτελούν προϊόν αμοιβαίας
συμφωνίας της Επιτροπής και των κρατών μελών. Όσον αφορά το
υπό εξέταση έτος, με αντικείμενο το ίδιο θέμα εστιάζουμε στις
επιδόσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», του
προγράμματός της για την έρευνα και την καινοτομία και, όπως θα
αναλυθεί στη συνέχεια, ενός πολύ σημαντικού στοιχείου του
προϋπολογισμού της ΕΕ.
3.4. Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τρία μέρη. Το πρώτο
ασχολείται με τις επιδόσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
Στα άλλα δύο μέρη εξετάζονται ζητήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε και σε εκθέσεις προηγούμενων ετών: ο βαθμός στον οποίο οι
γενικοί διευθυντές της Επιτροπής εντάσσουν τις επιδόσεις στα κύρια
έγγραφα ετήσιου προγραμματισμού και τις εκθέσεις που καταρτίζουν, καθώς και ορισμένα από τα σημαντικότερα θέματα που
προέκυψαν από τις ειδικές εκθέσεις μας του 2015, συμπεριλαμβανομένης της συνέχειας που δόθηκε σε δείγμα συστάσεων που είχαν
διατυπωθεί σε παλαιότερες ειδικές εκθέσεις. Επίσης, για πρώτη φορά,
εξετάζονται οι απαντήσεις των κρατών μελών σε έρευνα που
διενεργήσαμε σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις
μας.
3.5. Στην ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2014,
αναφέρουμε ότι, βάσει πληροφοριών που διαβίβασε η Επιτροπή, η
ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που θα
έπρεπε να έχει παρουσιαστεί στο Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2015
αναβλήθηκε για τις αρχές του 2016 (4). Τον Ιούνιο του 2016 η
Επιτροπή μάς ενημέρωσε ότι η ενδιάμεση επανεξέταση είχε
ολοκληρωθεί και ότι δεν επρόκειτο να παρουσιαστεί κάποιο επίσημο
έγγραφο με τα σχετικά συμπεράσματα της επανεξέτασης. Ως εκ
τούτου, δεν είμαστε σε θέση να εξετάσουμε στο παρόν κεφάλαιο τον
τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η διαδικασία επανεξέτασης. Ενδέχεται,
ωστόσο, να επανέλθουμε στο θέμα αυτό σε μελλοντικές εκθέσεις.

(3)

(4)

Τα ΕΔΕΤ είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2014, σημείο 3.29.
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ΜEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ — ΠΡOΓΡΑΜΜΑ «ΟΡIΖΟΝΤΑΣ 2020»
(2014-2020)
3.6. Η ανάλυσή μας σχετικά με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζονται τα
κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος και εξετάζεται το
στρατηγικό πλαίσιο εντός του οποίου υλοποιείται, ιδίως δε η
σύνδεσή του με άλλες στρατηγικές της ΕΕ. Στη δεύτερη εξετάζονται
τα πλεονεκτήματα και οι δυνητικοί κίνδυνοι από τον συνδυασμό των
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Τέλος, αναλύουμε αν στο
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» δίδεται έμφαση στις
επιδόσεις.

Ενότητα 1 — Οι συνδέσεις μεταξύ της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», των νέων προτεραιοτήτων της Επιτροπής και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» δεν
διευκολύνουν πάντοτε την εστίαση στις επιδόσεις και
χρειάζεται να αποσαφηνιστούν

«Ευρώπη 2020» και «Ορίζοντας 2020»
3.7. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι η δεκαετής στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη.
Δρομολογήθηκε το 2010 με σκοπό τη δημιουργία των συνθηκών
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η ευθύνη
για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» επιμερίζεται
μεταξύ της ΕΕ και των 28 κρατών μελών της. Επομένως, κάθε κράτος
μέλος έχει εθνικούς στόχους που απηχούν τις ιδιαίτερες συνθήκες
του και αντιστοιχούν σε καθέναν από τους πέντε πρωταρχικούς
στόχους (5) της στρατηγικής.

(5)

Οι πέντε πρωταρχικοί στόχοι είναι οι εξής: 1. απασχόληση (θέσεις
εργασίας για το 75 % του πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 20
και 64 ετών)· 2. έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) (επένδυση ποσοστού
3 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ στην Ε&Α)· 3. κλιματική αλλαγή και
ενεργειακή βιωσιμότητα (μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 20 % ή και κατά 30 %, εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες,
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ενέργεια προερχόμενη κατά 20 %
από ανανεώσιμες πηγές και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά
20 %)· 4. εκπαίδευση (μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου κάτω του 10 % και αύξηση του ποσοστού
ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον στο 40 %
του πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 30 και 34 ετών)· 5. καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (μείωση κατά
τουλάχιστον 20 εκατομμύρια του αριθμού των ατόμων που ζουν
υπό συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ή διατρέχουν
κίνδυνο να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους κατάσταση).
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3.8. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
για την περίοδο 2014-2020 προσεγγίζει τα 75 δισεκατομμύρια
ευρώ. Αποτελεί το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της έρευνας και
της καινοτομίας, γενικός στόχος του οποίου είναι να συμβάλει «στην
οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας που βασίζονται στη
γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση» (6). Στηρίζει την
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την επίτευξη του
στόχου της ΕΕ για δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
(ΕΧΕ) (7). Συνενώνει προηγουμένως διακριτά προγράμματα δαπανών
για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας (8).
3.9. Η χρηματοδότηση λαμβάνει ως επί το πλείστον τη μορφή
επιχορηγήσεων, μολονότι παρέχεται επίσης πρόσβαση σε άλλες
μορφές χρηματοδότησης, όπως τα χρηματοοικονομικά μέσα. Η
Επιτροπή διαχειρίζεται την πλειονότητα των δαπανών του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», είτε αυτή καθαυτήν είτε μέσω
οργανισμών και άλλων οργάνων. Δικαιούχοι του «Ορίζοντας 2020»
είναι ιδιώτες, ομάδες, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ΜΜΕ και
μεγαλύτερες εταιρείες από την ΕΕ και τρίτες χώρες. Πολλά από τα
χρηματοδοτούμενα έργα είναι συνεργατικά.

(6)

(7)
(8)

Η νομική βάση του «Ορίζοντας 2020» εντοπίζεται σε νομοθετικά
κείμενα διαφόρων επιπέδων. Το άρθρο 182 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη
θέσπιση πολυετούς προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και
ειδικών προγραμμάτων, ως μέσων της πολιτικής έρευνας και
ανάπτυξης της ΕΕ. Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου (Ορίζων
2020) για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την
κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της
20.12.2013, σ. 104) καθορίζονται οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και ορίζονται οι προτεραιότητες
και οι γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων, καθώς και το συνολικό
ύψος των χρηματοδοτικών κονδυλίων. Στην απόφαση 2013/743/ΕΕ
του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του
ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων
2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία
(2014-2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/971/ΕΚ,
2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ (ΕΕ
L 347 της 20.12.2013, σ. 965), καθορίζονται οι ειδικοί στόχοι και
οι αδρές γραμμές των δραστηριοτήτων. Στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση των κανόνων
συμμετοχής και διάδοσης εντός του «Ορίζων 2020 — Το
πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (ΕΕ L 347 της
20.12.2013, σ. 81) περιγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες
παροχής επιχορηγήσεων, οι κανόνες χρηματοδότησης και οι κανόνες
διάδοσης των αποτελεσμάτων.
Άρθρο 179 της ΣΛΕΕ.
Πέραν του πρώην έβδομου προγράμματος-πλαισίου (7ου ΠΠ), του
προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ και ορισμένων
δραστηριοτήτων του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), της εσωτερικής
επιστημονικής υπηρεσίας της Επιτροπής, που είχαν ήδη συνενωθεί,
καλύπτει τις πτυχές καινοτομίας του προγράμματος για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, καθώς και τη συμβολή της
ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ).
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3.10. Στο πλαίσιο 3.2 παρουσιάζεται η διάρθρωση του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Ο γενικός στόχος μεταφράζεται
σε τρεις προτεραιότητες (1. Επιστήμη αριστείας,·2. Βιομηχανική
υπεροχή και 3. Κοινωνικές προκλήσεις). Οι εν λόγω προτεραιότητες
επιδιώκονται μέσω 14 «ειδικών στόχων», που συμπληρώνονται από
τις αδρές γραμμές των δραστηριοτήτων που εξειδικεύουν το
επιστημονικό και τεχνολογικό περιεχόμενό τους. Ο γενικός στόχος
επιδιώκεται ακόμη μέσω δύο ειδικών στόχων («Εξάπλωση της
αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής» και «Η επιστήμη με την
κοινωνία και για την κοινωνία»), ενώ δύο άλλοι οργανισμοί, το JRC
και το ΕΙΤ συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη του γενικού στόχου και
των προτεραιοτήτων, επιδιώκοντας τους δικούς τους ειδικούς
στόχους. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» περιλαμβάνει επίσης
πρόσθετα ερευνητικά μέτρα, όπως τη δράση «Eπιτάχυνση της
καινοτομίας» για την προαγωγή δραστηριοτήτων καινοτομίας που
παρακολουθούν την αγορά.
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Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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Οι συνδέσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020» και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
πρέπει να ενισχυθούν ώστε να διευκολύνουν τη μεγαλύτερη
εστίαση στις επιδόσεις
3.11. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» διαθέτει τρεις δείκτες επιδόσεων για την αξιολόγηση
της προόδου προς την επίτευξη του γενικού στόχου του:
α)

τον δείκτη έντασης έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με τον
οποίο οι επενδύσεις πρέπει να αντιστοιχούν στο 3 %
τουλάχιστον του ΑΕγχΠ έως το 2020, αντανακλώντας έναν
από τους πέντε πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»·

β)

τον δείκτη παραγόμενης καινοτομίας·

γ)

το ποσοστό των ερευνητών σε σχέση με τον ενεργό
πληθυσμό (9). Ο δείκτης αυτός δεν συνδέεται άμεσα με τους
πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

3.12. Ο δείκτης του 3 % μετρά την εισροή κεφαλαίων στην
έρευνα και την ανάπτυξη. Δεν σχεδιάστηκε με σκοπό να μετράει
εκροές, αποτελέσματα ή τον αντίκτυπο. Με το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020» εισάγεται για πρώτη φορά στη νομοθεσία η
απαίτηση οι ιδιωτικές επενδύσεις (κατ’ αντιδιαστολή προς τις
δημόσιες) για την έρευνα και την ανάπτυξη να αναλογούν στα δύο
τρίτα των συνολικών επενδύσεων (10). Σε σχέση με τις εν λόγω τιμέςστόχους, το 2014 οι συνολικές επενδύσεις στην Ευρώπη
υπερέβησαν ελαφρώς το 2 % του ΑΕγχΠ, με τον ιδιωτικό τομέα
να αντιπροσωπεύει περίπου το 64 % του ποσοστού αυτού.
Συγκριτικά, τα αντίστοιχα ποσοστά για τις ΗΠΑ ήταν 2,8 % το
2012, για την Ιαπωνία 3,5 % και για τη Νότια Κορέα 4,2 % το
2013.

(9)
(10)

Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013.
Αιτιολογική σκέψη 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013. Τον
Μάρτιο του 2002 το Συμβούλιο της Βαρκελώνης έθεσε τον στόχο
της αύξησης του μέσου επιπέδου των επενδύσεων στην έρευνα από
1,9 % του ΑΕγχΠ σε 3 % του ΑΕγχΠ, με τα δύο τρίτα αυτών να
χρηματοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα.

3.12. Αν και ο δείκτης έντασης έρευνας και ανάπτυξης του 3 %
μετρά την εισροή κεφαλαίων στον τομέα της έρευνας και
ανάπτυξης, αντικατοπτρίζει επίσης την αποτελεσματικότητα των
μέτρων πολιτικής που λαμβάνονται με στόχο τη δημιουργία των
προϋποθέσεων για την ανάπτυξη μιας επιστημονικής βάσης υψηλής
ποιότητας στα κράτη μέλη και τη βελτίωση των συνθηκών
πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα.
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3.13. Το μερίδιο συνεισφοράς των δαπανών του «Ορίζοντας
2020» στον στόχο είναι σχετικά μικρό. Εθεωρείτο πάντοτε δεδομένο
ότι το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων στον τομέα αυτό θα
προερχόταν από τα κράτη μέλη. Το 2014, πρώτο έτος υλοποίησης
του προγράμματος, οι δαπάνες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στο
πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» αντιστοιχούσαν σε κατά τι λιγότερο
του 10 % του συνόλου των δημόσιων προϋπολογισμών για Ε&Α.
Στην ετήσια έκθεση του προηγούμενου έτους επισημάναμε ότι η
επίτευξη του συνόλου των εθνικών στόχων όσον αφορά την έρευνα
και ανάπτυξη θα οδηγούσε έως το 2020 σε επενδύσεις οι οποίες θα
αντιστοιχούσαν στο 2,6 % του ΑΕγχΠ, ποσοστό που υπολείπεται
αρκετά της τιμής-στόχου του 3 % (11).

3.13. Στον τομέα της έρευνας, καθώς και στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», καταβάλλονται προσπάθειες για
τον συντονισμό και την αύξηση των επενδύσεων των κρατών
μελών σε έρευνα και καινοτομία, και για την ανάπτυξη συνθηκών
πλαισίου που θα επιτρέψουν την άνθηση της καινοτομίας στον
ιδιωτικό τομέα (ανοικτή καινοτομία). Αυτό θα συμβάλει καίρια
στην εξάλειψη του χάσματος καινοτομίας που υφίσταται μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βασικών ανταγωνιστών της.
Η ενίσχυση του αντικτύπου και της επιστήμης αριστείας μέσω της
δημοσιότητας (ανοικτή επιστήμη) και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς,
η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, η υλοποίηση των πτυχών της ενεργειακής ένωσης
που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και την
ανταγωνιστικότητα, σε συνδυασμό με μια μακρόπνοη πολιτική
στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η ανάδειξη της
Ευρώπης, μέσα από την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της στην
επιστήμη και την τεχνολογία, σε πόλο παγκόσμιου κύρους (ανοικτό
στον κόσμο) αποτελούν επίσης βασικούς στόχους της πολιτικής
στον τομέα της έρευνας.
Οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη από τα προγράμματα της
πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο 2007-2013 συνέβαλαν
επίσης στην πρόοδο ως προς την επίτευξη του στόχου του 3 %. Η
συμβολή αυτή συνεχίζεται κατά την περίοδο προγραμματισμού
2014-2020 χάρη στη θεματική συγκέντρωση του ΕΤΠΑ και
αναμένεται να ενισχύσει το αντίκτυπο και τη μόχλευσή του χάρη
στην προϋπόθεση της «έξυπνης εξειδίκευσης» για την έρευνα και
ανάπτυξη.
Η συμβολή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στην υλοποίηση
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ενισχύεται από την αλληλεπίδραση με άλλες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.

3.14. Ο δεύτερος δείκτης επιδόσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ο οποίος αφορά την καινοτομία, είναι σύνθετος δείκτης
εκροών. Αρχικά αναπτύχθηκε για την εμβληματική πρωτοβουλία της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με τίτλο «Ένωση Καινοτομίας» (12).
Λαμβάνει υπόψη πληροφορίες σχετικά με τέσσερα στοιχεία:
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, απασχόληση σε δραστηριότητες υψηλής
έντασης γνώσεων, ανταγωνιστικότητα αγαθών και υπηρεσιών
υψηλής έντασης γνώσεων και απασχόληση στις ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους τομείς.
Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ ερευνητική ομάδα σχετικά με τους
σύνθετους δείκτες (Composite Indicators Research Group)
επεσήμανε ότι οι δείκτες αυτού του είδους, οι οποίοι βασίζονται
σε επιμέρους δείκτες χωρίς ουσιαστική κοινή μονάδα μέτρησης και
χωρίς προφανή μέθοδο στάθμισης, εμφανίζουν πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα. Ειδικότερα, μολονότι παρουσιάζουν τη γενικότερη
εικόνα, υπάρχει κίνδυνος, εάν εξεταστούν μεμονωμένα, να οδηγήσουν στην εξαγωγή υπεραπλουστευμένων συμπερασμάτων πολιτικής. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους
επιμέρους δείκτες. Η Επιτροπή παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τον
συγκεκριμένο δείκτη και τους επιμέρους δείκτες τον Μάρτιο
του 2016 (13).

(11)
(12)

(13)

Ετήσια έκθεση για το 2014, σημείο 3.17 β).
COM(2013) 624 final της 13ης Σεπτεμβρίου 2013, Ανακοίνωση
της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών με τίτλο «Μέτρηση των αποτελεσμάτων της καινοτομίας
στην Ευρώπη: προς έναν νέο δείκτη».
Έκθεση του 2016 με τίτλο «Science, Research and Innovation
Performance of the EU 2016, A contribution to the open
innovation, open science, open to the world agenda».
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3.15. Ο δείκτης παραγόμενης καινοτομίας έχει το πλεονέκτημα
ότι εστιάζει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την
καινοτομία και παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της προόδου στον
τομέα της καινοτομίας στο επίπεδο της οικονομίας της ΕΕ. Ωστόσο,
εμφανίζει σειρά αδυναμιών που περιορίζουν τη χρησιμότητά του
όσον αφορά την παρακολούθηση της συμβολής του «Ορίζοντας
2020» προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»:

3.15.

— Η Επιτροπή δεν έχει ορίσει ακόμη ποσοτικώς προσδιορισμένη
τιμή-στόχο προς επίτευξη εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (14).

— Για να έχει ένας ποσοτικός στόχος αντίκτυπο στη χάραξη των
πολιτικών και να συμβάλει στην επίτευξη προόδου, η
καθορισμένη τιμή-στόχος πρέπει να έχει συναινετικό χαρακτήρα, να αιτιολογείται με βάση τα πραγματικά στοιχεία και
τη συγκριτική ανάλυση και να είναι εύκολο να κατανοηθεί και
να διαδοθεί.
Αυτό είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί στην περίπτωση των
σύνθετων δεικτών, όπως ο δείκτης παραγόμενης καινοτομίας,
καθώς οι συνοπτικές τελικές τιμές τους έχουν εκ φύσεως
αφηρημένο χαρακτήρα. Έτσι, οι σύνθετοι δείκτες συνήθως
δεν συνοδεύονται από επίπεδα τιμών-στόχων. Ένα άλλο
σχετικό παράδειγμα είναι ο συνοπτικός δείκτης καινοτομίας
του πίνακα αποτελεσμάτων για την ένωση καινοτομίας, ο
οποίος επίσης δεν συνοδεύεται από επίπεδο τιμών-στόχων,
αλλά έχει σαφή αντίκτυπο στην πολιτική που χαράσσουν τα
κράτη μέλη.
Επίσης, τα διαθέσιμα στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη
ορισμένων από τους επιμέρους δείκτες εξακολουθούν να είναι
πολύ βραχυχρόνια για τον προσδιορισμό των γραμμών τάσης
και τον καθορισμό ουσιαστικών επιπέδων τιμών-στόχων σε
επίπεδο ΕΕ (ο δείκτης για τις επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης
βασίστηκε σε μια νέα συλλογή στοιχείων της Eurostat).
Επιπλέον, ο καθορισμός ενός επίπεδου τιμών-στόχων σε
επίπεδο ΕΕ θα απαιτούσε συγκριτική ανάλυση σε σχέση με τις
επιδόσεις χωρών εκτός της ΕΕ και αυτό δεν ήταν εφικτό την
εποχή που εφαρμόστηκε ο δείκτης.

— Η Επιτροπή δεν τον έχει μεταφράσει σε τιμές-στόχους σε εθνικό
επίπεδο, κατά τρόπον ώστε να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση
σε κάθε κράτος μέλος, όπως συνιστούν οι ειδικοί στον τομέα
για τους δείκτες που μετρούν την καινοτομία (15).
3.16. Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελούν το επόμενο επίπεδο στην ιεραρχία των
στόχων για τους οποίους δημιουργήθηκαν συνδέσεις με τη
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το μεγαλύτερο κονδύλιο (38 %) του
προϋπολογισμού του «Ορίζοντας 2020» διατίθεται στην προτεραιότητα «Κοινωνικές προκλήσεις», που σχεδιάστηκε κατά τρόπον
ώστε να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες πολιτικής της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(14)

(15)

Στο σχέδιο διαχείρισης της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας για το 2015
αναφέρεται ότι η εν λόγω τιμή-στόχος πρόκειται να οριστεί σε
μεταγενέστερο στάδιο, βάσει της προόδου στα επιμέρους κράτη μέλη
όσον αφορά τόσο τον δείκτη συνολικά όσο και τις τέσσερις
συνιστώσες του (σ. 6).
Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη
μέτρηση της καινοτομίας με τίτλο «Elements for the setting-up of
headline indicators for innovation in support of the Europe 2020
strategy». Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2010, σ. 6: οι δείκτες πρέπει
να είναι αποδομήσιμοι, δηλαδή τόσο οι δείκτες όσο και οι πιθανές
τιμές-στόχοι τους πρέπει να μπορούν να μεταφραστούν (κατά τρόπο
μη μηχανικό) σε τιμές-στόχους για τα επιμέρους κράτη μέλη.

— Ο στόχος της έντασης έρευνας ορίζεται από το κράτος μέλος
και ο δείκτης παραγόμενης καινοτομίας έρχεται να τον
συμπληρώσει δίνοντας την εικόνα της πολιτικής όσον αφορά
την παραγόμενη καινοτομία. Τα διαφορετικά αυτά στοιχεία
πρέπει να εξετάζονται συνδυαστικά.
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3.17. Σε πολλές περιπτώσεις, η περιγραφή των ειδικών στόχων
παραπέμπει στις εμβληματικές πρωτοβουλίες τις οποίες σχεδιάστηκαν να στηρίξουν. Ωστόσο, μολονότι αποτελούν χρήσιμη ένδειξη της
γενικής σχέσης μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στα χαμηλότερα επίπεδα δεν
μεταφράζονται σε πιο συγκεκριμένες και επιχειρησιακές συνδέσεις
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την παρακολούθηση και τη γνωστοποίηση στοιχείων σχετικά με τη συμβολή του
«Ορίζοντας 2020» στις επιμέρους εμβληματικές πρωτοβουλίες και,
συνεπώς, στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

3.17. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, η συμβολή του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» σε κάθε εμβληματική πρωτοβουλία ορίζεται στη δήλωση προγράμματος του «Ορίζοντας 2020»
σε ετήσια βάση, σύμφωνα με μεθοδολογία που αναπτύχθηκε κατά
την έναρξη του προγράμματος.

Οι συνδέσεις μεταξύ, αφενός, των 10 πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής και, αφετέρου, της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
χρειάζονται περαιτέρω αποσαφήνιση
3.18. Το 2013, στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ορίστηκαν προτεραιότητες,
καθώς και γενικοί και ειδικοί στόχοι για την περίοδο 2014-2020.
Οι εν λόγω προτεραιότητες και στόχοι σχεδιάστηκαν κατά τρόπον
ώστε να συμβαδίζουν με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και να
συμβάλλουν στην υλοποίησή της (16). Προς το τέλος του 2014 η
τρέχουσα Επιτροπή έθεσε 10 προτεραιότητες για τη θητεία της, που
καλύπτει την περίοδο 2014-2019 (17). Μολονότι οι προτεραιότητες
αυτές αφορούν ορισμένους νέους τομείς (όπως η συμφωνία
ελεύθερων συναλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες), υπάρχουν
σημαντικές αλληλοεπικαλύψεις, όπως είναι αναμενόμενο, με τη
στρατηγική «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένων των πρωταρχικών στόχων και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της. Παραδείγματος χάριν, η απασχόληση και η κλιματική αλλαγή είναι ζητήματα
που καταλαμβάνουν σημαντική θέση τόσο στις προτεραιότητες της
Επιτροπής όσο και στην εν λόγω στρατηγική. Παρά τις μεταξύ τους
αλληλοεπικαλύψεις και τη συμπληρωματικότητα, δεν ήταν εύκολο
να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι δέκα πολιτικές προτεραιότητες συνιστούν μια διακριτή νέα προσέγγιση της Επιτροπής ή ένα
νέο μέσο υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο
των εργασιών της.

3.18. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι η δεκαετής
στρατηγική ανάπτυξης για την ΕΕ και σε επίπεδο ΕΕ. Σε συμφωνία
με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», οι δέκα πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής παρέχουν ένα σαφές και εστιασμένο
θεματολόγιο/στρατηγική για τις δραστηριότητες της Επιτροπής
εν όψει της υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και είναι
απολύτως συμβατές με τους συνολικούς στόχους της εν λόγω
στρατηγικής. Ταυτόχρονα, ενισχύουν τη σαφήνεια και την εστίαση
της συνολικής πολιτικής στρατηγικής της Επιτροπής, λαμβάνοντας
υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις. Για παράδειγμα, μετά τη θέσπιση
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η ΕΕ βίωσε εθνικές κρίσεις
χρέους, αυξανόμενα δημόσια ελλείμματα, τον πόλεμο στην
Ουκρανία και τη Συρία, τις μαζικές μεταναστευτικές ροές προς
την Ευρώπη και τη συμφωνία για την κλιματική αλλαγή στη
Διάσκεψη του Παρισιού (COP 21).

3.19. Είναι φυσιολογικό να μεταβάλλονται οι στρατηγικές
προτεραιότητες καθώς αλλάζουν οι συνθήκες. Ωστόσο, όπως
επεσήμανε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της
Επιτροπής, μολονότι υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο
στρατηγικών, μέχρι στιγμής η Επιτροπή δεν έχει καταγράψει τα
σημεία στα οποία υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσά τους. Κατά την
άποψή μας, εφόσον η σύνδεση μεταξύ των δύο στρατηγικών δεν έχει
αποσαφηνιστεί, συνυπάρχουν και χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς:

3.19. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προτεραιότητές της παρέχουν
ένα σαφές και εστιασμένο θεματολόγιο πολιτικής για την Επιτροπή
το οποίο είναι συμβατό με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την
Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Οι δέκα πολιτικές προτεραιότητες παρουσιάστηκαν επίσης στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο
Συμβούλιο κατά τον διορισμό της νέας Επιτροπής. Οι προτεραιότητες παίρνουν τη σκυτάλη, ως στόχοι και δείκτες, από τους
στόχους και τους δείκτες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ως τέτοιες, χρησιμοποιούνται, όπως είναι φυσικό, για διάφορους
σκοπούς. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι χαρακτηρίζονται με
οποιονδήποτε τρόπο από έλλειψη συνέπειας ή συνοχής· απεναντίας,
είναι απολύτως συμπληρωματικές.
Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στην απάντησή της στο σημείο
3.18.

(16)
(17)

Άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013.
Οι 10 πολιτικές προτεραιότητες, όπως τις απαρίθμησε ο πρόεδρος
της Επιτροπής στις 12 Νοεμβρίου 2014, είναι οι εξής: «Απασχόληση,
ανάπτυξη και επενδύσεις», «Ψηφιακή ενιαία αγορά», «Ενεργειακή
Ένωση και κλίμα», «Εσωτερική αγορά», «Βαθύτερη και δικαιότερη
Οικονομική και Νομισματική Ένωση», «Μια ισορροπημένη συμφωνία
ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ», «Δικαιοσύνη και θεμελιώδη
δικαιώματα», «Μετανάστευση», «Ένας ισχυρότερος παγκόσμιος
παράγοντας» και «Δημοκρατική αλλαγή».
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— Η κατανομή των κεφαλαίων του προϋπολογισμού της ΕΕ σε
προγράμματα δαπανών (όπως το «Ορίζοντας 2020») βασίζεται,
μεταξύ άλλων, στη συμβολή τους στην επίτευξη των
πρωταρχικών στόχων και την υλοποίηση των εμβληματικών
προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των προγραμμάτων δαπανών
βασίζονται επίσης σε στόχους που σχεδιάστηκαν ώστε να
αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

— Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», αυτό
εφαρμόστηκε στα πρώτα προγράμματα εργασίας, για την
περίοδο 2014-2015. Για το υπόλοιπο της διάρκειας του
προγράμματος, τα προγράμματα εργασίας και ο προϋπολογισμός για τα επιμέρους στοιχεία του προγράμματος εργασίας
θα επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τις πολιτικές
προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί από την τρέχουσα
Επιτροπή ως απάντηση στο αναδυόμενο πολιτικό, οικονομικό
και τεχνολογικό πλαίσιο.

— Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής επικεντρώνεται
πλέον στις 10 πολιτικές προτεραιότητες. Αρχής γενομένης από
το 2016, η Επιτροπή καθιέρωσε νέα μέθοδο στρατηγικού
σχεδιασμού, βάσει της οποίας οι γενικές διευθύνσεις οφείλουν
να καταρτίζουν πενταετή στρατηγικά σχέδια, βασισμένα επίσης
στις 10 πολιτικές προτεραιότητες. Τα πενταετή στρατηγικά
σχέδια θα αποτελούν την αφετηρία για την κατάρτιση ετήσιων
σχεδίων διαχείρισης για την εκτέλεση των καθηκόντων των
γενικών διευθύνσεων (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης
προγραμμάτων δαπανών όπως το «Ορίζοντας 2020»). Δεδομένου ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις ετήσιες
εκθέσεις δραστηριοτήτων συνδέονται στενά με τα σχέδια
διαχείρισης, είναι επίσης αναμενόμενο ότι από το 2016 οι
ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων θα αναφέρονται κατά κύριο
λόγο στις 10 πολιτικές προτεραιότητες.

— Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής περιλαμβάνει
τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Επιτροπή προκειμένου να
συνδράμει στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων και
να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».
Τα νέα πολυετή στρατηγικά σχέδια που εκπονήθηκαν για
κάθε υπηρεσία της Επιτροπής έχουν ως άξονα τις δέκα
πολιτικές προτεραιότητες, οι οποίες εκφράζονται ως γενικοί
στόχοι. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, δόθηκαν οδηγίες
στις ΓΔ να εξηγήσουν με ποιον τρόπο οι δραστηριότητές τους
συμβάλλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη
2020». Προς διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας, οι
πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
εμφανίζονται ως δείκτες αντικτύπου που συνδέονται με τους
αντίστοιχους γενικούς στόχους. Τα συνοδευτικά ετήσια
διαχειριστικά σχέδια ορίζουν τις προγραμματιζόμενες εκροές
για κάθε υπηρεσία και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν
στους στόχους.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα κάνουν απολογισμό των
επιτευγμάτων τους στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων
τους, οι οποίες πρέπει να υιοθετούν τη δομή των στρατηγικών
και διαχειριστικών σχεδίων. Ωστόσο, η Επιτροπή θα
συνεχίσει να καταγράφει την πρόοδο που σημειώνεται στην
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο
πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και τη
συνεισφορά του προϋπολογισμού στη στρατηγική «Ευρώπη
2020» στην ετήσια έκθεση διαχείρισης και επιδόσεων.

3.20. Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα το νομικό πλαίσιο και τα κονδύλια που
διατίθενται από τον προϋπολογισμό να αντικατοπτρίζουν τη
στρατηγική «Ευρώπη 2020», ενώ οι αρμόδιες για την υλοποίηση
του «Ορίζοντας 2020» υπηρεσίες της Επιτροπής να επανεστιάσουν
τον στρατηγικό σχεδιασμό τους και τους μηχανισμούς διαχείρισης
στις 10 πολιτικές προτεραιότητες. Παραδείγματος χάριν, οι βασικές
προτεραιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των
προγραμμάτων εργασίας του 2016 και του 2017 βασίζονται σε
επτά εκ των 10 τομέων πολιτικής του θεματολογίου της νέας
Επιτροπής. Υπό τις συνθήκες αυτές, δεν είναι σαφές ποιους
στρατηγικούς στόχους θα επιδιώκει το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας προσδιόρισε τέσσερις
πολιτικές προτεραιότητες στις οποίες μπορεί να συμβάλει (18).
Ωστόσο, η επιδίωξη των εν λόγω προτεραιοτήτων θα καταστήσει
αναγκαία την επανεστίαση των δραστηριοτήτων σε σχέση με τους
αρχικούς στόχους που προβλέπονται στη νομοθεσία για το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

(18)

«Απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις», «Ψηφιακή ενιαία αγορά»,
«Ενεργειακή Ένωση και κλίμα» και «Ένας ισχυρότερος παγκόσμιος
παράγοντας».

3.20. Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει ασάφεια ως προς το
ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι στους οποίους πρέπει να εστιάσει
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Οι εν λόγω στόχοι ταυτίζονται
με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως ορίζονται
στη νομική βάση. Οι 10 πολιτικές προτεραιότητες χρησιμοποιούνται προκειμένου να εξεταστεί πώς μπορεί η Επιτροπή να συμβάλει
κατά τον καλύτερο τρόπο στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Για παράδειγμα, η υλοποίηση της στρατηγικής για την ψηφιακή
ενιαία αγορά θα επισύρει την επικαιροποίηση των προτεραιοτήτων
του προγράμματος εργασίας 2017-2018 της συνιστώσας ΤΠΕ του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», σύμφωνα τόσο με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» όσο και με την ψηφιακή ενιαία αγορά ως
προτεραιότητα της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ευελιξίας που
παρέχει το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Η αντίστοιχη δέσμη
μέτρων και πρωτοβουλιών της 18ης Απριλίου 2016 (δέσμη
μέτρων για την ψηφιακή ενιαία αγορά) δείχνει ήδη αυτή την
ευθυγράμμιση του «Ορίζοντας 2020» με την προτεραιότητα της
ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
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3.21. Στην ετήσια έκθεση του προηγούμενου έτους επισημάναμε
ότι οι περίοδοι που καλύπτουν, αφενός, η στρατηγική «Ευρώπη
2020» και, αφετέρου, ο επταετής δημοσιονομικός κύκλος της ΕΕ,
δεν συμπίπτουν (19). Το ίδιο ζήτημα ενδέχεται να ανακύψει με τις 10
πολιτικές προτεραιότητες, καθώς η θητεία της σημερινής Επιτροπής
λήγει το 2019, ένα έτος πριν από τη λήξη της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

3.21. Η περίοδος του ΠΔΠ 2007-2013 πιθανώς δεν συνέπεσε
πλήρως με την περίοδο που καλύπτει η στρατηγική «Ευρώπη
2020». Ωστόσο, η Επιτροπή εμμένει στη θέση της, όπως αυτή
διατυπώνεται στην απάντηση στα σημεία 3.7 έως 3.11 και 3.87
της ετήσιας έκθεσης του Συνεδρίου για το 2014, ότι αυτό δεν
συνεπάγεται μη ευθυγράμμιση με τη συνολική στρατηγική.
Επιπλέον, η περίοδος του ΠΔΠ 2014-2020 συμπίπτει πλήρως
και έχει την ίδια ημερομηνία λήξης με την τρέχουσα περίοδο της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το ΠΔΠ 2014-2020 έχει σχεδιαστεί με σκοπό να επικεντρωθεί στην υλοποίηση της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή παρακολουθεί τη συμβολή του
προϋπολογισμού της ΕΕ στην επίτευξη των συνολικών στόχων της
ΕΕ, και ειδικότερα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και
καταρτίζει σχετικές εκθέσεις.
Το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020» και η στρατηγική «Ευρώπη 2020» ευθυγραμμίζονται πλήρως και έχουν κοινή καταληκτική ημερομηνία το
2020. Τα πλαίσια αυτά δεν επηρεάζονται από τη λήξη της θητείας
της παρούσας Επιτροπής το 2019.

Ενότητα 2 — Συνέργειες και συμπληρωματικότητα με
τα ΕΔΕΤ και τα εθνικά προγράμματα
Περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνέργειες με τα ΕΔΕΤ

3.22. Ένας από τους κύριους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» και της «Ένωσης Καινοτομίας» της είναι η
ολοκλήρωση του ΕΧΕ, εντός του οποίου ερευνητές, επιστημονική
γνώση και τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα. Ο προϋπολογισμός
της ΕΕ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για τον ΕΧΕ μέσω του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των ΕΔΕΤ. Στο πλαίσιο αυτό
και σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Επιτροπή σχεδίασε ένα σύστημα για
την ενθάρρυνση και την παρακολούθηση των συνεργειών μεταξύ του
«Ορίζοντας 2020» και των ΕΔΕΤ. Η ταξινόμηση των έργων του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» βάσει των θεματικών στόχων των
ΕΔΕΤ, σε συνδυασμό με τη συμπερίληψη ειδικών αναφορών στις
δυνητικές συνέργειες στα στάδια του σχεδιασμού και της κατάρτισης
των σχετικών εκθέσεων, θα αποτελούσαν τη βάση του συστήματος
αυτού. Ωστόσο, η πρώτη έκθεση παρακολούθησης για το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» περιέχει περιορισμένες πληροφορίες
σχετικά με την αξιοποίηση και τον αντίκτυπο των συνεργειών μεταξύ
του «Ορίζοντας 2020» και των ΕΔΕΤ. Η Επιτροπή προγραμματίζει
να αναλύσει τον αντίκτυπο και τις συνέργειες μεταξύ του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των ΕΔΕΤ στο πλαίσιο της
ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος.

(19)

Βλέπε ετήσια έκθεση για το 2014, σημεία 3.7 έως 3.11, 3.87 και
σύσταση 1.

3.22. Η Επιτροπή διαμόρφωσε το κανονιστικό πλαίσιο που
μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των ταμείων μέσα από
την ενίσχυση του συντονισμού και της εναρμόνισης των σχετικών
νομικών πλαισίων. Ωστόσο, η υλοποίηση συνεργειών απαιτεί
διαρκή προσπάθεια τόσο από την πλευρά των φορέων που είναι
αρμόδιοι για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όσο και από την
πλευρά των αρχών των κρατών μελών και των περιφερειών.
Καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες στα κράτη μέλη και στις
περιφέρειες, ιδίως στο πλαίσιο της ανάπτυξης στρατηγικών
έξυπνης εξειδίκευσης, για την ανάπτυξη μέτρων πολιτικής τα
οποία επιτρέπουν την εφαρμογή των διαφόρων τύπων συνεργειών
που ορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής και για
την επικέντρωση των προσπαθειών έρευνας και καινοτομίας σε
τομείς στους οποίους το κράτος μέλος ή η περιφέρεια έχουν τις
μεγαλύτερες πιθανότητες αριστείας σε επιστημονικό επίπεδο και σε
επίπεδο ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω τομείς
προσφέρουν επίσης μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας στις
προσκλήσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
Επίσης, όσον αφορά την πτυχή της διαχείρισης του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020», βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρεία προσπάθεια
για την προώθηση και ανάπτυξη συνεργειών, π.χ. μέσω της
εκπόνησης μνημονίων συνεργασίας μεταξύ κοινών επιχειρήσεων ή
μέσω της «σφραγίδας αριστείας», η οποία δρομολογήθηκε με
πρωτοβουλία των επιτρόπων Moedas και Creţu τον Οκτώβριο
2015. Αρκετές περιφέρειες και κράτη μέλη συμμετέχουν ήδη σε
αυτή την πρωτοβουλία. Η Επιτροπή υλοποιεί επίσης την «κλίμακα
της αριστείας», η οποία συνδράμει τα νέα κράτη μέλη (ΕΕ-13)
προκειμένου να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στο πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020».
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Παραδείγματα συμπληρωματικότητας μεταξύ των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και των αντίστοιχων προγραμμάτων της ΕΕ

3.23. Η νομοθεσία για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
αναγνωρίζει τη σημασία της «δημιουργίας κατάλληλων συνεργειών
και συμπληρωματικότητας μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας» (20). Στο πλαίσιο 3.3
κατωτέρω παρουσιάζονται τα βασικά μηνύματα που προέκυψαν από
τη συνεργασία (21) μας με τα ανώτατα όργανα ελέγχου (ΑΟΕ) της
Βουλγαρίας και της Πορτογαλίας: μολονότι υπάρχουν τομείς στους
οποίους τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα
παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα, οι εταίροι μας διαπίστωσαν και
ορισμένα προβλήματα σε εθνικό επίπεδο.
Πλαίσιο 3.3 — Παραδείγματα συμπληρωματικότητας με τα
εθνικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αδυναμιών που διαπιστώθηκαν σε εθνικό επίπεδο

Πλαίσιο 3.3 – Παραδείγματα συμπληρωματικότητας με τα
εθνικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αδυναμιών που διαπιστώθηκαν σε εθνικό επίπεδο

Βουλγαρία (σύμφωνα με έλεγχο του ΑΟΕ της Βουλγαρίας που
δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2016)

Βουλγαρία (σύμφωνα με έλεγχο του ΑΟΕ της Βουλγαρίας που
δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2016)

Η σχέση μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ στο πλαίσιο της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και των εθνικών προτεραιοτήτων της
Βουλγαρίας διαρθρώνεται γύρω από οκτώ προτεραιότητες που
περιέχονται στο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Βουλγαρία
2020». Τρεις από τις εν λόγω προτεραιότητες σχετίζονται με την
επιστήμη και την καινοτομία:
— Βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση, καθώς και της ποιότητάς τους, και ενίσχυση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού.
— Στήριξη δραστηριοτήτων καινοτομίας και επενδύσεων για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
— Ενεργειακή ασφάλεια και αύξηση της αποδοτικότητας των
πόρων, ιδίως για τις ΜΜΕ.

(20)
(21)

Άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013.
Η συνεργασία συνίστατο στη γνωστοποίηση βασικών διαπιστώσεων
που διατυπώθηκαν σε σχέση με προσυμφωνημένους τομείς ελέγχου·
αντιθέτως, οι ελεγκτικές εργασίες αυτές καθαυτές εκτελέστηκαν και
εγκρίθηκαν χωριστά από κάθε όργανο σύμφωνα με τις διαδικασίες
που ακολουθεί.
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Επιπλέον του εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος, το οποίο
είναι ένα ολοκληρωμένο έγγραφο για την κοινωνικο-οικονομική
ανάπτυξη της Βουλγαρίας έως το 2020, οι στόχοι του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» συγχρονίζονται και αναλύονται σε επιχειρησιακούς στόχους και σχέδια στο πλαίσιο:
— της εθνικής στρατηγικής επιστημονικής έρευνας έως το
2020, η οποία αποσκοπεί στη στήριξη της επιστημονικής
ανάπτυξης στη Βουλγαρία, προκειμένου να συντελέσει στην
ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση και σε
δραστηριότητες καινοτομίας,
— της στρατηγικής καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση, η
οποία προβλέπει τον στρατηγικό στόχο της μετάβασης της
Βουλγαρίας, έως το 2020, από την ομάδα των χωρών «με
χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας» στην ομάδα των χωρών «με
μέτριες επιδόσεις καινοτομίας».
Στις εθνικές στρατηγικές ορίστηκε ο εθνικός στόχος της
αύξησης του μεριδίου των δαπανών για δραστηριότητες έρευνας
και ανάπτυξης στο 1,5 % του ΑΕγχΠ έως το 2020. Για την
επίτευξη του εν λόγω εθνικού στόχου, τα σχέδια δράσης για την
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών προβλέπουν μέτρα και
δραστηριότητες. Ωστόσο, το ΑΟΕ της Βουλγαρίας διαπίστωσε
ότι τα σχέδια δράσης για το εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα δεν
περιέχουν ποσοτικώς προσδιορισμένους δείκτες αποτελεσμάτων,
ούτε τιμές-στόχους ανά έτος για τις σχετικές με το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020» δραστηριότητες. Ακόμη, το σχέδιο δράσης
για την εθνική στρατηγική επιστημονικής έρευνας δεν περιείχε
ποσοτικώς προσδιορισμένους δείκτες ανά δραστηριότητα. Το
ΑΟΕ της Βουλγαρίας διαπίστωσε ακόμη ορισμένα προβλήματα
σχετικά με τον συντονισμό και την αλληλεπίδραση μεταξύ των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» σε εθνικό
επίπεδο και εκτιμά ότι η βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ
των συμμετεχόντων θα ενίσχυε τη συμμετοχή της Βουλγαρίας
στο πρόγραμμα.

Η Επιτροπή στηρίζει ενεργά τη Βουλγαρία τόσο μέσω της
πιλοτικής εφαρμογής της «κλίμακας της αριστείας» (βλ.
ανωτέρω) όσο και μέσω της νέας πρωτοβουλίας για τις
λεγόμενες «υστερούσες περιφέρειες» (1) με στόχο τη βελτίωση
του οικοσυστήματος καινοτομίας της και τη συμμετοχή της στο
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μέσω της υλοποίησης και της
εξέλιξης της βουλγαρικής στρατηγικής για την έξυπνη
εξειδίκευση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2015
βασικές συστάσεις πολιτικής με στόχο να συνδράμει στον
εκσυγχρονισμό των τομέων έρευνας και καινοτομίας στη
Βουλγαρία. Ήταν η πρώτη φορά που ένα κράτος μέλος της
ΕΕ προσέφυγε εκουσίως στον Μηχανισμό Υποστήριξης
Πολιτικής (PSF) του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ένα
νέο μέσο, το οποίο παρέχει στις κυβερνήσεις πρακτική
υποστήριξη ώστε να προσδιορίσουν, να υλοποιήσουν και να
αξιολογήσουν τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη
βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων δομών έρευνας και
καινοτομίας.

Πορτογαλία (σύμφωνα με συγκεκριμένες ελεγκτικές εργασίες του ΑΟΕ
της Πορτογαλίας, Tribunal de Contas, κατά τη διάρκεια του πρώτου
τριμήνου του 2016)

Το κύριο εθνικό στρατηγικό έγγραφο στον τομέα της έρευνας
και της καινοτομίας είναι η στρατηγική έρευνας και καινοτομίας
για έξυπνη εξειδίκευση, που καλύπτει την περίοδο 2014-2020,
η οποία συμπίπτει με την περίοδο του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020» και με τη λήξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ένα από τα κεφάλαιά της περιλαμβάνει συνδέσεις
μεταξύ της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της συμφωνίας
εταιρικής σχέσης «Πορτογαλία 2020», που υπεγράφη μεταξύ
της Πορτογαλίας και της Επιτροπής στον τομέα της Ε&Α και της
καινοτομίας και χρηματοδοτείται τόσο από τις πολιτικές της
συνοχής όσο και από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

(1)

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-in-lagging-regions
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Το Tribunal de Contas επεσήμανε ότι η στρατηγική έρευνας και
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση περιλάμβανε δύο σενάρια
για την εξέλιξη του δείκτη σχετικά με το ποσοστό του ΑΕγχΠ
που επενδύεται στην έρευνα και την ανάπτυξη: το πρώτο,
«συντηρητικό» σενάριο προβλέπει επίτευξη ποσοστού 2 % έως το
2020 και το δεύτερο σενάριο «αλλαγής» προβλέπει ποσοστό
2,7 % έως το 2020. Διαπίστωσε ακόμη ότι, λαμβανομένων
υπόψη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των δεικτών του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των δεικτών της «Ένωσης
Καινοτομίας», οι δείκτες της εθνικής στρατηγικής δεν καλύπτουν
ορισμένα ζητήματα όπως το φύλο των ερευνητών, τη συμβολή
που σχετίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική
αλλαγή, καθώς και τη συμμετοχή ΜΜΕ.
Το Tribunal de Contas επεσήμανε ακόμη ότι υπάρχουν
παρεμφερείς δείκτες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως οι
δείκτες που είναι σχετικοί με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις ή
τα καινοτόμα προϊόντα και τις καινοτόμες διαδικασίες, οι οποίοι
δεν είναι συγκρίσιμοι, παραδείγματος χάριν επειδή χρησιμοποιούνται διαφορετικοί παρονομαστές.

Ενότητα 3 — Η λειτουργία του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» δεν θέτει συστηματικά στο επίκεντρο τις
επιδόσεις
3.24. Η μέτρηση των επιδόσεων στον τομέα της έρευνας είναι
εγγενώς δυσχερής. Τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος της έρευνας
είναι εκ φύσεως δύσκολο να προβλεφθούν, κατά κανόνα απαιτείται
μεγάλο χρονικό διάστημα για την οριστικοποίησή τους, και συχνά
δεν ακολουθούν γραμμική πορεία. Ωστόσο, η ΕΕ χρειάζεται
αξιόπιστα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την επιστημονική
πρόοδο, την παραγωγικότητα και την ποιότητα της έρευνας που
χρηματοδοτεί, για τους σκοπούς της μέτρησης των επιστημονικών
επιδόσεων που είναι αναγκαία για τη λήψη ορθών αποφάσεων. Η
ανάγκη αυτή αναγνωρίζεται στον κανονισμό-πλαίσιο για το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όπου προβλέπεται ότι «[η] αποτελεσματική διαχείριση των επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της
αξιολόγησης και της παρακολούθησης, απαιτεί την ανάπτυξη
ειδικών δεικτών επιδόσεων που […] είναι σχετικοί με τη κατάλληλη
ιεράρχηση στόχων και δραστηριοτήτων» (22).
3.25.
πόσον:
α)

(22)

Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα ενότητα εξετάζεται κατά

η διαδικασία διαχείρισης των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» εστιάζει στις επιδόσεις και
περιλαμβάνει σαφή και λειτουργική σύνδεση με τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020»·

Βλέπε αιτιολογική σκέψη 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013.
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β)

ο σχεδιασμός του συστήματος παρακολούθησης και κατάρτισης εκθέσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» παρέχει
στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις επιδόσεις
και να καταγράφει τα σχετικά στοιχεία· και

γ)

η Επιτροπή χρησιμοποιεί κατά τρόπο συνεκτικό και κατάλληλο
τις βασικές έννοιες της παρακολούθησης και κατάρτισης
εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις.
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Οι διαδικασίες διαχείρισης των επιχορηγήσεων δεν σχεδιάστηκαν εξ ολοκλήρου κατά τρόπο ώστε να εστιάζουν στις
επιδόσεις
3.26. Προκειμένου να αξιολογήσουμε αν οι διαδικασίες διαχείρισης των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» εστίαζαν επαρκώς στις επιδόσεις, ιδίως όσον αφορά τις
συνδέσεις του με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», εξετάσαμε τον
σχεδιασμό του νομικού πλαισίου του «Ορίζοντας 2020», την
εστίαση στις επιδόσεις στο επίπεδο του προγράμματος εργασίας και
των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, καθώς και, για καθένα από
τα πέντε προγράμματα εργασίας του δείγματός μας (23), μία
επιλεγείσα πρόταση δικαιούχου.
Το νομικό πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» εισάγει
αρκετά σημαντικά στοιχεία για τη διαχείριση των επιδόσεων, αλλά ο
σχεδιασμός του εμφανίζει ορισμένες αδυναμίες, ιδίως όσον αφορά τη
χρήση των δεικτών επιδόσεων

3.27. Οι στόχοι και οι δείκτες που ενέκρινε ο νομοθέτης για το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συνιστούν απτή βελτίωση σε σχέση
με τα προηγούμενα προγράμματα-πλαίσιο. Όπως επισημάναμε
παλαιότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι στόχοι που ορίζονται στη
νομοθεσία είναι υπερβολικά αόριστοι και το επίπεδό τους είναι
υπερβολικά υψηλό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση για επιχειρησιακούς σκοπούς (24). Αυτό
ισχύει και στην περίπτωση των εν λόγω υψηλού επιπέδου στόχων
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ακόμη και εκείνων που
χαρακτηρίζονται «ειδικοί στόχοι» στον κανονισμό, οι περισσότεροι
από τους οποίους δεν διατυπώνονται στην πραγματικότητα ως
στόχοι αλλά μάλλον ως προκλήσεις ή/και τομείς. Παραδείγματος
χάριν, δύο ειδικοί στόχοι για την προτεραιότητα «Κοινωνικές
προκλήσεις» είναι οι εξής: «Υγεία, δημογραφική μεταβολή και
ευεξία» και «Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια». Στην
ενότητα που ακολουθεί εξετάζεται σε ποιον βαθμό οι εν λόγω
υψηλού επιπέδου στόχοι μεταφράζονται με επιτυχία από τη
διοίκηση σε στόχους χαμηλότερου επιπέδου.

(23)

(24)

Πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΕ για το 2014, πρόγραμμα εργασίας
των δράσεων «Marie Skłodowska-Curie» για την περίοδο 20142015, πρόγραμμα εργασίας ΤΠΕ για την περίοδο 2014-2015,
πρόγραμμα εργασίας του μέσου για τις ΜΜΕ για την περίοδο 20142015 και πρόγραμμα εργασίας σχετικά με τον στόχο «Υγεία,
δημογραφική μεταβολή και ευεξία» για την περίοδο 2014-2015.
Ετήσια έκθεση για το 2014, σημείο 3.72.

3.27-3.28. Για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», η συμπερίληψη, για πρώτη φορά, των στόχων στο νομικό κείμενο υπήρξε
αναμφίβολα ένα βήμα προόδου. Πράγματι, αποτέλεσε έναυσμα για
μια εκτενή συζήτηση με τη νομοθετική αρχή σχετικά με τους
στόχους του προγράμματος, καθώς και τους δείκτες που πρέπει να
παρακολουθούνται.
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3.28. Η νομοθεσία για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
περιλαμβάνει, πέραν των στόχων του προγράμματος, τρεις δείκτες
επιδόσεων για την αξιολόγηση της προόδου προς την κατεύθυνση
της επίτευξης του γενικού στόχου, που αναλύεται στο σημείο 3.10.
Στο αμέσως χαμηλότερο επίπεδο του νομικού πλαισίου, το ειδικό
πρόγραμμα (25) προβλέπει άλλα σημαντικά για τη διαχείριση των
επιδόσεων στοιχεία. Απαριθμεί 18 βασικούς δείκτες αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των ειδικών στόχων του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (26). Επιπλέον, η Επιτροπή όρισε
πέντε ακόμη βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ), ανεβάζοντας τον
συνολικό αριθμό τους σε 23 (27). Η συμπερίληψη δεικτών
επιδόσεων στα νομοθετικά κείμενα αποτελεί θετική εξέλιξη. Ωστόσο,
διαπιστώσαμε σειρά αδυναμιών σε σχέση με τους δείκτες του
προγράμματος, οι οποίες αναλύονται κατωτέρω.
3.29. Εξ αυτών των 23 βασικών δεικτών επιδόσεων, περισσότεροι
από τους μισούς μετρούν εισροές και εκροές και όχι
αποτελέσματα και αντίκτυπο (βλέπε επίσης πλαίσιο 3.4).
Επιπλέον, η διατύπωση ορισμένων δεικτών είναι αμφίσημη,
γεγονός που καθιστά δυσχερή την ερμηνεία τους χωρίς πρόσθετες
διευκρινίσεις. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι οι δείκτες
«Αριθμός δράσεων θεσμικών αλλαγών που προωθούνται στο πλαίσιο
του προγράμματος» και «Αριθμός περιπτώσεων απτού ειδικού
αντικτύπου στις ευρωπαϊκές πολιτικές που προκύπτουν από την
τεχνική και επιστημονική στήριξη των πολιτικών που παρέχει το
Κοινό Κέντρο Ερευνών» (28).

(25)
(26)
(27)

(28)

Απόφαση 2013/743/EΕ.
Παράρτημα ΙΙ «Δείκτες επιδόσεων» της απόφασης 2013/743/ΕΕ.
Άλλοι 51 δείκτες περιέχονται στο έντυπο «Horizon 2020 indicators» που δημοσιεύθηκε το 2015 (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-indicators-assessingresults-and-impact-horizon).
Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν και μεταξύ των δεικτών για την
παρακολούθηση οριζόντιων θεμάτων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», όπως το ποσοστό συμμετεχόντων από τρίτες χώρες, ο
οποίος κυμαίνεται από 2 % έως 5,9 % ανάλογα με τον ορισμό των
«τρίτων χωρών».

3.29. Οι αμφισημίες στη διατύπωση είναι πάντα ένα ενδεχόμενο, ιδίως στη νομοθεσία, γεγονός που συχνά δημιουργεί την
ανάγκη για περαιτέρω διευκρινίσεις. Για παράδειγμα, η φράση
«Αριθμός περιπτώσεων απτού ειδικού αντικτύπου στις ευρωπαϊκές
πολιτικές που προκύπτουν από την τεχνική και επιστημονική
στήριξη των πολιτικών που παρέχει το Κοινό Κέντρο Ερευνών»
ορίζεται περαιτέρω στο πρότυπο δελτίο ταυτότητας δείκτη
(indicator fiche), στο οποίο περιλαμβάνεται επίσης αναφορά στη
μεθοδολογία για τη μέτρηση του δείκτη.

13.10.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 375/95

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.30. Στην περίπτωση του ενός τρίτου των βασικών δεικτών
επιδόσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», η Επιτροπή δεν
έθεσε τιμές βάσης, στόχους-ορόσημα ή τιμές-στόχους με το
επιχείρημα ότι οι εν λόγω δείκτες συνιστούν μια «νέα προσέγγιση»
και, επομένως, δεν είναι δυνατός ο καθορισμός τιμών-στόχων έως
ότου καταστούν διαθέσιμα τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία
αναμένονται στις αρχές του 2018. Για μόλις πέντε από τους 23
βασικούς δείκτες επιδόσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
έχουν οριστεί τόσο τιμές βάσης όσο και τιμές-στόχοι. Κατά την
άποψή μας, το 2018 θα είναι ήδη πολύ αργά για να καταστούν οι
στόχοι χρήσιμοι για πρόγραμμα με διάρκεια από το 2014 έως το
2020. Σε ορισμένες από τις περιπτώσεις στις οποίες είχαν οριστεί
τιμές-στόχοι, αυτές δεν ήταν αρκούντως φιλόδοξες. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, οι τιμές-στόχοι ορίζονται σε επίπεδο χαμηλότερο του
επίπεδου των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του
7ου ΠΠ. Επιπλέον, εντοπίσαμε πέντε δείκτες του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020» (29) στις δηλώσεις προγράμματος του 2015
στους οποίους η τιμή-στόχος υπολειπόταν της τιμής βάσης.

3.30. Ενώ το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που συνόδευε
την πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
όριζε γενικά τιμές βάσης και τιμές-στόχους για τους δείκτες, στη
νομοθετική διαδικασία συμπεριλήφθηκε μια σειρά νέων δεικτών
για τους οποίους δεν προβλέφθηκε τιμή βάσης επί της οποίας θα
μπορούσε να οριστεί μια εύλογη τιμή-στόχος. Ο καθορισμός τιμήςστόχου χωρίς επαρκή στοιχεία είναι δυνατόν να έχει ως
αποτέλεσμα τη μη καταλληλότητα και αξιοπιστία της τιμής-στόχου
(δύο από τα κριτήρια RACER).
Οι τιμές-στόχοι του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που
υπολείπονται των αποτελεσμάτων του 7ου ΠΠ αιτιολογούνται.
Για παράδειγμα, ο αριθμός ερευνητών που έχουν πρόσβαση σε
ερευνητικές υποδομές μέσω ενωσιακής στήριξης έχει μειωθεί
επειδή «θα δοθεί προτεραιότητα σε νέες αναδυόμενες υποδομές και
στη στόχευση νέων κοινοτήτων (κοινοτήτων σε φάση εκκίνησης) οι
υποδομές των οποίων συνήθως δεν δύνανται να παράσχουν τόσο
ευρεία πρόσβαση όσο οι προηγμένες κοινότητες» (ετήσια έκθεση
της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας, σ. 33).
Σε πολλούς τομείς οι τιμές-στόχοι είναι φιλόδοξες και αυξημένες σε
σχέση με το 7ο ΠΠ —ενδεικτικά παραδείγματα είναι, μεταξύ
άλλων, η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι
δαπάνες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, οι δαπάνες για
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο απαιτούμενος χρόνος για την
υπογραφή των επιχορηγήσεων.

3.31. Στις περιπτώσεις αρκετών δεικτών, δεν θα είναι διαθέσιμα πριν από το 2018/2019 ουσιαστικά στοιχεία για την
κατάρτιση εκθέσεων. Στις περιπτώσεις του ενός τετάρτου των
βασικών δεικτών επιδόσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», η
Επιτροπή θεωρεί ότι είναι άνευ νοήματος η παρουσίαση αποτελεσμάτων πριν από το 2019, επειδή δεν θα έχει επιτευχθεί μια κρίσιμη
μάζα ολοκληρωμένων έργων πριν από το έτος αυτό. Μολονότι οι εν
λόγω δείκτες θα είναι ενδεχομένως χρήσιμοι για την εκ των υστέρων
αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», δεν είναι
κατάλληλοι για τους σκοπούς των ενδιάμεσων αξιολογήσεων ή
της ετήσιας παρακολούθησης έως το 2018. Αυτό επιβεβαιώνεται
στην έκθεση παρακολούθησης του 2014 για το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020».

3.31. Σε σύγκριση με άλλους τομείς χρηματοδότησης, μπορεί
να μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα από την ημερομηνία εκταμίευσης
των ερευνητικών κονδυλίων έως τη στιγμή που η έρευνα θα
παραγάγει εκροές και έως τη στιγμή που οι εν λόγω εκροές θα
παραγάγουν αποτελέσματα (κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη
του κύκλου ζωής του έργου). Για παράδειγμα, όταν δημοσιεύθηκε
η εκ των υστέρων αξιολόγηση του 7ου ΠΠ τον Ιανουάριο του
2016 (δηλαδή δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του 7ου ΠΠ), πάνω
από το 50 % των έργων του 7ου ΠΠ δεν είχαν ακόμη
ολοκληρωθεί.
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα συνεχίσει να προβαίνει σε
απολογισμό των αποτελεσμάτων του 7ου ΠΠ σε ειδική ενότητα
των εκθέσεων παρακολούθησης για το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020». Επιπλέον, η ενδιάμεση αξιολόγηση του «Ορίζοντας 2020»
θα περιλαμβάνει εκτίμηση του πιο μακροπρόθεσμου αντικτύπου
των προηγούμενων προγραμμάτων-πλαισίων.
Η προσέγγιση αυτή θα συνεχίσει σε βάθος χρόνου να αμβλύνει το
συγκεκριμένο πρόβλημα.

(29)

«Αριθμός ερευνητών που έχουν πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές
μέσω ενωσιακής στήριξης», «Δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους
περιοδικά αξιολογούμενα από ομοτίμους στους τομείς των διαφόρων
κοινωνιακών προκλήσεων», «Δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους
περιοδικά αξιολογούμενα από ομοτίμους στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας», «Δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους περιοδικά
αξιολογούμενα από ομοτίμους στους τομείς της κλιματικής αλλαγής,
της αποδοτικότητας των πόρων και των πρώτων υλών», «Αριθμός
περιπτώσεων απτού ειδικού αντικτύπου στις ευρωπαϊκές πολιτικές
από την τεχνική και επιστημονική στήριξη του Κοινού Κέντρου
Ερευνών».

C 375/96

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13.10.2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.32. Ένα πρακτικό παράδειγμα των προβλημάτων που δημιουργεί η μη ορθή χρήση των δεικτών περιέχεται στην ειδική έκθεσή μας
σχετικά με το ΕΙΤ. Επισημάναμε ότι οι βασικοί δείκτες του
εξακολουθούσαν να επικεντρώνονται στις εισροές και τις εκροές
και όχι στα αποτελέσματα ή τον αντίκτυπο και καταλήξαμε στο
συμπέρασμα ότι οι επιδόσεις του ΕΙΤ από την έναρξη της
λειτουργίας του το 2010 ήταν δύσκολο να αξιολογηθούν. Δεν
υπήρχαν αξιόπιστες και κατάλληλες διαδικασίες κατάρτισης εκθέσεων και παρακολούθησης και ο ορατός αντίκτυπος ήταν
ελάχιστος (30).

3.32. Όπως αναφέρεται στην απάντηση της Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) στην
ειδική έκθεση αριθ. 4/2016, το EIT διενεργεί διεξοδικές αναλύσεις
για τη σύγκριση των κοινοτήτων έρευνας και καινοτομίας (ΚΕΚ)
λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, και όχι απλώς σε
συνάρτηση με τον πυρήνα των βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ).
Η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ΚΓΚ αξιολογείται
τόσο μέσω ποσοτικών δεικτών επιδόσεων όσο και μέσω ποιοτικών
επανεξετάσεων που πραγματοποιούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και από το προσωπικό του ΕΙΤ. Σε ευρύτερο πλαίσιο, το
ΕΙΤ προβαίνει επίσης σε επιτόπια παρακολούθηση και τοπική
επανεξέταση των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ. Αυτά τα εργαλεία,
από κοινού, παρέχουν μια πολύ ενημερωτική εικόνα των διαφορών
μεταξύ των ΚΓΚ.

Τα προγράμματα εργασίας και οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
δεν εστιάζουν επαρκώς στις επιδόσεις

3.33. Τα προγράμματα εργασίας και οι σχετικές προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της
λειτουργίας του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Παρέχουν στην
Επιτροπή την ευκαιρία να μεταφράσει τους υψηλού επιπέδου
γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
σε στόχους χαμηλότερου επιπέδου, οι οποίοι μπορούν να
χρησιμεύσουν για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιδόσεων.
3.34. Βάσει του ειδικού προγράμματος, η Επιτροπή καταρτίζει
διετή προγράμματα εργασίας στα οποία αναλύονται οι ειδικοί στόχοι
και ο αναμενόμενος αντίκτυπος, και ορίζονται οι δυνατότητες
χρηματοδότησης μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων: 15 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2015 και 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2016-2017. Το «κύριο» πρόγραμμα
εργασίας του «Ορίζοντας 2020» περιλαμβάνει μία ενότητα γα κάθε
ειδικό στόχο του ειδικού προγράμματος. Συμπληρώνεται από
χωριστά προγράμματα εργασίας για το ΕΣΕ (ετήσιο πρόγραμμα),
το JRC (διετή προγράμματα) και το ΕΙΤ (τριετές πρόγραμμα που
αναλύεται σε επιμέρους ετήσια).

3.34. Μετά την παρατήρηση του Συνεδρίου, η Επιτροπή
εφάρμοσε διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού, η οποία
έλαβε χώρα πριν από την οριστικοποίηση των προγραμμάτων
εργασίας 2016-2017. Πρόκειται για μια στρατηγική εξέταση των
προτεραιοτήτων και των αναγκών, η οποία πραγματοποιείται σε
συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερομένους, με
στόχο να διασφαλιστεί η σύνδεση ανάμεσα στους ειδικούς στόχους
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και στα προγράμματα
εργασίας που υλοποιούν τους εν λόγω στόχους.

3.35. Η νομοθεσία για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
εγκρίθηκε λίγο πριν από την έναρξη της υλοποίησής του, γεγονός
που περιόρισε τις δυνατότητες στρατηγικού σχεδιασμού. Η
στρατηγική «Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας» και άλλες
εμβληματικές πρωτοβουλίες αναφέρονται στο συνολικό στρατηγικό
πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2014-2015,
αλλά οι αναφορές είναι αόριστες, μη συστηματικές και δεν
αποσαφηνίζουν την ειδική συμβολή των επιμέρους προγραμμάτων
εργασιών στην επίτευξη συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων. Όσον
αφορά την περίοδο 2016-2017, η διαδικασία στρατηγικού
προγραμματισμού βελτιώθηκε και τεκμηριώθηκε μέσω ενός συνολικού εγγράφου στρατηγικού σχεδιασμού και εγγράφων καθορισμού της εμβέλειας.

3.35. Η επεξεργασία της νομοθεσίας για το «Ορίζοντας 2020»
συνέπεσε χρονικά με την εκπόνηση των προγραμμάτων εργασίας
2014-2015. Υπήρχε σαφής σύνδεση της κάθε ενότητας των
προγραμμάτων εργασίας με τους ειδικούς στόχους του «Ορίζοντας
2020».

(30)

Ειδική έκθεση αριθ. 4/2016 με τίτλο «Για να επιτύχει τον
αναμενόμενο αντίκτυπο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και
Τεχνολογίας πρέπει να τροποποιήσει τους μηχανισμούς εξασφάλισης
του αντίκτυπου αυτού καθώς και ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού
του», σημεία 54 και 109 (http://eca.europa.eu).
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3.36. Στο σύνολο των προγραμμάτων εργασίας που εξετάσαμε,
οι στόχοι είναι συνεπείς προς τους ειδικούς στόχους που
καθορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα. Ωστόσο, οι στόχοι στα
προγράμματα εργασίας του δείγματος δεν μεταφράζουν τους
στόχους υψηλού επιπέδου της νομοθεσίας σε επιχειρησιακούς, οι
οποίοι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης και
εκθέσεων: η διατύπωση τριών από τους πέντε στόχους που ορίζονται
στα προγράμματα εργασίας είναι πανομοιότυπη με τη διατύπωση
της νομοθεσίας και κανείς εξ αυτών των στόχων δεν πληροί τα
κριτήρια SMART (31). Οι στόχοι δεν συνοδεύονται από δείκτες με
τιμές-στόχους και στόχους-ορόσημα. Η παρουσία επιχειρησιακών
στόχων και των σχετικών δεικτών θα διευκόλυνε την επιβεβλημένη
εστίαση στις επιδόσεις ή την παρακολούθηση και γνωστοποίηση
στοιχείων για τις επιδόσεις σε επίπεδο προγράμματος εργασίας.

3.36-3.38. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο «αναμενόμενος αντίκτυπος» που προβλέπεται στα προγράμματα εργασίας μπορεί να
βελτιωθεί, και αυτό επιχειρήθηκε ήδη στα προγράμματα εργασίας
2016-2017.
Ωστόσο, πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος εργασίας είναι να
παράσχει τις πληροφορίες που χρειάζονται οι αιτούντες προκειμένου να μπορέσουν να καταρτίσουν προτάσεις υψηλής ποιότητας.
Τα προγράμματα εργασίας δεν χρειάζεται να περιγράφουν τη
συμβολή τους στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Πρέπει μάλλον να συνδέονται με τους ειδικούς στόχους του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», οι οποίοι έχουν διατυπωθεί έτσι
ώστε να είναι σύμφωνοι με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
Οι επιδόσεις θα αξιολογούνται πρώτα με βάση τους δείκτες που
ορίζονται στη νομοθεσία. Αυτό καθίσταται σαφές στο άρθρο 5 της
νομοθεσίας για το «Ορίζοντας 2020».
«Η πρώτη δέσμη σχετικών δεικτών επιδόσεων για την εκτίμηση της
προόδου όσον αφορά τον γενικό στόχο παρατίθεται στο
[Παράρτημα του κανονισμού]».
Η εκτίμηση αυτή θα αποτελέσει την πρωτογενή πληροφόρηση
στην οποία θα βασιστεί η αξιολόγηση των επιδόσεων.

3.37. Κάθε πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων που αντιστοιχούν στις αδρές γραμμές των
δραστηριοτήτων του ειδικού στόχου (επιστημονικό και τεχνολογικό
περιεχόμενο). Στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του δείγματος
προσδιορίζονται στόχοι οι οποίοι είναι σύμφωνοι με εκείνους του
προγράμματος εργασίας και συνεπείς προς τις ειδικές αδρές γραμμές
των δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση (32). Μολονότι κατά κανόνα οι
στόχοι των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων είναι πιο συγκεκριμένοι από τους αντίστοιχους στόχους του προγράμματος
εργασίας, δεν πληρούν το σύνολο των κριτηρίων SMART. Επιπλέον
των στόχων, οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν επίσης ενότητα σχετικά
με τον αναμενόμενο αντίκτυπο. Ωστόσο, ο αναμενόμενος αντίκτυπος
σπανίως προσδιορίζεται ποσοτικώς και κατά κανόνα δεν συνοδεύεται
από δείκτες. Επομένως, θα είναι δύσκολο για την Επιτροπή να
μετρήσει την επιτυχία των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,
ελλείψει επιχειρησιακών στόχων και δεικτών συνοδευόμενων από
τιμές-στόχους.
3.38. Τα προγράμματα εργασίας του δείγματος δεν προσδιορίζουν τη μακροπρόθεσμη συμβολή τους στην επίτευξη των
στρατηγικών στόχων, αν και, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες για τα προγράμματα εργασίας, αυτό θα έπρεπε να
αποσαφηνίζεται. Κανένα από τα παραδείγματα που αναλύσαμε δεν
εξηγεί με ποιον τρόπο το πρόγραμμα εργασίας συμβάλλει στην
επίτευξη των ειδικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Σε
μία περίπτωση μάλιστα, ο στόχος του προγράμματος εργασίας
συνδέει τις υποστηριζόμενες δράσεις με μία από τις εμβληματικές
πρωτοβουλίες, χωρίς να διευκρινίζει με ποιον ακριβώς τρόπο.

(31)
(32)

Specific, measurable, achievable, relevant and time bound
(συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, συναφείς και χρονικά προσδιορισμένοι).
Λόγω της φύσεως του προγράμματός του, το ΕΣΕ δεν καθορίζει
αδρές γραμμές δραστηριοτήτων.
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Παρά το γεγονός ότι προτάσεις, αξιολογήσεις και συμφωνίες
επιχορήγησης εστιάζουν στις επιδόσεις, υπάρχουν αδυναμίες που
μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην αξιολόγηση των
επιδόσεων

3.39. Στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι
αιτούντες υποβάλλουν προτάσεις χρηματοδότησης. Η Επιτροπή
αξιολογεί τις προτάσεις και, για εκείνες που επιλέγει να
χρηματοδοτήσει, υπογράφει συμφωνίες επιχορήγησης με τους
δικαιούχους. Στην παρούσα ενότητα αξιολογούμε την εστίαση στις
επιδόσεις σε αυτά τα στάδια της διαδικασίας διαχείρισης.
Αξιολόγηση των προτάσεων

3.40. Οι προτάσεις συνήθως αξιολογούνται από εμπειρογνώμονες για λογαριασμό της Επιτροπής, βάσει της αριστείας, του
αντικτύπου, της ποιότητας και της αποδοτικότητας της υλοποίησής
τους (33). Με την εξαίρεση του ΕΣΕ, που εφαρμόζει μόνον το
κριτήριο της αριστείας, οι προτάσεις των δικαιούχων που εξετάσαμε
περιλάμβαναν στο σύνολό τους ενότητες διαρθρωμένες γύρω από τα
εν λόγω τρία κριτήρια αξιολόγησης. Η στάθμιση του κριτηρίου του
αντικτύπου ήταν τουλάχιστον ίση με αυτή των άλλων δύο κριτηρίων.
Ωστόσο, η ποιότητα της εν λόγω αξιολόγησης εξαρτάται από την
ποιότητα του αναμενόμενου αντικτύπου που προβλέπεται στις
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύει η Επιτροπή.
3.41. Όσον αφορά το κριτήριο της αριστείας, οι προσκλήσεις
περιλαμβάνουν υποδείγματα για τον τρόπο καθορισμού στόχων.
Τρία από τα πέντε υποδείγματα προτάσεων του δείγματος ζητούσαν
από τους αιτούντες να ορίσουν στόχους SMART και να εξηγήσουν
με ποιον τρόπο συνδέονται με το θέμα του σχετικού προγράμματος
εργασίας. Οι στόχοι των τριών αυτών προτάσεων είναι κατά κανόνα
SMART. Ωστόσο, στις περιπτώσεις των δύο άλλων προτάσεων, που
σχετίζονται με το ΕΣΕ και τις δράσεις Marie Curie, οι προτάσεις του
δείγματος δεν περιλάμβαναν στόχους SMART, αφ’ ης στιγμής δεν
προβλεπόταν τέτοια απαίτηση.

(33)

Άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013.

13.10.2016

13.10.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

C 375/99

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συμφωνίες επιχορήγησης

3.42. Οι συμφωνίες επιχορήγησης είναι η κύρια μέθοδος
χορήγησης των κεφαλαίων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
για την επίτευξη των στόχων του. Οι συμφωνίες επιχορήγησης του
δείγματος χρησιμοποιούσαν τους στόχους που είχαν οριστεί στις
προτάσεις.
3.43. Οι συμφωνίες επιχορήγησης περιλαμβάνουν ενότητα
σχετικά με το ιστορικό και τα αποτελέσματα. Ως αποτελέσματα
νοούνται «κάθε είδους υλικά ή άυλα αποτελέσματα της δράσης»,
όπως ορίζονται στους κανόνες συμμετοχής (34). Περιέχουν επίσης
μια σημαντική διάταξη που απαιτεί από τους δικαιούχους να
παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες για την κατάρτιση συγκεντρωτικών στοιχείων σε σχέση με τους ΒΔΕ του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020». Τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στο επίπεδο
αυτό συνιστούν σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με τις
επιδόσεις του προγράμματος. Τα προβλήματα που σχετίζονται με
την αξιολόγηση των επιδόσεων στο υψηλότερο επίπεδο (προγράμματα εργασίας και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων) επισημάνθηκαν ανωτέρω.

Ο σχεδιασμός του συστήματος παρακολούθησης και
κατάρτισης εκθέσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
περιορίζει την ικανότητα της Επιτροπής να παρακολουθεί
επαρκώς τις επιδόσεις και να καταρτίζει σχετικές εκθέσεις
3.44. Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στο σύστημα παρακολούθησης και κατάρτισης εκθέσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Εξετάσαμε τα εξής:
α)

αν με τις τρέχουσες ρυθμίσεις παρέχεται στην Επιτροπή η
δυνατότητα να παρακολουθεί και να καταρτίζει εκθέσεις για τις
δαπάνες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης χωριστά
από τον τομέα της καινοτομίας·

β)

αν καθίσταται δυνατή η υποβολή στοιχείων σχετικά με τη
συμβολή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

γ)

αν η Επιτροπή θα είναι σε θέση να αξιολογήσει το πρόγραμμα
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

(34)

Άρθρο 2, παράγραφος 1, περίπτωση 19, του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1290/2013.

3.43. Βλέπε απαντήσεις της Επιτροπής στα σημεία 3.36 έως
3.38. Είναι δυνατόν, και υπάρχει πρόθεση, να επιδιωχθεί η
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους δείκτες που ορίζονται στη
νομική βάση με σκοπό την αξιολόγηση των επιδόσεων.
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Οι δαπάνες για την έρευνα και οι δαπάνες για την καινοτομία δεν
παρακολουθούνται χωριστά

3.45. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συνενώνει σε κοινό
στρατηγικό πλαίσιο μέσα χρηματοδότησης της έρευνας και της
καινοτομίας που ήταν προηγουμένως χωριστά (35). Βάσει της
προσέγγισης αυτής, τα σχετικά με την καινοτομία τμήματα του
προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (36) και το ΕΙΤ συνενώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020».
3.46. Επισημάναμε στο παρελθόν ότι οι προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» δεν παρείχαν
σαφή ορισμό της έννοιας της καινοτομίας και ότι η απουσία
συγκεκριμένων ορίων στο πεδίο εφαρμογής των επιλέξιμων για
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων καινοτομίας εγκυμονούσε τον
κίνδυνο του κατακερματισμού της χρηματοδότησης σε ένα ευρύ
φάσμα έργων καινοτομίας (37). Κατά την άποψή μας, ο κίνδυνος
αυτός εξακολουθεί να υπάρχει. Το πρόγραμμα-πλαίσιο και το ειδικό
πρόγραμμα για το «Ορίζοντας 2020» δεν παρέχουν σαφή κριτήρια
για τη διάκριση μεταξύ «έρευνας και ανάπτυξης» και «καινοτομίας» (38) ή για τη χωριστή παρακολούθηση και κατάρτιση εκθέσεων
σχετικά με τις επιδόσεις που αφορούν έκαστο τομέα.

3.46-3.47. Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020», ο οποίος ορίστηκε από την αρχή των
συζητήσεων σχετικά με το πρόγραμμα-πλαίσιο, ήταν η γεφύρωση
του χάσματος μεταξύ έρευνας και καινοτομίας. Η νομοθεσία δεν
δίνει ξεχωριστούς ορισμούς της έρευνας και της καινοτομίας,
ορίζοντας, αντιθέτως, ότι:
«Ως “δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας” νοείται όλο το
φάσμα των δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης,
επίδειξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης
της συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, της
διάδοσης και βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και της
προώθησης υψηλού επιπέδου κατάρτισης και κινητικότητας των
ερευνητών στην Ένωση».
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διάκριση ανάμεσα στις δραστηριότητες
της έρευνας και της καινοτομίας δεν είναι αναγκαία, δεν ενέχει
σαφή προστιθέμενη αξία, υπάρχει δε κίνδυνος να αντιστρατεύεται
τις προσπάθειες για γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και
καινοτομίας στην Ευρώπη.

(35)

(36)
(37)

(38)

COM(2010) 700 τελικό, της 19ης Οκτωβρίου 2010, Ανακοίνωση
της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των
Περιφερειών και τα εθνικά κοινοβούλια με τίτλο «H επανεξέταση του
προϋπολογισμού της ΕΕ», σ. 8 και COM(2011) 500 τελικό της
29ης Ιουνίου 2011, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο
«Προϋπολογισμός για την “Ευρώπη 2020”», Μέρος I, σ. 10. Βλέπε
επίσης αιτιολογικές σκέψεις 4, 5, 7, 10 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1291/2013.
Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία,
πρόγραμμα στήριξης της πολιτικής για τις τεχνολογίες πληροφοριών
και επικοινωνιών και πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».
Γνώμη αριθ. 6/2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των
κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος-πλαισίου
έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) «Ορίζοντας 2020», σημεία 37
και 38 (http://eca.europa.eu).
Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ έρευνας και καινοτομίας δεν είναι
πάντα προφανής. Για την πραγματοποίηση της διάκρισης, η Επιτροπή
χρησιμοποιεί το εγχειρίδιο Frascati του ΟΟΣΑ (Frascati Manual
2015 — Guidelines for Collecting and Reporting Data on
Research and Experimental Development) (http://www.oecd.org)
και το Εγχειρίδιο του Όσλο: Κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή
και την ερμηνεία στοιχείων σχετικά με την καινοτομία (http://www.
oecd-ilibrary.org).

13.10.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

3.47. Η ΕΕ έχει εγκρίνει τον πρωταρχικό στόχο του 3 %, ο
οποίος αντιστοιχεί στον δείκτη έντασης έρευνας και ανάπτυξης. Στον
ορισμό της έρευνας και της ανάπτυξης που χρησιμοποιείται για τους
σκοπούς του εν λόγω στόχου δεν εμπίπτουν όλες οι δραστηριότητες
καινοτομίας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020» (39). Για την ακρίβεια, το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020» περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποσκοπούν ειδικά στην
προώθηση της καινοτομίας (40) και όχι στην έρευνα και την
ανάπτυξη, οι οποίες δεν καλύπτονται επομένως από τον στόχο του
3 %.
Μολονότι η συμβολή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στη
στρατηγική «Ευρώπη 2020» προβλέπεται στον προϋπολογισμό, δεν θα
γνωστοποιούνται ουσιαστικά σχετικά στοιχεία τουλάχιστον έως το
2018

3.48. Οι δηλώσεις προγράμματος, οι οποίες χρησιμοποιούνται
στη διαδικασία του προϋπολογισμού για την αιτιολόγηση των
επιχειρησιακών δαπανών, παρέχουν πληροφορίες για τη σύνδεση
μεταξύ των προγραμμάτων δαπανών και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Σε αυτές διευκρινίζονται οι πρωταρχικοί προς επίτευξη
στόχοι και παρέχεται εκτίμηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς
των προγραμμάτων στις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Επομένως, η
χρηματοδότηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται βάσει της εκτιμώμενης
χρηματοδοτικής συνεισφοράς των προγραμμάτων δαπανών στις
εμβληματικές πρωτοβουλίες, η οποία αναφέρεται στις δηλώσεις
προγράμματος.

(39)

(40)

Η έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη συνίστανται στη δημιουργική
και συστηματική εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό την αύξηση
του συνόλου της γνώσης, περιλαμβανομένης της γνώσης του
ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, και την επινόηση νέων
εφαρμογών των ήδη διαθέσιμων γνώσεων. Υπάρχουν τρία είδη Ε&Α, η
βασική έρευνα, η εφαρμοσμένη έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη.
Η πειραματική ανάπτυξη αποτελεί συστηματική εργασία, η οποία με
βάση γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από την έρευνα και την πρακτική
εμπειρία, παράγει πρόσθετη γνώση, η οποία προορίζεται για την
παραγωγή νέων προϊόντων ή διεργασιών ή τη βελτίωση υφιστάμενων
προϊόντων ή διεργασιών (εγχειρίδιο Frascati του 2015, παράγραφοι 2.5, 2.24 και 2.32).
Παραδείγματα καινοτομίας χρηματοδοτούμενης από το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020» είναι η «διείσδυση των καινοτομιών στην αγορά»
και οι δράσεις που έχουν σκοπό να «οδηγήσουν από την ανακάλυψη
στην εφαρμογή στην αγορά, στην εμπορική αξιοποίηση και διάθεση
των ιδεών» (αιτιολογική σκέψη 12 και παράρτημα I, σημείο 2.I της
απόφασης 2013/743/ΕΕ, αντίστοιχα) καθώς και η εμπορική
εφαρμογή δραστηριοτήτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της
έρευνας και της καινοτομίας με την υποστήριξη του ΕΙΤ (αιτιολογική
σκέψη 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας).
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3.49. Στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού, μέσω
των δηλώσεων προγράμματος του «Ορίζοντας 2020», πλέον του
90 % του προϋπολογισμού του για το 2015 συνδέεται με τις
διάφορες εμβληματικές πρωτοβουλίες. Το ήμισυ σχεδόν αυτού του
ποσού (4,3 από τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ) διατέθηκε σε δράσεις
που αφορούν την εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας».
3.50. Μολονότι οι συνδέσεις μεταξύ του «Ορίζοντας 2020» και
της «Ευρώπη 2020» καθορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του
προϋπολογισμού, δεν αντικατοπτρίζονται στις εκθέσεις επιδόσεων
σχετικά με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Η νομοθεσία για το
«Ορίζοντας 2020» ορίζει ότι στην παρακολούθηση πρέπει να
περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με οριζόντια θέματα, ένα εκ
των οποίων είναι η συμβολή σε όλες τις σχετικές εμβληματικές
πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (41). Εντούτοις,
στην ετήσια έκθεση παρακολούθησης του 2014 σχετικά με το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (η οποία δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο
του 2016) δεν αναφέρεται η συμβολή του στις σχετικές
εμβληματικές πρωτοβουλίες. Οι συνδέσεις μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
πρόκειται να αξιολογηθούν μόνο στην έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης του «Ορίζοντας 2020», η οποία αναμένεται το 2017. Πέραν
τούτου, καμία από τις εκθέσεις αξιολόγησης που έπρεπε να
υποβάλει η Επιτροπή τα τελευταία χρόνια, δυνάμει του άρθρου 318
ΣΛΕΕ, δεν περιέχουν χρήσιμα στοιχεία σχετικά με αυτή τη συμβολή.

(41)

Άρθρα 31 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013.

3.50. Οι συνδέσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με τη
στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα εκτιμηθούν ενδελεχώς στην
ενδιάμεση αξιολόγηση του «Ορίζοντας 2020». Η ενδιάμεση
αξιολόγηση του «Ορίζοντας 2020» θα εκτιμήσει επίσης το ζήτημα
της μόχλευσης.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 31 του κανονισμού για τη
θέσπιση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ο οποίος ορίζει το
πεδίο της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης, δεν απαιτεί από την
Επιτροπή να αναφέρεται στη συμβολή του «Ορίζοντας 2020» στις
σχετικές εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη
2020». Η έκθεση παρακολούθησης είναι μια έκθεση που αφορά
αποκλειστικά την εφαρμογή του «Ορίζοντας 2020».
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού για τη θέσπιση του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», η συμβολή του «Ορίζοντας
2020» στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα ληφθεί
υπόψη στην ενδιάμεση αξιολόγηση του «Ορίζοντας 2020».
Οι εκθέσεις αξιολόγησης της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 318
της ΣΛΕΕ μπορούν να αναφέρονται στη συμβολή του «Ορίζοντας
2020» στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μόνον
αφού οι εν λόγω πληροφορίες καταστούν διαθέσιμες μετά την
ενδιάμεση αξιολόγηση.
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Ορισμένες εγγενείς δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εκ των υστέρων
αξιολόγηση του 7ου ΠΠ ενδέχεται να προκύψουν εκ νέου και στο
πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020»

3.51. Το χρονοδιάγραμμα των αξιολογήσεων των προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα ενέχει εγγενείς δυσκολίες. Το
πρόγραμμα-πλαίσιο για το «Ορίζοντας 2020» προβλέπει ότι οι
αξιολογήσεις «θα πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων». Η απαίτηση
αυτή είναι δύσκολο να εκπληρωθεί για τον τομέα της έρευνας, στον
οποίο τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος μπορεί να γίνουν ορατά
έπειτα από πολλά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η νομοθεσία ορίζει
προθεσμίες για τις διαφορετικές αξιολογήσεις: η ενδιάμεση
αξιολόγηση πρέπει, κατά κανόνα, να διενεργείται το τέταρτο έτος
του επταετούς προγράμματος-πλαισίου (το 2017 για το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020»), ενώ η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να
διενεργηθεί δύο έως τρία έτη μετά την περάτωση του προγράμματος
(το 2023). Μολονότι οι προθεσμίες αυτές αποσκοπούν στην
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ελλοχεύει ο
κίνδυνος οι αξιολογήσεις να μην αποτυπώνουν επαρκώς τα
αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων.

3.51-3.53. Η Επιτροπή αναγνωρίζει την εγγενή δυσκολία της
παροχής ουσιαστικών αξιολογήσεων μέσα σε ένα αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα επτά ετών για κάθε πρόγραμμαπλαίσιο. Για τον λόγο αυτό η ενδιάμεση αξιολόγηση του
«Ορίζοντας 2020» θα περιλαμβάνει επικαιροποιημένη αξιολόγηση
των επιδόσεων του 7ου ΠΠ. Αυτό θα αμβλύνει τα προβλήματα
που έχουν διαπιστωθεί.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία
ανάμεσα στην ανάγκη για παροχή επίκαιρων εισροών στη νέα
νομοθεσία και στις ανάγκες αξιολόγησης του πιο μακροπρόθεσμου
αντικτύπου της προστιθέμενης αξίας των δαπανών για έρευνα.
Αυτό αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία.
Η Επιτροπή συμφωνεί ότι μια ενδιάμεση αξιολόγηση ενός
ερευνητικού προγράμματος-πλαισίου θα αντιμετωπίσει ορισμένες
εγγενείς δυσκολίες σε σχέση τόσο με τις εκροές όσο και με τη
διαθεσιμότητα των δεδομένων. Ωστόσο, η μετάθεσή της σε
μεταγενέστερο χρόνο μπορεί να καθυστερήσει την άντληση
σημαντικών διδαγμάτων που μπορούν με ασφάλεια να εκτιμηθούν
στο στάδιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης.
Αυτό αναγνωρίζεται στη νομοθεσία, καθώς πολλά από τα
επιμέρους στοιχεία που, βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 3,
πρέπει να περιλαμβάνονται στην ενδιάμεση αξιολόγηση μπορούν
να εκτιμηθούν σε σχετικά πρώιμο στάδιο του προγράμματος, όπως,
για παράδειγμα:
— ο αριθμός συμμετεχόντων που διαθέτουν ερευνητικές υποδομές υψηλής απόδοσης ή που έχουν ιστορικό χρήσης πλήρους
κοστολόγησης στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματοςπλαισίου,
— η απλούστευση για συμμετέχοντες που διαθέτουν ερευνητικές
υποδομές υψηλής απόδοσης ή που έχουν ιστορικό χρήσης
πλήρους κοστολόγησης στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου,
— η έκταση χρήσης της πρόσθετης αμοιβής του προσωπικού
κατά το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η νομοθεσία, και οι πρακτικές
αξιολόγησης, αμβλύνουν, στο μέτρο του δυνατού, τις εγγενείς
δυσκολίες που διαπιστώνει το Συνέδριο.

3.52. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση του 7ου ΠΠ (2007-2013)
ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015, όταν πλέον του ημίσεος των
έργων του 7ου ΠΠ βρίσκονταν ακόμη εν εξελίξει, και δύο έτη μετά
την έγκριση του διάδοχου προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Η εν
λόγω αξιολόγηση επηρεάστηκε από τις καθυστερήσεις που αντιμετώπισαν πολλά έργα του 7ου ΠΠ, καθώς και από το γεγονός ότι η
υποχρέωση των δικαιούχων για υποβολή στοιχείων έπαυε με την
περάτωση των έργων. Επιπλέον, η συγκέντρωση στοιχείων για
ορισμένους δείκτες επιδόσεων του 7ου ΠΠ έπαψε το 2013, όταν
έληξε η περίοδος του εν λόγω προγράμματος-πλαισίου.

C 375/104

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13.10.2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.53. Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», θα
υπάρξουν δυσκολίες στη διενέργεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης
που προβλέπεται για το 2017, δεδομένου ότι δεν θα είναι διαθέσιμα
ουσιαστικά αποτελέσματα για αρκετούς δείκτες επιδόσεων (βλέπε
σημείο 3.31 ανωτέρω). Γενικώς, η αξιολόγηση του «Ορίζοντας
2020» είναι πιθανόν να επηρεαστεί, αφενός, από τις αδυναμίες που
διαπιστώθηκαν όσον αφορά τα αποτελέσματα των προσκλήσεων
υποβολής προτάσεων και των προγραμμάτων εργασίας (όπως
προαναφέρθηκε, τα στοιχεία που συλλέγονται σε επίπεδο έργων
δεν μπορούν να λάβουν συγκεντρωτική μορφή ώστε να δοθεί
ανατροφοδότηση σχετικά με τις προσκλήσεις και τα προγράμματα
εργασίας, βλέπε σημεία 3.33 έως 3.38) και, αφετέρου, από τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Επιτροπή στη συγκέντρωση
πληροφοριακών στοιχείων για τις επιδόσεις από τους δικαιούχους
μετά το πέρας των έργων. Η Επιτροπή δύναται να διενεργεί
αξιολογήσεις του αντικτύπου μετά την περάτωση των έργων, αλλά,
στις περιπτώσεις που εξετάσαμε, διαπιστώσαμε ότι δεν προβλεπόταν
καμία υποχρέωση των δικαιούχων να διαβιβάζουν πληροφοριακά
στοιχεία μετά το κλείσιμο των έργων.

3.53. Η Επιτροπή μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες για την
αξιολόγηση των 23 δεικτών που ορίζονται στη νομική βάση, και
αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του πλαισίου επιδόσεων,
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού για το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020»:
«Η πρώτη δέσμη σχετικών δεικτών επιδόσεων για την εκτίμηση της
προόδου όσον αφορά τον γενικό στόχο παρατίθεται στο
[Παράρτημα στη νομοθεσία]».

Η Επιτροπή δεν χρησιμοποιεί πάντοτε με συνέπεια βασικές
έννοιες που αφορούν τις επιδόσεις, με κίνδυνο υπονόμευσης
του συστήματος διαχείρισης των επιδόσεων
3.54. Στο πλαίσιο 3.1 παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι με
τους οποίους μπορούν να γίνουν αντιληπτά τα οφέλη από τη δράση
της ΕΕ: «εκροές», «αποτελέσματα» και «αντίκτυπος». Τα «επακόλουθα» περιλαμβάνουν αμφότερα τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο.
Αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό στόχων και
δεικτών στο πλαίσιο του συστήματος της Επιτροπής για την
παρακολούθηση των επιδόσεων και την κατάρτιση σχετικών
εκθέσεων. Τυχόν ασυνέπεια ή ανεπάρκεια στη χρήση αυτών των
όρων μπορεί να υπονομεύσει το σύστημα διαχείρισης των επιδόσεων.
3.55. Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή χρησιμοποιεί αυτούς τους
όρους σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ορισμούς (42). Εντούτοις,
στους κανόνες του «Ορίζοντας 2020» που διέπουν τη συμμετοχή
των δικαιούχων, τα αποτελέσματα ορίζονται ως «κάθε είδους υλικά ή
άυλα αποτελέσματα της δράσης, όπως δεδομένα, γνώσεις και
πληροφορίες, που παράγονται κατά τη δράση». Εντούτοις, ο ορισμός
αυτός θα έπρεπε να αφορά τις «εκροές» και όχι τα «αποτελέσματα».

3.56. Άλλο παράδειγμα ασυνέπειας στη χρήση των όρων αυτών
στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» είναι ότι, βάσει της νομοθεσίας,
τα επιμέρους προγράμματα εργασίας που αποτελούν την κινητήριο
δύναμη του «Ορίζοντας 2020» πρέπει να περιλαμβάνουν τα
«αναμενόμενα αποτελέσματα» (43) ενώ οι κανόνες συμμετοχής (44)
περιλαμβάνουν ως κριτήριο τον «αντίκτυπο». Εντούτοις, στα
προγράμματα εργασίας και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
η Επιτροπή χρησιμοποιεί τον όρο «αναμενόμενος αντίκτυπος».

(42)

(43)
(44)

Βλέπε, παραδείγματος χάριν, το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών
της Επιτροπής SWD (2015) 111 final «Better Regulation
Guidelines» της 19ης Mαΐου 2015. Εξαίρεση αποτελεί ο τομέας
της εξωτερικής δράσης, στον οποίο ο όρος «αποτέλεσμα» χρησιμοποιείται ως γενικός όρος που καλύπτει τις εκροές, τα επακόλουθα και
τον αντίκτυπο, ο δε όρος «επακόλουθα» ορίζεται ως «οι αλλαγές που
επέρχονται σε συνέχεια μιας παρέμβασης και οι οποίες συνήθως
σχετίζονται με τους στόχους της», ο οποίος χρησιμοποιείται συνήθως
στους κόλπους της Επιτροπής για τον όρο «αποτέλεσμα».
Βλέπε άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 2013/743/ΕΕ.
Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1290/2013.

3.55-3.57. Η έκδοση των κανονισμών για το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020» (Δεκέμβριος 2013) προηγήθηκε των κατευθυντήριων οδηγιών για τη βελτίωση της νομοθεσίας (Μάιος 2015).
Αυτό προκάλεσε ορισμένες ανακολουθίες, όπως επισημαίνει το
Συνέδριο. Μετά την έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών για τη
βελτίωση της νομοθεσίας, η ορολογία της βελτίωσης της
νομοθεσίας χρησιμοποιείται με συνέπεια στην παρακολούθηση
και αξιολόγηση των επιδόσεων του προγράμματος «Ορίζοντας
2020».
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3.57. Τα αποτελέσματα μετρούν την άμεση επίδραση που μπορεί
να αποδοθεί σε μια δράση και, επομένως, είναι ως κριτήρια
καταλληλότερα για την επιλογή έργων σε σύγκριση με τον
αντίκτυπο, ο οποίος είναι περισσότερο μακροπρόθεσμος και μπορεί
να περιλαμβάνει στοιχεία που δεν μπορούν να μετρηθούν σε επίπεδο
έργου.
3.58. Από το δείγμα των πέντε εν εξελίξει έργων του «Ορίζοντας
2020» καταδεικνύεται ότι η έννοια του «αναμενόμενου αντικτύπου»
ερμηνεύθηκε διαφορετικά στο πλαίσιο των διαφόρων προσκλήσεων
υποβολής προτάσεων. Ένας δικαιούχος έπρεπε, προκειμένου να
υπαχθεί στο καθεστώς για τις ΜΜΕ, να υποβάλει ανάλυση της
αγοράς και επιχειρηματικό σχέδιο. Τα έγγραφα αυτά αποτελούσαν
μέρος της πρότασης και αναλύθηκαν από τους αξιολογητές κατά
την εφαρμογή του κριτηρίου του αντικτύπου. Άλλος δικαιούχος
παρείχε σύντομη περιγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών της
σύνδεσης του έργου με τις διάφορες μορφές του αναμενόμενου
αντικτύπου, όπως τις «αυξημένες ευκαιρίες καινοτομίας για
παρόχους υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ και των
δημόσιων διοικήσεων». Ένας τρίτος δικαιούχος περιέγραψε τα
οφέλη ενός νέου πρωτοκόλλου θεραπευτικής αγωγής που θα
προέκυπτε από το έργο και επιβεβαίωσε ότι τα αποτελέσματα θα
συνέβαλαν στον αντίκτυπο που είχε καθοριστεί στη σχετική
πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Εξαιτίας των πολλών διαφορετικών ερμηνειών του «αναμενόμενου αντικτύπου» στις προσκλήσεις
και των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι δικαιούχοι
αιτιολογούσαν τη συμβολή τους, τίθεται ο κίνδυνος ακατάλληλης
αξιολόγησης των επιδόσεων του έργου σε σχέση με τους συνολικούς
στόχους των προσκλήσεων και των προγραμμάτων εργασίας.

3.59. Ένα άλλο πρόβλημα που πηγάζει από την έλλειψη
σαφήνειας της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα είναι ότι ορισμένοι
δείκτες, που περιγράφονται ως δείκτες αποτελεσμάτων ή αντικτύπου,
αφορούν στην πραγματικότητα εισροές και εκροές, με συνέπεια να
περιορίζονται οι δυνατότητες της Επιτροπής να αξιολογήσουν τις
επιδόσεις. Στο πλαίσιο 3.4 παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα
επαλήθευσης αυτών των κινδύνων.

3.58. Η ανάγκη ενίσχυσης των δηλώσεων για τον αναμενόμενο
αντίκτυπο προσδιορίστηκε ως ζήτημα για το δεύτερο πρόγραμμα
εργασίας και οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές βελτιώθηκαν. Η ποιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης θα συνεχίσει να
εγγυάται την επιλογή των καλύτερων έργων.
Όσον αφορά τον δικαιούχο που έπρεπε να υποβάλει ανάλυση
αγοράς και επιχειρηματικό σχέδιο, η περίπτωση εντάσσεται στο
πρόγραμμα για τις ΜΜΕ στο οποίο η ανάλυση αγοράς και το
επιχειρηματικό σχέδιο αποτελούν προϋπόθεση για την επιχορήγηση.
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» δίνει έμφαση στην καινοτομία
και στα πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο ο «αναμενόμενος αντίκτυπος» έχει χρησιμοποιηθεί στις
προσκλήσεις και αποτελεί αντικείμενο εκτίμησης στη διάρκεια των
αξιολογήσεων. Η χρήση της λέξης «αποτελέσματα» στη νομοθεσία
οφείλεται στο γεγονός ότι η νομοθεσία για το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020» προηγήθηκε των κατευθυντήριων οδηγιών για
τη βελτίωση της νομοθεσίας.
Η συμβολή των έργων στους διάφορους τομείς αξιολογείται μέσω
μιας σειράς δεικτών οι οποίοι ορίζονται στις νομοθετικές πράξεις
για το «Ορίζοντας 2020» και σε άλλα έγγραφα. Αλλά οι εν λόγω
δείκτες δεν είναι παρά μία πηγή πληροφοριών. Για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων, η Επιτροπή
χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα δεδομένων για την εκτίμησή τους
(π.χ. εξωτερικές μελέτες, έρευνες, μελέτες περίπτωσης, ανάλυση με
αντιπαράδειγμα κ.λπ.).
3.59. Οι δείκτες που ορίζονται στον κανονισμό καλύπτουν τις
εισροές, τις εκροές, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι η παρακολούθηση αυτών των δεικτών,
συνοδευόμενη από αξιολόγηση, θα παράσχει μια ικανοποιητική
βάση για την αξιολόγηση των επιδόσεων.
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Πλαίσιο 3.4 — Ασυνεπής χρήση δεικτών

Πλαίσιο 3.4 — Ασυνεπής χρήση δεικτών

Όπως επισημαίνεται στο σημείο 3.28, υπάρχουν 23 βασικοί
δείκτες επιδόσεων του «Ορίζοντας 2020», για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των ειδικών στόχων του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Επτά από αυτούς τους δείκτες
συνδέονται με δημοσιεύσεις, όπως ο δείκτης «Υπεροχή στις
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες — Αριθμός
κοινών δημοσιεύσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα». Η επίτευξη
τέτοιου είδους εκροών αποτελεί μεν έγκυρο στόχο του
προγράμματος, ωστόσο τέτοιου είδους δείκτες δημοσιεύσεων
δεν μετρούν ούτε τα αποτελέσματα ούτε τον αντίκτυπο.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής για τη βελτίωση της
νομοθεσίας καθιέρωσαν πρότυπους ορισμούς αυτών των όρων
και οι εν λόγω ορισμοί θα εφαρμόζονται εφεξής με συνέπεια.

Επιπροσθέτως, υπάρχουν άλλοι τέσσερις δείκτες που συνδέονται
περισσότερο με τις εισροές παρά με τα αποτελέσματα ή τον
αντίκτυπο. Ως παραδείγματα αναφέρονται οι δείκτες «Πρόσβαση
σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου — Συνολικές επενδύσεις
που κινητοποιήθηκαν μέσω χρηματοδότησης δανείων και επενδύσεων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου» και «Ποσοστό του συνολικού
προϋπολογισμού για την ενέργεια που διατίθεται για τις
ακόλουθες ερευνητικές δραστηριότητες: ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση, ευφυή
δίκτυα και δραστηριότητες αποθήκευσης ενέργειας».
Αναφερθήκαμε επίσης στο εν λόγω ζήτημα στο κεφάλαιο 3 της
ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2014, στο πλαίσιο των
ταμείων ΕΔΕΤ (45).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΩΝ «ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»
3.60. Το παρόν μέρος του κεφαλαίου καλύπτει την κατάρτιση
εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων
της Επιτροπής. Εξετάσαμε τις δηλώσεις προγράμματος (46), τα
σχέδια διαχείρισης (47) και τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων (48)
για το 2015 τεσσάρων γενικών διευθύνσεων (49), βάσει των
απαιτήσεων που απορρέουν από τον δημοσιονομικό κανονισμό,
των προτύπων εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής και των
εσωτερικών οδηγιών της που αφορούν τα σχέδια διαχείρισης και
τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων.

(45)
(46)

(47)

(48)

(49)

Ετήσια έκθεση για το 2014, σημεία 3.49 έως 3.56.
COM(2014) 300 final της 24ης Ιουνίου 2014, «Σχέδιο γενικού
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος
2015». Οι δηλώσεις προγράμματος περιλαμβάνουν, για κάθε
πρόγραμμα δαπανών, στόχους που συνοδεύονται από δείκτες και
τιμές-στόχους, που πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιούνται στα
σχέδια διαχείρισης και τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ΓΔ.
Κάθε ΓΔ καταρτίζει ετήσια σχέδια διαχείρισης προκειμένου να
μεταφράσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της σε γενικούς και
ειδικούς στόχους, καθώς και να προγραμματίσει και να διαχειριστεί
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επίτευξη των εν λόγω στόχων.
Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων είναι έκθεση διαχείρισης στην οποία
παρουσιάζεται η επίτευξη των βασικών στόχων πολιτικής και των
βασικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού,
εξετάζουμε το πρώτο μέρος των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων
σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τον βαθμό στον οποίο
απέφεραν τον αναμενόμενο αντίκτυπο.
ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ΓΔ Δράσης για το Κλίμα,
ΓΔ Περιβάλλοντος και ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.

Αν και οι δημοσιεύσεις αυτές καθαυτές συνιστούν εκροές, η
Επιτροπή θεωρεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να
θεωρηθούν δείκτες αποτελεσμάτων, όπως, π.χ., οι δημοσιεύσεις
σε περιοδικά αξιολογούμενα από ομοτίμους.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το πλαίσιο επιδόσεών της, και ιδίως οι
δείκτες που χρησιμοποιούνται για το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020», παρέχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των
διαφόρων τύπων δεικτών. Στο πλαίσιο αυτής της ισορροπίας,
είναι αποδεκτός ένας ορισμένος αριθμός δεικτών προκειμένου να
διασφαλίζεται επαρκής αξιολόγηση των διαφόρων προτεραιοτήτων.
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3.61. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής για τα σχέδια
διαχείρισης του 2015, οι ΓΔ όφειλαν να καθορίζουν γενικούς
στόχους συνοδευόμενους από δείκτες αντικτύπου (μακροπρόθεσμα)
και ειδικούς στόχους με δείκτες αποτελεσμάτων (μεσοβραχυπρόθεσμα). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, οι στόχοι των ΓΔ
πρέπει να είναι «SMART» (50).
3.62. Στο πλαίσιο του ελέγχου μας, διαπιστώσαμε, όπως και στις
παρατηρήσεις που είχαμε διατυπώσει τα προηγούμενα έτη για άλλες
ΓΔ, ότι πολλοί στόχοι (γενικοί όπως και ειδικοί) και των τεσσάρων
ΓΔ, οι οποίοι περιλαμβάνονταν στα σχέδια διαχείρισης και τις
ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, είχαν ληφθεί απευθείας από
έγγραφα πολιτικής ή νομοθετικά έγγραφα, με συνέπεια το επίπεδό
τους να είναι υπερβολικά υψηλό και να μην έχουν χρησιμότητα ως
μέσα διαχείρισης (βλέπε πλαίσιο 3.5).

3.62. Μετά την παρατήρηση του Συνεδρίου σχετικά με τα
σχέδια διαχείρισης για το 2015, η Επιτροπή επέφερε αλλαγές στον
κύκλο στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού (ΣΣΠ),
κυρίως με στόχο να παράσχει ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο για τη
λογοδοσία της Επιτροπής και για τις υπηρεσίες της. Στο πλαίσιο της
νέας προσέγγισης, τα έγγραφα σχεδιασμού από το 2016 και εξής
πρόκειται να είναι πιο εξορθολογισμένα και επικεντρωμένα στις
προτεραιότητες της Επιτροπής και στις αρμοδιότητες των ΓΔ,
βοηθώντας τες να καθορίζουν προτεραιότητες και να παρουσιάζουν με συνεκτικό τρόπο τα στοιχεία που αφορούν τις επιδόσεις, με
σαφή διάκριση ανάμεσα στον καταλογισμό (για τα αποτελέσματα
και τις εκροές που αποτελούν άμεση απόρροια του έργου των
υπηρεσιών της Επιτροπής) και στη συμβολή (όταν το έργο των
υπηρεσιών της Επιτροπής έχει συμμετοχή στην επίτευξη ενός
δεδομένου αποτελέσματος ή αντικτύπου), για τα αποτελέσματα
των πολιτικών υψηλού επιπέδου και των προγραμμάτων δαπανών
της ΕΕ.
Το στρατηγικό σχέδιο εισάγει μια νέα προσέγγιση, η οποία
μεταθέτει την έμφαση από τον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό σε μια
μακροπρόθεσμη στρατηγική προοπτική, συνδράμοντας τις ΓΔ στην
ευθυγράμμιση των ειδικών στόχων τους με τους μακροπρόθεσμους
στόχους που ορίζονται από την Επιτροπή. Οι επιχειρησιακές
προγραμματισμένες εκροές για κάθε Γενική Διεύθυνση για το
προσεχές έτος παρατίθενται στο σχέδιο διαχείρισης.

Πλαίσιο 3.5 — Παραδείγματα στόχων οι οποίοι δεν είναι
κατάλληλοι για τους σκοπούς της διαχείρισης

Πλαίσιο 3.5 — Παραδείγματα στόχων οι οποίοι δεν είναι
κατάλληλοι για τους σκοπούς της διαχείρισης

ΓΔ Δράσης για το Κλίμα: Ο στόχος «Εξασφάλιση επενδύσεων για
ζητήματα που αφορούν το κλίμα» δεν είναι συγκεκριμένος, επειδή
δεν αναφέρει τον όγκο των επενδύσεων που πρέπει να
εξασφαλιστούν και δεν είναι χρονικά προσδιορισμένος, επειδή
δεν προβλέπεται προθεσμία για την επίτευξή του.

ΓΔ Δράσης για το Κλίμα — Το ποσό και η προθεσμία ορίζονται
έμμεσα, καθώς οι δείκτες στόχων και μέτρησης συνδέονται
σαφώς με το υποπρόγραμμα «Δράση για το κλίμα» του
προγράμματος LIFE 2014-2020.

ΓΔ Περιβάλλοντος: Τέθηκε ως ειδικός στόχος η «μετατροπή της
ΕΕ σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία αποδοτικής
χρήσης των πόρων». Δεν παρέχονται ορισμοί των χρησιμοποιούμενων όρων, ούτε αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο θα
επιτευχθεί ο στόχος.
3.63. Συνολικά, εξετάσαμε 19 στόχους, εκ των οποίων μόνον
τέσσερις πληρούσαν το σύνολο των κριτηρίων SMART. Αυτό το
αποτέλεσμα είναι ανάλογο εκείνων που διαπιστώσαμε σε προηγούμενα έτη. Αν και οι εξετασθέντες στόχοι ήταν συναφείς με τον τομέα
πολιτικής στον οποίο δραστηριοποιούνται οι ΓΔ, σε πολλές
περιπτώσεις οι δείκτες που συνοδεύουν τον στόχο δεν μετρούν
όλες τις πτυχές ολοκληρωμένα και στο ενδεδειγμένο επίπεδο.

(50)

Άρθρο 30, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/
2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες
που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του
Συμβουλίου.

ΓΔ Περιβάλλοντος — Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο τρόπος με
τον οποίο θα επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος ορίζεται στις
σελίδες 9 και 10 του στρατηγικού σχεδίου 2016-2020 της
Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και οι δείκτες για τη
μέτρηση της προόδου ορίζονται στις σελίδες 19 έως 21 του
ίδιου εγγράφου.
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3.64. Η επιλογή δεικτών πρέπει να βασίζεται σε χαρακτηριστικά
όπως η συνάφεια, ο μετρήσιμος χαρακτήρας και η διαθεσιμότητα
έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις. Στο
μέτρο του δυνατού, οι δείκτες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια
«RACER» (51). Δείκτες που μετρούν επακόλουθα τα οποία οι ΓΔ
ελάχιστα μπορούν να επηρεάσουν πρέπει να συνοδεύονται από
άλλους δείκτες οι οποίοι να μετρούν άμεσα τις δραστηριότητες των
ΓΔ.
3.65. Και οι τέσσερις ΓΔ διαθέτουν τουλάχιστον έναν δείκτη
επιδόσεων ανά στόχο, προκειμένου να διευκολύνονται στην
παρακολούθηση, αξιολόγηση και την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά
με τα επιτεύγματα. Από τους 58 δείκτες των ΓΔ που εξετάστηκαν,
28 πληρούσαν το σύνολο των κριτηρίων RACER. Πρόκειται για
βελτίωση σε σύγκριση με τις διαπιστώσεις μας των προηγούμενων
ετών. Ωστόσο, όπως και τότε, εντοπίσαμε ορισμένες αδυναμίες
στους χρησιμοποιούμενους δείκτες (βλέπε πλαίσιο 3.6).
Πλαίσιο 3.6 — Παράδειγμα προβλημάτων με τους δείκτες

Πλαίσιο 3.6 — Παράδειγμα προβλημάτων με τους δείκτες

Δείκτες που παρουσιάζονταν ως δείκτες αποτελεσμάτων, αλλά
ήταν, αντιθέτως, προσανατολισμένοι στις εισροές. Παραδείγματος
χάριν, στη ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης ο δείκτης που
αφορά τις συνολικές επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές μετρά τη δραστηριότητα που δημιούργησε
άμεσα η παρέμβαση, αντί να επικεντρώνεται στην αύξηση της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως απόρροια της επένδυσης.

Ο εν λόγω δείκτης λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις εισροές του
ΕΓΤΑΑ αλλά και τις εθνικές και ιδιωτικές συνεισφορές στις
πράξεις. Συνεπώς, παρέχει μια ένδειξη για τη συμβολή των
ενωσιακών/εθνικών συνεισφορών στην κινητοποίηση ιδιωτικών
συνεισφορών σε πράξεις που σχετίζονται απευθείας με τον
στόχο της ανανεώσιμης ενέργειας. Ο ποσοτικοποιημένος στόχος
για το 2023 ορίζεται εκ των προτέρων από τα κράτη μέλη με
βάση ανάλυση αναγκών του τομέα προγραμματισμού και
πρόκειται να επιτευχθεί ακολουθώντας μια συνεπή στρατηγική.
Επιπροσθέτως, και πρωτίστως, ο εν λόγω δείκτης συμπληρώνεται από τον δείκτη αποτελεσμάτων «ανανεώσιμη ενέργεια
παραγόμενη από ενισχυόμενα έργα», ο οποίος θα μετρηθεί από
αξιολογητές το 2017, το 2019 και στην εκ των υστέρων
αξιολόγηση (2024). Συνδυαζόμενοι, οι δύο δείκτες θα παράσχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων που
επιτυγχάνονται.

(51)

Κατάλληλοι, αποδεκτοί, αξιόπιστοι, εύχρηστοι και εμπεριστατωμένοι
(Relevant, Accepted, Credible, Easy and Robust): «Part III:
Annexes to impact assessment guidelines» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
15 Ιανουαρίου 2009 — http://ec.europa.eu/smart-regulation/
impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf).
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Ειδικές εκθέσεις του 2015 και άλλα προϊόντα σχετικά
με τις επιδόσεις
3.66. Στις ειδικές εκθέσεις μας εξετάζεται αν οι αρχές της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά
τις δαπάνες της ΕΕ. Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την
περίοδο 2013-2017 (52), προσδιορίζουμε ετησίως ορισμένες προτεραιότητες στις οποίες εστιάζουμε τις εργασίες μας (53). Επιλέγουμε τα θέματα επί των οποίων θα καταρτίσουμε ειδικές εκθέσεις βάσει
ενός συνόλου κριτηρίων, όπως το επίπεδο των σχετικών εσόδων ή
δαπανών, οι κίνδυνοι για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και ο
βαθμός ενδιαφέροντος των εμπλεκομένων. Το 2015 εκδώσαμε (54)
25 ειδικές εκθέσεις, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα 3.1.
3.67. Η προσέγγισή μας ως προς τον έλεγχο επιδόσεων
εξελίσσεται ώστε να αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες
στις οποίες λειτουργεί η ΕΕ. Στην παρούσα ετήσια έκθεση,
εφιστούμε την προσοχή σε ορισμένους τρόπους με τους οποίους
ελήφθησαν υπόψη οι μεταβολές αυτές στις ειδικές εκθέσεις μας το
2015: κατάρτιση σειράς εκθέσεων στις οποίες εξετάζονται
διαφορετικές πτυχές της χρηματοπιστωτικής κρίσης, σειρά εκθέσεων
με θέμα το χρόνιο πρόβλημα της ανεργίας των νέων και η
ανταπόκρισή μας στις εξελίξεις στους τομείς της κλιματικής
αλλαγής και του περιβάλλοντος.

Ανταπόκριση της ΕΕ στη χρηματοπιστωτική κρίση
3.68. Η χρηματοπιστωτική κρίση και αργότερα η κρίση
δημόσιου χρέους που έγινε ορατή τα έτη 2007-2008 έπληξε με
πολύ σοβαρές συνέπειες την Ευρώπη. Τα κράτη μέλη της ΕΕ και η
Ένωση συνολικά έλαβαν μέτρα για την αντιμετώπισή της (55).

(52)
(53)
(54)
(55)

Διαθέσιμη στον ιστότοπό μας, http://eca.europa.eu
Βλέπε, παραδείγματος χάριν, τις προτεραιότητες για το 2016, στην
ιστοσελίδα
http://www.eca.europa.eu/el/Pages/home_wp2016.
aspx
«Εκδώσαμε» σημαίνει «εγκρίναμε προς δημοσίευση».
Βλέπε πανοραμική επισκόπηση του Συνεδρίου του 2014 με τίτλο
«Εξασφαλίζοντας την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της ΕΕ:
πανοραμική επισκόπηση των κινδύνων που επαπειλούν τη δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ», σημεία 9 έως 11
(http://eca.europa.eu).
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3.69. Το 2015 δημοσιεύσαμε τρεις ειδικές εκθέσεις σχετικά με
τον συγκεκριμένο τομέα. Η έκθεσή μας σχετικά με τη χρηματοδοτική
συνδρομή σε χώρες ευρισκόμενες σε δυσχερή θέση παρέχει διεξοδική
ανάλυση της διαχείρισης από πλευράς της Επιτροπής της
χρηματοδοτικής συνδρομής που παρασχέθηκε σε πέντε κράτη μέλη:
Ουγγαρία, Λετονία, Ρουμανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία (56). Τα
συμπεράσματά μας ήταν ευρείας εμβέλειας και επέστησαν την
προσοχή στο γεγονός ότι, πριν από την κρίση, ορισμένες
προειδοποιητικές ενδείξεις πέρασαν απαρατήρητες από την Επιτροπή, με αποτέλεσμα να είναι απροετοίμαστη όταν άρχισε να λαμβάνει
αιτήσεις χρηματοδοτικής συνδρομής. Οι επιδόσεις της Επιτροπής
όσον αφορά τη μετέπειτα κινητοποίηση πόρων για την αντιμετώπιση
της κρίσης ήταν μικτές, μολονότι η Επιτροπή προέβη, εν γένει, με
επιτυχία στην έκδοση χρεωστικών τίτλων για λογαριασμό της ΕΕ
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης. Η
δράση της Επιτροπής συντέλεσε ούτως ώστε τα κράτη μέλη να
επιτύχουν, ως επί το πλείστον, τους στόχους τους για το έλλειμμα
και να εξακολουθήσουν, κατά κανόνα, τις μεταρρυθμίσεις που
πυροδότησαν οι όροι των προγραμμάτων. Διατυπώσαμε εννέα
συστάσεις, οι οποίες καλύπτουν όλες τις πτυχές του συγκεκριμένου
ζητήματος.

3.69. Το μέγεθος και η φύση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008 ήταν άνευ προηγουμένου. Η κρίση
κατέδειξε ότι το πλαίσιο εποπτείας πριν από την κρίση δεν ήταν
απολύτως κατάλληλο για τον εντοπισμό των κινδύνων όσον αφορά
τις υποκείμενες δημοσιονομικές θέσεις σε μια εποχή πρωτοφανούς
οικονομικής κρίσης. Ανέδειξε την ανάγκη για μια πιο διευρυμένη
προσέγγιση της εποπτείας του τραπεζικού τομέα και της ευρύτερης
μακροοικονομίας. Όταν οι χώρες υπέβαλαν αίτηση συνδρομής,
υπήρχε ήδη στο παρασκήνιο παρακολούθηση της επιδεινούμενης
κατάστασης και η Επιτροπή ήταν σε στενή επαφή με τις εθνικές
αρχές. Η αντίδραση στην κρίση ήταν άμεση και καθολική. Παρά
τους μεγάλους περιορισμούς σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων και την
επίπονη διαδικασία εκμάθησης, η Επιτροπή μπόρεσε πολύ σύντομα
να αντεπεξέλθει με επιτυχία σε όλα τα νέα καθήκοντά της όσον
αφορά τη διαχείριση των προγραμμάτων, και όχι μόνο σε σχέση με
την έκδοση τίτλων χρέους για την αντιμετώπιση των αναγκών
χρηματοδότησης σε όλες τις περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό
αναγνωρίστηκε από το Συνέδριο, που το χαρακτήρισε ως
επίτευγμα. Όλα τα προγράμματα πέτυχαν τους βασικούς
οικονομικούς στόχους τους. Οι συστάσεις του ελέγχου εστιάστηκαν
στις πτυχές της διαχείρισης των προγραμμάτων οι οποίες
σχετίζονται με τη διαδικασία, τη λήψη αποφάσεων και την τήρηση
αρχείου, και η Επιτροπή αποδέχθηκε συνολικά ή εν μέρει όλες τις
συστάσεις.

3.70. Η Ελλάδα ήταν το κράτος μέλος που συνδέθηκε
περισσότερο με τη χρηματοπιστωτική κρίση. Επομένως, δημοσιεύσαμε έκθεση η οποία επικεντρώνεται συγκεκριμένα στην στήριξη της
Επιτροπής προς την Ελλάδα ώστε να βοηθηθεί στην εφαρμογή της
δημοσιονομικής μεταρρύθμισης (57). Καταλήξαμε στο συμπέρασμα
ότι το όργανο που συγκρότησε η Επιτροπή για την παροχή της
στήριξης, ήτοι η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, έφερε συνολικά εις
πέρας την εντολή της σχετικά με την παροχή βοήθειας, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των ελληνικών προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Εντούτοις, υπήρχαν αδυναμίες και μικτά αποτελέσματα ως
προς την επιρροή που άσκησε στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων.

3.70. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η συμβολή της τεχνικής
βοήθειας στη συνολική πρόοδο των μεταρρυθμίσεων είχε μικτό
πρόσημο. Αυτό πρέπει να εξεταστεί εντός του ευρύτερου πολιτικού
πλαισίου και με βάση την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των
κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η εφαρμογή των (διαρθρωτικών) μεταρρυθμίσεων ήταν
και παραμένει στην αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών, ενώ η
«Ομάδα δράσης για την Ελλάδα» είχε ως εντολή την παροχή
συμβουλών/βοήθειας στις ελληνικές αρχές, κατόπιν σχετικού
αιτήματος.

3.71. Ο ρόλος των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας κατέστη σημαντικότερος συνεπεία της κρίσης και
οδήγησε στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών (ESMA) το 2011. Επομένως, η έκθεσή μας σχετικά με την
εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
από την ΕΕ (58) συνέβαλε σημαντικά στην αποτελεσματικότερη
διαχείριση του εν λόγω τομέα. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, σε
σύντομο χρονικό διάστημα, η ESMA έθεσε γερά θεμέλια για την
άσκηση του εποπτικού ρόλου της, ωστόσο υπάρχει περιθώριο
βελτίωσης, παραδείγματος χάριν, στην αποσαφήνιση των μεθοδολογικών κριτηρίων και την επάρκεια των συγκεφαλαιωτικών
στατιστικών που κοινοποιούνται στο διαδικτυακό αρχείο της ESMA,
καθώς και των ελέγχων που διενεργεί σε σχέση με τα στοιχεία των εν
λόγω στατιστικών.

(56)
(57)
(58)

Ειδική έκθεση αριθ. 18/2015 «Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες
ευρισκόμενες σε δυσχερή θέση» (http://eca.europa.eu).
Ειδική έκθεση αριθ. 19/2015 «Για να βελτιωθεί η παροχή τεχνικής
βοήθειας στην Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα» (http://eca.europa.eu).
Ειδική έκθεση αριθ. 22/2015 «Εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την ΕΕ: εδραιωμένη αλλά όχι
πλήρως αποτελεσματική» (http://eca.europa.eu).
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Ανεργία των νέων
3.72. Η χρόνια ανεργία των νέων αποτελεί μείζον πρόβλημα σε
αρκετά κράτη μέλη και το προσδιορίσαμε ως προτεραιότητα των
εργασιών μας για το 2015. Ανταποκρινόμενο στο πρόβλημα αυτό,
το Συμβούλιο συνέστησε το 2013 τη θέσπιση από τα κράτη μέλη
«Εγγυήσεων για τη νεολαία», με συνδυασμό χρηματοδότησης από
την ΕΕ και τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο των εγγυήσεων αυτών, οι νέοι
πρέπει, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που εξέρχονται από
την εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι, να λαμβάνουν «καλής
ποιότητας» προσφορά εργασίας ή επιμόρφωση η οποία θα τους
βοηθήσει να βρουν απασχόληση στο μέλλον. Στην έκθεσή μας επί
του συγκεκριμένου θέματος (59), διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή
παρείχε έγκαιρη και κατάλληλη υποστήριξη στα κράτη μέλη για την
κατάρτιση των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη νεολαία», αλλά
επισημάναμε τρεις κινδύνους οι οποίοι ενδεχομένως να υπονομεύσουν την επιτυχία των προγραμμάτων: την επάρκεια της συνολικής
χρηματοδότησης, τον ορισμό της «προσφοράς καλής ποιότητας» και
την παρακολούθηση και κατάρτιση εκθέσεων, από την Επιτροπή,
σχετικά με τα αποτελέσματα.

3.72. Όσον αφορά τους τρεις δυνητικούς κινδύνους που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την επιτυχία των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη νεολαία», τους οποίους προσδιορίζει το
Συνέδριο, η Επιτροπή συμφωνεί και επιθυμεί να επισημάνει τα
εξής:
— Η επένδυση σε «Εγγυήσεις για τη νεολαία» είναι καίριας
σημασίας για τη διασφάλιση των μελλοντικών δυνατοτήτων
ανάπτυξης της ΕΕ. Η ΕΕ έχει ήδη διαθέσει σημαντική
χρηματοδοτική στήριξη, αλλά, για να γίνουν πραγματικότητα
οι «Εγγυήσεις για τη νεολαία», πρέπει και τα κράτη μέλη να
δώσουν προτεραιότητα σε μέτρα απασχόλησης των νέων
στους εθνικούς προϋπολογισμούς τους.
— Ο «ποιοτικός» χαρακτήρας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την
υλοποίηση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία». Η Επιτροπή θα
ενθαρρύνει περαιτέρω τον προβληματισμό γύρω από τις
«ποιοτικές» προσφορές και θα παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση στα κράτη μέλη.
— Ήταν αναγκαίο να υπάρξει εκτενής διαδικασία με στόχο την
επίτευξη συναίνεσης για τον καθορισμό ενός κοινού πλαισίου
παρακολούθησης. Οι δραστηριότητες παρακολούθησης θα
τροφοδοτήσουν, μέσω των κατάλληλων διαύλων, την
αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή των
«Εγγυήσεων για τη νεολαία» στο πλαίσιο των μελλοντικών
Ευρωπαϊκών Εξαμήνων και την έκθεση της Επιτροπής σχετικά
με την υλοποίηση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» για το
2016 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.73. Επανήλθαμε στο θέμα αυτό με την έκθεση που καταρτίσαμε αργότερα το 2015 σχετικά με τη στήριξη της Επιτροπής στις
Ομάδες Δράσης για τους Νέους (60), πρωτοβουλία στο πλαίσιο της
οποίας συγκεντρώθηκαν εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και
την Επιτροπή στα οκτώ κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά
ανεργίας των νέων (61). Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η
αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής στήριξης που παρέσχε η
Επιτροπή στα κράτη μέλη σε σχέση με τις Ομάδες Δράσης για τους
Νέους περιορίστηκε από το επίπεδο και την ποιότητα των
πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της σχετικά με την εφαρμογή
στην πράξη των υφιστάμενων μέτρων του ΕΚΤ ή των κρατών μελών
για τους άνεργους νέους. Επιπλέον, η αξιολόγηση των προταθεισών
από τα κράτη μέλη τροποποιήσεων των προγραμμάτων από την
Επιτροπή επικεντρώθηκε κυρίως σε δημοσιονομικές πτυχές και όχι
στη βέλτιστη αξιοποίηση αυτών των πόρων του ΕΚΤ.

(59)
(60)

(61)

Ειδική έκθεση αριθ. 3/2015 με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ “Εγγυήσεις
για τη νεολαία”: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται
κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης» (http://eca.europa.eu).
Ειδική έκθεση αριθ. 17/2015 με τίτλο «Στήριξη των Ομάδων Δράσης
για τους Νέους από την Επιτροπή: επιτυχής ο αναπροσανατολισμός
της χρηματοδότησης του ΕΚΤ, αλλά ανεπαρκής η έμφαση στα
αποτελέσματα» (http://eca.europa.eu).
Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία
και Σλοβακία.

3.73. Η Επιτροπή χρησιμοποίησε προδραστικά όλα τα μέσα
που είχε στη διάθεσή της, δεδομένου του ισχύοντος νομικού
πλαισίου, για να επιτύχει τους στόχους της πρωτοβουλίας των
Ομάδων Δράσης για τους Νέους και να υποβάλει σχετική έκθεση.
Κατά την άποψη της Επιτροπής, η πρωτοβουλία των Ομάδων
Δράσης για τους Νέους έχει εκπληρώσει τις πολιτικές προσδοκίες
που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του
της 30ής Ιανουαρίου 2012. Ο βασικός στόχος των κοινών Ομάδων
Δράσης για τους Νέους —μιας συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ad
hoc— ήταν η κινητοποίηση ενωσιακών και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων, και
η εξέταση των μεταρρυθμίσεων πολιτικής που θα έπρεπε να
συμπεριληφθούν στα σχέδια για την απασχόληση των νέων.
Σκοπός των ομάδων ήταν να «ταρακουνήσουν το δέντρο»
αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο,
δημιουργώντας την αίσθηση του επείγοντος και παρέχοντας
ισχυρότερη καθοδήγηση, χωρίς ωστόσο να δημιουργούν πρόσθετες
διοικητικές ή/και νομικές διαδικασίες.
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Περιβάλλον, ενέργεια και κλιματική αλλαγή
3.74. Το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, μαζί με τις
επιπτώσεις τους για τις πολιτικές της ΕΕ σε ορισμένο αριθμό άλλων
τομέων, όπως η γεωργία και η ενέργεια, αποτελούν μία από τις
παγκόσμιες προκλήσεις στις οποίες επικεντρώθηκε η στρατηγική μας
την περίοδο 2013-2017. Κατά συνέπεια, στην έκθεσή μας σχετικά
με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ των σταθμών επεξεργασίας
λυμάτων στη λεκάνη του Δούναβη εξετάστηκε αν η στήριξη της ΕΕ
βοήθησε τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους που είχαν θέσει
στο πλαίσιο της πολιτικής τους για τα λύματα (62) —η οποία
αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία της περιβαλλοντικής
πολιτικής. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μολονότι η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, δεν ήταν αρκετή
για να τηρηθούν οι σχετικές προθεσμίες.
3.75. Σε μια έκθεση που καταρτίστηκε αργότερα το 2015
εξετάστηκε μια διαφορετική πτυχή της ποιότητας των υδάτων στη
λεκάνη απορροής του Δούναβη: η πρόοδος των ίδιων τεσσάρων
κρατών μελών προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των
απαιτήσεων της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (63), κύριος στόχος
της οποίας ήταν από το 2000 η επίτευξη καλής ποιότητας υδάτων
έως το 2015 (με τη δυνατότητα ορισμένων εξαιρέσεων). Καταλήξαμε
στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από
την ΕΕ μέτρων συνέβαλε ελάχιστα στη βελτίωση της ποιότητας των
υδάτων. Μολονότι η καθιέρωση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού ως εργαλείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση
των υδάτων αποτέλεσε ένα από τα πλεονεκτήματα της οδηγίαςπλαισίου, στην πράξη τα σχέδια έπασχαν από αδυναμίες στον
προσδιορισμό των πιέσεων που ασκεί η ρύπανση και τον καθορισμό
των διορθωτικών μέτρων.
3.76. Εξετάσαμε επίσης το σύστημα εμπορίας εκπομπών της
ΕΕ (64). Πρόκειται για βασικό πυλώνα της πολιτικής της ΕΕ για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και σχεδιάστηκε για την
προώθηση της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά
τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό. Διαπιστώσαμε ότι η διαχείριση του συστήματος από την
Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν ήταν επαρκής από όλες τις απόψεις.
Υπήρξαν ορισμένα προβλήματα όσον αφορά την αξιοπιστία του
πλαισίου για την προστασία της αρτιότητας του συστήματος, όπως η
μη εποπτεία της αγοράς εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και
σημαντικές αδυναμίες στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης του
συστήματος κατά την περίοδο 2008-2012, μετά την αρχική
προπαρασκευαστική φάση.

(62)

(63)

(64)

Ειδική έκθεση αριθ. 2/2015 «Χρηματοδότηση από την ΕΕ των
σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων στη λεκάνη του Δούναβη:
απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη
να επιτύχουν τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ περί λυμάτων»
(http://eca.europa.eu). Τα κράτη μέλη που κάλυψε ο έλεγχος ήταν η
Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Σλοβακία.
Ειδική έκθεση αριθ. 23/2015 με τίτλο «Ποιότητα των υδάτων στη
λεκάνη απορροής του Δούναβη: έχει επιτευχθεί πρόοδος στην
εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, αλλά πρέπει να γίνουν
περισσότερα» (http://eca.europa.eu).
Ειδική έκθεση αριθ. 6/2015 «Η αρτιότητα και η εφαρμογή του
συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ» (http://eca.europa.eu).

3.76. Η Επιτροπή είναι σταθερά προσηλωμένη στη συνεχή
βελτίωση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ· πρόθεσή της
είναι να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντόπισαν οι ελεγκτές.
Μια σειρά συστάσεων πρέπει να υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη.
Πολλά από τα ζητήματα που επισημαίνει το ΕΕΣ αφορούσαν την
περίοδο 2008-2012 (φάση 2) και έχουν ήδη αντιμετωπιστεί σε
μεγάλο βαθμό στους τρέχοντες κανόνες για την περίοδο 20132020 (φάση 3).
Μετά την έκθεση ελέγχου, υποβλήθηκε νέα νομοθετική πρόταση
σχετικά με το σύστημα εμπορίας εκπομπών (2) (εφαρμογή των
κλιματικών και ενεργειακών στόχων για το 2030 σε συνέχεια των
συμπερασμάτων που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον
Οκτώβριο του 2014).

(2)

Πρόταση — Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 15 Ιουλίου
2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την
ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την
προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
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3.77. Δημοσιεύσαμε επίσης έκθεση σχετικά με την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασμού και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας της ΕΕ (65). Διαπιστώσαμε ότι ο στόχος της ΕΕ για
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ως το 2014 δεν
επιτεύχθηκε. Γενικά, οι ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης δεν είναι
καλά σχεδιασμένες για πλήρως ολοκληρωμένες αγορές και, ως εκ
τούτου, δεν εξασφαλίζουν επί του παρόντος αποτελεσματικά τον
ενεργειακό εφοδιασμό. Η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ στον τομέα των ενεργειακών υποδομών
συνέβαλε σε περιορισμένο μόνο βαθμό στην ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού.

3.77. Η Επιτροπή λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την άρση
των φραγμών που έχουν απομείνει στην εσωτερική ενεργειακή
αγορά, κυρίως μέσω πλαισίων περιφερειακής συνεργασίας με τη
συμμετοχή διαφόρων κρατών μελών και στο πλαίσιο της
προπαρασκευής της πρωτοβουλίας της για ανασχεδιασμό της
αγοράς. Όσον αφορά τις υποδομές, αξίζει να σημειωθεί ότι:
α)

οι ενεργειακές υποδομές πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από
την αγορά, δηλαδή μέσω τιμολογίων για τους χρήστες τα
οποία θα εγκρίνονται από ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές·
συνεπώς, η οικονομική στήριξη από τον ενωσιακό προϋπολογισμό θα πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα·

β)

σε περιπτώσεις στις οποίες χορηγήθηκε οικονομική στήριξη, η
ασφάλεια του εφοδιασμού σημείωσε πολλές φορές σημαντική
βελτίωση. Ένα καλό σχετικό παράδειγμα είναι οι Βαλτικές
Χώρες, όπου η στήριξη βασικών έργων από το ΕΕΠΑ και την
CEF δεν βελτίωσε μόνο την ασφάλεια του εφοδιασμού
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά συνέβαλε και στη σύγκλιση των
τιμών χονδρικής.

Παρακολούθηση συστάσεων που έχουν διατυπωθεί σε
ειδικές εκθέσεις
3.78. Η παρακολούθηση των εκθέσεων του Συνεδρίου που
αφορούν ελέγχους επιδόσεων αποτελεί αναγκαίο στοιχείο του
κύκλου της λογοδοσίας και ενθαρρύνει την υλοποίηση των
συστάσεων ελέγχου από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
3.79. Στην ειδική έκθεσή μας το 2016 που αφορούσε την
έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση των ειδικών
εκθέσεων (66), διατυπώσαμε ορισμένες συστάσεις και προτείναμε
στην Επιτροπή να ευθυγραμμίσει με τα σχετικά πρότυπα εσωτερικού
ελέγχου την πρακτική που ακολουθεί σχετικά με τη συνέχεια που
δίδει στις συστάσεις μας. Η Επιτροπή αποδέχθηκε τις εν λόγω
συστάσεις και συμφώνησε να λάβει διορθωτικά μέτρα.

3.79-3.80. Η Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίσει τη συστηματική υλοποίηση και παρακολούθηση των συστάσεων που
διατύπωσε το Συνέδριο στις ειδικές εκθέσεις του, οι οποίες έγιναν
αποδεκτές από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι μηχανισμοί σε θέματα ελέγχου που
εφαρμόζει είναι σύμφωνοι με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες
πρακτικές σε θέματα ελέγχου.
Η Επιτροπή δεσμεύεται, ωστόσο, να αντιμετωπίσει τα άλλα
προβλήματα όσον αφορά το σύστημα και τις διαδικασίες
παρακολούθησης της απαλλαγής.

(65)

(66)

Ειδική έκθεση αριθ. 16/2015: «Βελτίωση της ασφάλειας του
ενεργειακού εφοδιασμού μέσω ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες» (http://eca.europa.eu).
Ειδική έκθεση αριθ. 2/2016 «Έκθεση του 2014 σχετικά με την
παρακολούθηση των ειδικών εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου» (http://eca.europa.eu).
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3.80. Εξετάσαμε τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή σε δείγμα
90 συστάσεων ελέγχου, οι οποίες προέρχονται από 11 ειδικές
εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν τα έτη 2011-2012. Το δείγμα
επιλέχθηκε βάσει μιας σειράς κριτηρίων (67). Όσον αφορά τις
83 συστάσεις των οποίων η εξακρίβωση κατέστη δυνατή,
διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή υλοποίησε πλήρως το 63 % των
συστάσεών μας, ενώ το 26 % υλοποιήθηκε ως επί το πλείστον, το
10 % μερικώς και το 1 % δεν υλοποιήθηκε καθόλου.
3.81. Μολονότι η Επιτροπή είναι ο κύριος ελεγχόμενός μας,
συχνά εντοπίζουμε ζητήματα τα οποία μπορούν να διευθετηθούν
καλύτερα από τις αρχές των κρατών μελών ή σε συνεργασία με την
Επιτροπή, δεδομένου ότι η εκτέλεση της πλειονότητας των δαπανών
της ΕΕ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης
με τα κράτη μέλη. Στις ειδικές εκθέσεις μας, ορισμένες φορές
διατυπώνουμε συστάσεις και προς τα κράτη μέλη γενικότερα.
Μπορούμε επίσης να διατυπώσουμε συστάσεις απευθυνόμενες σε
συγκεκριμένα επιμέρους κράτη μέλη, αν και αυτό συμβαίνει
σπάνια (68).

Οι συστάσεις γνωστοποιούνται σε επίπεδο κράτους μέλους,
ωστόσο η ποιότητα της επίσημης συνέχειας που δίδεται
ποικίλλει
3.82. Στις περιπτώσεις που διατυπώνουμε συστάσεις απευθυνόμενες γενικώς στα κράτη μέλη, η μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων
μπορεί να γίνει με πέντε διαφορετικούς τρόπους (βλέπε πλαίσιο 3.7). Πρώτον, κάθε έκθεση διαβιβάζεται στο ανώτατο όργανο
ελέγχου (το κύριο εθνικό όργανο δημόσιου ελέγχου). Οι εκθέσεις
διαβιβάζονται επίσης στο Συμβούλιο, προκειμένου να τις εξετάσει
στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής, και ορισμένες
φορές παρουσιάζονται σε ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Η
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων μας (η οποία περιλαμβάνει
λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις μας) διαβιβάζεται
επίσης στο κοινοβούλιο κάθε κράτους μέλους, και κάθε Μέλος του
Συνεδρίου μπορεί, στο πλαίσιο των σχέσεών του με ένα εθνικό
κοινοβούλιο, να επιστήσει την προσοχή του εν λόγω κοινοβουλίου ή
της αρμόδιας επιτροπής του σε συγκεκριμένες εκθέσεις του
Συνεδρίου. Οι συστάσεις μας γνωστοποιούνται επίσης στα κράτη
μέλη μέσω των κατευθυντήριων οδηγιών και των δράσεων
επιμόρφωσης της Επιτροπής.

(67)

(68)

Κριτήρια για την επιλογή των εκθέσεων είναι να μην έχουν αποτελέσει
ακόμη αντικείμενο παρακολούθησης, να εξακολουθούν να είναι
συναφείς και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο έτη από τη
δημοσίευση της ειδικής έκθεσης.
Πέραν των συστάσεων που διατυπώνονται στις εκθέσεις του
Συνεδρίου, τα κράτη μέλη που εξετάζονται στο πλαίσιο του
δείγματος επιμέρους ελέγχων επιδόσεων λαμβάνουν επίσης από το
Συνέδριο μια ειδική έκθεση με τις διαπιστώσεις μας, η οποία δεν
δημοσιεύεται. Η εν λόγω κατηγορία εκθέσεων δεν εξετάζεται εδώ.
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Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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3.83. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν διαθέταμε παρά
ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των
επικοινωνιακών προσπαθειών στα κράτη μέλη. Για την αντιμετώπιση
της κατάστασης αυτής, διενεργήσαμε έρευνα απευθυνόμενη σε
οργανισμούς πληρωμών, υπουργεία και ΑΟΕ σε επίπεδο κράτους
μέλους, με αντικείμενο τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις
μας (69). Επίσης, τέσσερις ΓΔ της Επιτροπής απάντησαν σε
ερωτηματολόγιο.

(69)

Για τους σκοπούς της έρευνας επιλέχθηκε δείγμα 76 οντοτήτων, εκ
των οποίων απάντησαν 56, ήτοι το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο
74 %.
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3.84. Στο πλαίσιο της έρευνας επιβεβαιώθηκε ότι οι συστάσεις
μας γίνονται όντως γνωστές σε επίπεδο κράτους μέλους και
καταδείχθηκε ότι τα μηνύματά μας φθάνουν στον προορισμό τους
μέσω ενός ή περισσοτέρων από τους ανωτέρω διαύλους. Όσον
αφορά τον αντίκτυπο, το 80 % των συμμετεχόντων στην έρευνα
βεβαίωσε ότι οι εκθέσεις μας ήταν τουλάχιστον «κάπως γνωστές» σε
επίπεδο κράτους μέλους. Ωστόσο, μόνο το 13 % απάντησε ότι
υπήρχε συντονισμένη διαδικασία παρακολούθησης της συνέχειας
που δίδεται στο σύνολο των συστάσεών μας που αφορούν το κράτος
μέλος τους. Όσον αφορά τη συνέχεια που δίδεται, το 38 % δήλωσε
ότι λαμβάνονται μέτρα μόνο για συγκεκριμένα θέματα, ενώ το 49 %
δήλωσε ότι δεν λαμβάνονται επίσημα μέτρα σε συνέχεια των
συστάσεών μας. Εντούτοις, ορισμένα κράτη μέλη ανέφεραν
συγκεκριμένα παραδείγματα ενσωμάτωσης των συστάσεών μας στην
εθνική πολιτική και πρακτική, ιδίως στον τομέα των φυσικών πόρων
(βλέπε πλαίσιο 3.8).
Πλαίσιο 3.8 — Παραδείγματα ενημέρωσης και επικοινωνίας σε
επίπεδο κράτους μέλους

Στην έκθεσή μας με τίτλο «Η οικονομική αποδοτικότητα της
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής
ανάπτυξης της ΕΕ σε μη παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα της
γεωργίας» (70) συστήσαμε στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν
διαδικασίες οι οποίες να διασφαλίζουν ότι οι δαπάνες των μη
παραγωγικών επενδύσεων που λαμβάνουν στήριξη δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες παρόμοιων ειδών αγαθών, υπηρεσιών ή έργων
που προσφέρονται στην αγορά. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη
πρέπει να καθορίσουν κατάλληλα κριτήρια αναφοράς ή/και
δαπάνες αναφοράς βάσει των οποίων θα επαληθεύονται
συστηματικά οι δαπάνες των μη παραγωγικών επενδύσεων στο
πλαίσιο των διοικητικών ελέγχων που αυτά διενεργούν. Σε
συνέχεια της σύστασης αυτής, ένα κράτος μέλος όρισε «συνήθεις
τιμές» για τη διαχείριση της αναφύτευσης φρακτών.
Προκειμένου να διαδοθούν οι συστάσεις του Συνεδρίου, μια
διαχειριστική αρχή σε ένα κράτος μέλος κοινοποιεί τις
διαπιστώσεις του Συνεδρίου στο ενδοδίκτυο της επιτροπής
εφαρμογής του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης στην οποία
εκπροσωπούνται όλοι οι φορείς υλοποίησης και ο οργανισμός
πληρωμών.
Σε ένα κράτος μέλος, το Υπουργείο Γεωργίας ενημερώνει τον
οργανισμό πληρωμών και, κατά περίπτωση, άλλα ενδιαφερόμενα
μέρη, με συνοπτική έκθεση που περιέχει τις βασικές διαπιστώσεις
και συστάσεις μας, η οποία συνοδεύεται από το πλήρες κείμενο
της έκθεσης.
Πηγή: Επιλεγμένες απαντήσεις στο πλαίσιο της έρευνάς μας
στην οποία συμμετείχαν ΑΟΕ και οργανισμοί πληρωμών.

(70)

Ειδική έκθεση αριθ. 20/2015 «Η οικονομική αποδοτικότητα της
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής
ανάπτυξης της ΕΕ σε μη παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα της
γεωργίας» (http://eca.europa.eu).
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3.85. Από την έρευνά μας καθίσταται σαφές ότι οι συστάσεις
μας που αφορούν τους ελέγχους επιδόσεων γίνονται γνωστές σε
εύλογο βαθμό στα κράτη μέλη. Ωστόσο, όσον αφορά την επίσημη
συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις μας, διαπιστώνονται μεγάλες
αποκλίσεις και βάσει των αποδεικτικών στοιχείων τεκμαίρεται ότι οι
αλλαγές που επέρχονται λόγω των συστάσεών μας στην εθνική
πολιτική και πρακτική είναι περιορισμένες. Είναι σαφές ότι υπάρχει
περιθώριο βελτίωσης του τρόπου κατάρτισης και γνωστοποίησης
των συστάσεών μας ώστε να έχουν μέγιστο δυνατό αντίκτυπο σε
επίπεδο κράτους μέλους. Το φθινόπωρο του 2016 το Συνέδριο
πρόκειται να προσκαλέσει την επιτροπή επαφών, τις υπηρεσίες της
Επιτροπής και το Συμβούλιο να συμμετάσχουν σε διαβούλευση με
θέμα πιθανούς τρόπους να δίδεται συνέχεια σε συστάσεις στα κράτη
μέλη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συμπεράσματα
3.86. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι ένα φιλόδοξο και
ευρείας εμβέλειας πρόγραμμα, με το οποίο συνενώνονται για πρώτη
φορά προηγουμένως διακριτά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, και το οποίο χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη έμφαση στις
«Κοινωνικές προκλήσεις». Υπάρχουν υψηλού επιπέδου συνδέσεις
μεταξύ του «Ορίζοντας 2020» και της κύριας στρατηγικής της ΕΕ,
«Ευρώπη 2020»: δύο από τους τρεις κύριους δείκτες του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι επίσης δείκτες υψηλού
επιπέδου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εντούτοις, οι δείκτες
αυτοί χρησιμοποιούνται σε περιορισμένο βαθμό στην καταγραφή
της συμβολής του «Ορίζοντας 2020» στην υλοποίηση της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (βλέπε σημεία 3.7 έως 3.17).

3.86. Η Επιτροπή, αν και δέχεται ότι χρήζει περαιτέρω
βελτίωσης, θεωρεί ότι το πλαίσιο επιδόσεών της καταγράφει ήδη
τη συμβολή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στην υλοποίηση
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Όπως εξηγείται στο πλαίσιο 3.1 και στο σημείο 3.13:
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αντιπροσωπεύει παρά μικρό μέρος
των συνολικών δαπανών για έρευνα και καινοτομία στην Ευρώπη
και, ως εκ τούτου, μπορεί να συμβάλει μόνο σε μικρό βαθμό στην
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η πρόοδος
προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
εξαρτάται από ένα μεγάλο εύρος δράσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε
εθνικό επίπεδο, οι οποίες δεν σχετίζονται μόνο με τις δαπάνες, και
στις οποίες τα κράτη μέλη καλούνται να διαδραματίσουν
πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η συμβολή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στην υλοποίηση
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ενισχύεται από την αλληλεπίδραση με άλλες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.

3.87. Οι συνδέσεις μεταξύ, αφενός, των 10 πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής και, αφετέρου, της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» χρειάζονται
περαιτέρω αποσαφήνιση. Οι πολιτικές προτεραιότητες αλληλοεπικαλύπτονται με αυτές της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ωστόσο
διαφέρουν από αυτές. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ποιο
σύνολο προτεραιοτήτων πρέπει να ευθυγραμμιστεί πλέον το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (από τον σχεδιασμό του έως την
παρακολούθηση και την κατάρτιση εκθέσεων). Υπάρχει ο κίνδυνος
να θίγονται άλλοι τομείς δραστηριότητας της ΕΕ (βλέπε σημεία 3.18
έως 3.21).

3.87. Οι πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker
παρέχουν το πλαίσιο για τη συμβολή της ίδιας της Επιτροπής
στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία
αποτελεί κοινή ευθύνη της Ένωσης και των κρατών μελών. Οι
πολιτικές προτεραιότητες καθοδηγούν την υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων από την Επιτροπή, αλλά αυτό γίνεται σε
απόλυτη συμπληρωματικότητα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
και σε συμφωνία με το νομικό πλαίσιο του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020», το οποίο δεν έχει αλλάξει.
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3.88. Βασικός παράγοντας επιτυχίας του «Ορίζοντας 2020»
είναι η αποτελεσματική συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ
των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. Οι εταίροι μας στα ανώτατα όργανα ελέγχου της Βουλγαρίας
και της Πορτογαλίας διαπίστωσαν ότι, μολονότι υπήρχαν τομείς που
παρουσίαζαν συμπληρωματικότητα στις χώρες τους, υπήρχαν και
ορισμένα προβλήματα σε εθνικό επίπεδο (βλέπε σημεία 3.22 και
3.23).
3.89. Το νομικό πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» εισάγει αρκετά
σημαντικά στοιχεία για τη διαχείριση των επιδόσεων, όπως στόχους
και βασικούς δείκτες επιδόσεων. Πρόκειται ασφαλώς για θετική
εξέλιξη. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου·
πρέπει να αναπτυχθούν επιπλέον μια σειρά τιμών βάσης, ορόσημων
και στόχων και ορισμένοι στόχοι πρέπει να επανεξεταστούν
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι αρκούντως φιλόδοξοι. Τέλος,
ορισμένοι δείκτες πάσχουν από έλλειψη πληροφοριών. Οι στόχοι
που καθορίζονται στη νομοθεσία είναι εκ φύσεως υψηλού επιπέδου·
δεν μεταφράζονται, ωστόσο, μέσω των προγραμμάτων εργασίας και
των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σε στόχους χαμηλότερου
επιπέδου, χρήσιμους για τον σκοπό της διαχείρισης των επιχειρησιακών επιδόσεων. Η Επιτροπή δεν χρησιμοποιεί τα προγράμματα
εργασίας του «Ορίζοντας 2020» και τις συναφείς προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων για να ενισχύσει την εστίαση στις επιδόσεις
(βλέπε σημεία 3.27 έως 3.38).

3.89. Το πλαίσιο επιδόσεων αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων
με τη νομοθετική αρχή κατά την έγκριση της νομοθεσίας για το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», και ορίζεται στην εν λόγω
νομοθεσία. Περιλαμβάνει μια σειρά δεικτών οι οποίοι θα
παρακολουθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος,
καθώς και στην ενδιάμεση και στην εκ των υστέρων αξιολόγηση.
Το σαφές αυτό πλαίσιο αποτελεί πρόοδο έναντι των προηγούμενων
προγραμμάτων-πλαισίων.

3.90. Όσον αφορά τις προτάσεις και τις συμφωνίες επιχορήγησης που εξετάσαμε, οι στόχοι ήταν κατά κανόνα SMART όταν αυτό
απαιτούνταν από την Επιτροπή. Η διαδικασία αξιολόγησης αυτών
των προτάσεων, με την εξαίρεση του ΕΣΕ που χρησιμοποιεί ως
κριτήριο την αριστεία, έδινε έμφαση στις επιδόσεις. Στο πλαίσιο των
συμφωνιών επιχορήγησης, οι δικαιούχοι πρέπει να διαβιβάζουν στην
Επιτροπή πληροφορίες για την κατάρτιση συγκεντρωτικών στοιχείων
για τους ΒΔΕ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Ωστόσο, η
χρήση της ευρύτερης έννοιας του «αναμενόμενου αντικτύπου» αντί
εκείνης του «αναμενόμενου αποτελέσματος» αυξάνει τον κίνδυνο οι
σχετικές πληροφορίες να είναι υπερβολικά αόριστες και να μην
αφορούν άμεσα τα αποτελέσματα της δράσης που χρηματοδοτήθηκε
από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», κάτι που μπορεί να
δυσχεράνει την αξιολόγηση των επιδόσεων (βλέπε σημεία 3.39
έως 3.43).

3.90. Η χρήση του όρου «αναμενόμενος αντίκτυπος» αντί του
όρου «αποτέλεσμα» προκύπτει από το γεγονός ότι η νομοθεσία για
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» προηγήθηκε των κατευθυντήριων οδηγιών για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η Επιτροπή
επιθυμεί να αξιολογεί τον αναμενόμενο αντίκτυπο των έργων όταν
εξετάζει τα υποψήφια προς ενίσχυση έργα. Αυτό δεν θα επηρεάσει
την παρακολούθηση των δεικτών που ορίζονται στη νομοθεσία, οι
οποίοι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του πλαισίου επιδόσεων.

Τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος των προγραμμάτων εργασίας,
και γενικότερα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», θα
αξιολογηθούν με βάση το εν λόγω πλαίσιο επιδόσεων.
Ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της έρευνας, το χρονοδιάγραμμα
προπαρασκευής της νομοθεσίας και οι περιορισμοί στη διαθεσιμότητα ορισμένων δεδομένων αποτελούν πράγματι προκλήσεις για
την ολοκλήρωση του πλαισίου επιδόσεων, και η Επιτροπή δέχεται
ότι απαιτούνται συνεχείς βελτιώσεις.
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3.91. Τυχόν αδυναμίες στον σχεδιασμό του συστήματος
παρακολούθησης και κατάρτισης εκθέσεων για το «Ορίζοντας
2020» συνεπάγονται τον περιορισμό της ικανότητας της Επιτροπής
να παρακολουθεί τις επιδόσεις του προγράμματος και να υποβάλλει
σχετικές εκθέσεις:

3.91. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σύστημα παρακολούθησης και
υποβολής εκθέσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» αποτελεί μεγάλη βελτίωση σε σύγκριση με το 7ο ΠΠ. Ορίστηκαν σαφείς
στόχοι και θεμελιώθηκε στη νομική βάση ένα πλαίσιο επιδόσεων το
οποίο συζητήθηκε διεξοδικά με τους ενδιαφερομένους και τη
νομοθετική αρχή.
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες
αδυναμίες και καταβάλλει προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους:

α)

Με τις τρέχουσες ρυθμίσεις δεν παρέχεται στην Επιτροπή η
δυνατότητα να παρακολουθεί και να καταρτίζει εκθέσεις για τις
δαπάνες και τις επιδόσεις των διαφορετικών συνιστωσών της
έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (βλέπε σημεία 3.45 έως
3.47).

α)

Η Επιτροπή δεν πιστεύει ότι οι δαπάνες για την έρευνα και
την καινοτομία πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά, καθώς κάτι
τέτοιο δεν προβλέπεται στη νομοθεσία, ενέχει δε τον κίνδυνο
να αντιστρατεύεται τις προσπάθειες του «Ορίζοντας 2020»
για γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και καινοτομίας.

β)

Η συμβολή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στην
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προβλέπεται
σαφώς στη διαδικασία του προϋπολογισμού. Ωστόσο, δεν
έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιηθεί ουσιαστικά στοιχεία για τη
συμβολή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (βλέπε σημεία 3.48 έως 3.50).

β)

Η νομοθεσία ορίζει ότι η συμβολή του «Ορίζοντας 2020» στη
στρατηγική «Ευρώπη 2020» πρέπει να αναφέρεται στην
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος, και η εν λόγω
αξιολόγηση θα διενεργηθεί το 2017. Λόγω της φύσης του
κύκλου της έρευνας, χρειάζεται να μεσολαβήσει ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα για να είναι δυνατός ένας ουσιαστικός
απολογισμός της συμβολής στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

γ)

Το σύστημα παρακολούθησης και κατάρτισης εκθέσεων του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» έχει βελτιωθεί σε σύγκριση
με εκείνο του 7ου ΠΠ, ωστόσο εξακολουθούν να παρουσιάζονται αδυναμίες όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται
για το πρόγραμμα. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος οι δυσκολίες
που παρουσιάστηκαν στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του
7ου ΠΠ να ανακύψουν και πάλι όσον αφορά το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020» (βλέπε σημεία 3.51 έως 3.53).

γ)

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι το σύστημα παρακολούθησης και
υποβολής εκθέσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με το 7ο ΠΠ. Ορίστηκαν σαφείς
στόχοι και θεμελιώθηκε στη νομική βάση ένα πλαίσιο
επιδόσεων το οποίο συζητήθηκε διεξοδικά με τους ενδιαφερομένους και τη νομοθετική αρχή.

3.92. Ορισμένες βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο
πλαίσιο της αξιολόγησης των επιδόσεων είναι τα διάφορα είδη
οφελών τα οποία μπορούν να προκύψουν από τη δημόσια δράση:
εισροές, εκροές, αποτελέσματα και αντίκτυπος. Μολονότι η
Επιτροπή καθόρισε τον τρόπο χρήσης αυτών των όρων, δεν
ακολουθεί πάντοτε πιστά τους ορισμούς αυτούς. Ιδιαίτερο
πρόβλημα συνιστά η προφανώς αυθαίρετη χρήση των όρων
«αποτέλεσμα» και «αντίκτυπος» κατά τη μετατροπή της νομοθεσίας
σε επιμέρους προγράμματα εργασίας, με πρακτικές συνέπειες για
τους συμμετέχοντες (βλέπε σημεία 3.54 έως 3.59).

Θεωρεί ότι αυτό συντέλεσε στον περιορισμό των δυσκολιών που
εντοπίστηκαν στο σύστημα αξιολόγησης του 7ου ΠΠ.
3.92. Η έκδοση των κανονισμών για το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020» (Δεκέμβριος 2013) προηγήθηκε των κατευθυντήριων
οδηγιών για τη βελτίωση της νομοθεσίας (Μάιος 2015). Αυτό
προκάλεσε ορισμένες ανακολουθίες, όπως επισημαίνει το Συνέδριο.
Μετά την έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών για τη βελτίωση
της νομοθεσίας, η ορολογία της βελτίωσης της νομοθεσίας
χρησιμοποιείται με συνέπεια στην παρακολούθηση και αξιολόγηση
των επιδόσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
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3.93. Όσον αφορά την οικογένεια των ΓΔ που σχετίζονται με
τους φυσικούς πόρους, επισημάναμε ότι πολλοί από τους στόχους
που χρησιμοποιούνται στα σχέδια διαχείρισης και τις ετήσιες
εκθέσεις δραστηριοτήτων είχαν ληφθεί απευθείας από έγγραφα
πολιτικής ή νομοθετικά έγγραφα, με συνέπεια το επίπεδό τους να
είναι υπερβολικά υψηλό και να μην έχουν χρησιμότητα ως μέσα
διαχείρισης. Διαπιστώσαμε πρόοδο όσον αφορά τους δείκτες που
χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των επιδόσεων, ωστόσο
εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες (βλέπε σημεία
3.60 έως 3.65).

3.93. Μετά την παρατήρηση του Συνεδρίου σχετικά με τα
σχέδια διαχείρισης για το 2015, η Επιτροπή επέφερε αλλαγές στον
κύκλο στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού (ΣΣΠ),
κυρίως με στόχο να παράσχει ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο για τη
λογοδοσία της Επιτροπής και για τις υπηρεσίες της. Στο πλαίσιο της
νέας προσέγγισης, τα έγγραφα σχεδιασμού από το 2016 και εξής
πρόκειται να είναι πιο εξορθολογισμένα και επικεντρωμένα στις
προτεραιότητες της Επιτροπής και στις αρμοδιότητες των ΓΔ,
βοηθώντας τες να καθορίζουν προτεραιότητες και να παρουσιάζουν με συνεκτικό τρόπο τα στοιχεία που αφορούν τις επιδόσεις, με
σαφή διάκριση ανάμεσα στον καταλογισμό (για τα αποτελέσματα
και τις εκροές που αποτελούν άμεση απόρροια του έργου των
υπηρεσιών της Επιτροπής) και στη συμβολή (όταν το έργο των
υπηρεσιών της Επιτροπής έχει συμμετοχή στην επίτευξη ενός
δεδομένου αποτελέσματος ή αντικτύπου) για τα αποτελέσματα των
πολιτικών υψηλού επιπέδου και των προγραμμάτων δαπανών της
ΕΕ.
Το στρατηγικό σχέδιο εισάγει μια νέα προσέγγιση, η οποία
μεταθέτει την έμφαση από τον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό σε μια
μακροπρόθεσμη στρατηγική προοπτική συνδράμοντας τις ΓΔ στην
ευθυγράμμιση των ειδικών στόχων τους με τους μακροπρόθεσμους
στόχους που ορίζονται από την Επιτροπή. Οι επιχειρησιακές
προγραμματισμένες εκροές για το προσεχές έτος παρατίθενται στο
σχέδιο διαχείρισης.

Συστάσεις
3.94. Το αποτέλεσμα της επισκόπησής μας όσον αφορά τη
συνέχεια που δόθηκε σε συστάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν σε
προγενέστερες ετήσιες εκθέσεις παρουσιάζεται στο παράρτημα 3.2.
Στις ετήσιες εκθέσεις για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013
διατυπώσαμε πέντε συστάσεις, εκ των οποίων δύο υλοποιήθηκαν
μερικώς, ενώ τρεις δεν υλοποιήθηκαν.
3.95. Όσον αφορά το 2015, διατυπώνουμε τις ακόλουθες
συστάσεις:
— Σύσταση 1: Επιχειρησιακοί στόχοι
Η Επιτροπή πρέπει να μεταφράσει τους υψηλού επιπέδου
στόχους που προβλέπει η νομοθεσία για το «Ορίζοντας 2020»
σε επιχειρησιακούς στόχους σε επίπεδο προγράμματος
εργασίας, ούτως ώστε, αξιολογώντας τις επιδόσεις των
προγραμμάτων εργασίας και των προσκλήσεων υποβολής
προτάσεων, οι εν λόγω στόχοι να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά ως κινητήρια δύναμη των επιδόσεων.

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Αν και το συνολικό πλαίσιο επιδόσεων είναι καθορισμένο και
σαφές, η Επιτροπή σημειώνει τα ζητήματα που έθεσε το Συνέδριο,
τα οποία θα ληφθούν πλήρως υπόψη στο πλαίσιο των τρεχουσών
εργασιών για τη βελτίωση των προγραμμάτων εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της στην υποβολή εκθέσεων με βάση
τις επιδόσεις.
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— Σύσταση 2: Απαιτείται περαιτέρω αποσαφήνιση των διάφορων στρατηγικών
Η Επιτροπή πρέπει να αποσαφηνίσει περαιτέρω τις συνδέσεις
μεταξύ της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2010-2020), του
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2014-2020) και των
προτεραιοτήτων της Επιτροπής (2015-2019), παραδείγματος
χάριν, στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού
και υποβολής εκθέσεων (2016-2020). Με τον τρόπο αυτό, θα
ενισχύονταν οι μηχανισμοί παρακολούθησης και κατάρτισης
εκθέσεων και η Επιτροπή θα μπορούσε αποτελεσματικά να
υποβάλλει πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη συμβολή του
προϋπολογισμού της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων της
«Ευρώπης 2020».

— Σύσταση 3: Συνεπής χρήση της ορολογίας
Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιεί σε όλες τις δραστηριότητές
της τους όρους εκροές, αποτελέσματα, αντίκτυπος και
επακόλουθα με συνέπεια και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

C 375/121

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Οι πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής καθορίζονται ξεκάθαρα στις πολιτικές κατευθύνσεις του προέδρου Juncker. Αποτελούν
έναν χάρτη πορείας για τη δράση της Επιτροπής, ο οποίος είναι
απολύτως συνεπής και συμβατός με τη στρατηγική «Ευρώπη
2020», που αποτελεί τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης
της Ευρώπης. Οι διαφορές στο πεδίο εφαρμογής μεταξύ των
προτεραιοτήτων και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αντικατοπτρίζουν το καθήκον της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις που ανέκυψαν ή απέκτησαν πιο επιτακτικό χαρακτήρα
μετά την εκπόνηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως το
μεταναστευτικό.
Από το 2016 και μετά, και με βάση τα στρατηγικά σχέδια που
έχει εκπονήσει κάθε υπηρεσία της Επιτροπής, οι ετήσιες
εκθέσεις δραστηριοτήτων της κάθε υπηρεσίας της Επιτροπής
καθώς και η ετήσια έκθεση διαχείρισης και επιδόσεων της
Επιτροπής θα εξηγούν με ποιον τρόπο οι ειδικοί στόχοι
συμβάλλουν στις πολιτικές προτεραιότητες και θα διευκρινίζουν
περαιτέρω τις συνδέσεις με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Η έκδοση των διαφόρων κανονισμών για το ΠΔΠ της περιόδου
2014-2020 προηγήθηκε των κατευθυντήριων οδηγιών για τη
βελτίωση της νομοθεσίας (Μάιος 2015). Επιπλέον, το περιεχόμενο
αυτών των κανονισμών είναι αποτέλεσμα πολιτικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των συννομοθετών. Αυτό προκάλεσε ορισμένες
ανακολουθίες, όπως επισημαίνει το Συνέδριο. Μετά την έκδοση
των κατευθυντήριων οδηγιών για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η
ορολογία της βελτίωσης της νομοθεσίας πρέπει να χρησιμοποιείται
με συνέπεια στην παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των
προγραμμάτων. Ωστόσο, η συνεπής χρήση των όρων στο σύνολο
της νομοθεσίας μπορεί βραχυπρόθεσμα να μην είναι εφικτή.
Όσον αφορά το εσωτερικό πλαίσιο επιδόσεων της Επιτροπής, η
Επιτροπή παρείχε συνεπείς ορισμούς και μεθοδολογίες μέσω των
πάγιων οδηγιών που διαβιβάζονται σε όλες τις υπηρεσίες. Οι εν
λόγω ορισμοί είναι αντίστοιχοι με τους ορισμούς που περιέχονται
στις κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟ 2015

— Ειδική έκθεση αριθ. 1/2015: «Εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην Ευρώπη: καμία σημαντική βελτίωση του
μεριδίου αυτού του τρόπου μεταφοράς ούτε των συνθηκών πλοϊμότητας από το 2001»
— Ειδική έκθεση αριθ. 2/2015: «Χρηματοδότηση από την ΕΕ των σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων στη
λεκάνη του Δούναβη: απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους
στόχους της πολιτικής της ΕΕ περί λυμάτων»
— Ειδική έκθεση αριθ. 3/2015: «Πρόγραμμα της ΕΕ “Εγγυήσεις για τη νεολαία”: τα πρώτα βήματα έγιναν,
ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης»
— Ειδική έκθεση αριθ. 4/2015: «Τεχνική βοήθεια: ποια η συνεισφορά της στη γεωργία και την αγροτική
ανάπτυξη;»
— Ειδική έκθεση αριθ. 5/2015: «Αποτελούν τα χρηματοοικονομικά μέσα επιτυχές και ελπιδοφόρο εργαλείο για
τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης;»
— Ειδική έκθεση αριθ. 6/2015: «Η αρτιότητα και η εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ»
— Ειδική έκθεση αριθ. 7/2015: «Αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν: μικτά αποτελέσματα»
— Ειδική έκθεση αριθ. 8/2015: «Ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών η παρεχόμενη
από την ΕΕ χρηματοδοτική στήριξη;»
— Ειδική έκθεση αριθ. 9/2015: «Η στήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και την κατάργηση
της θανατικής ποινής»
— Ειδική έκθεση αριθ. 10/2015: «Προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των δαπανών συνοχής της
ΕΕ: πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυσή τους»
— Ειδική έκθεση αριθ. 11/2015: «Διαχειρίζεται ορθά η Επιτροπή τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης;»
— Ειδική έκθεση αριθ. 12/2015: «Η προτεραιότητα της ΕΕ για την προώθηση μιας αγροτικής οικονομίας που θα
βασίζεται στη γνώση επηρεάστηκε από την κακή διαχείριση των μέτρων μεταφοράς γνώσεων και παροχής
συμβουλών»
— Ειδική έκθεση αριθ. 13/2015: «Στήριξη της ΕΕ προς τις χώρες παραγωγής ξυλείας στο πλαίσιο του σχεδίου
δράσης FLEGT»
— Ειδική έκθεση αριθ. 14/2015: «Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ: προσφέρει προστιθέμενη αξία;»
— Ειδική έκθεση αριθ. 15/2015: «Υποστήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ανατολική Αφρική
μέσω της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ στον τομέα της ενέργειας»
— Ειδική έκθεση αριθ. 16/2015: «Βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω ανάπτυξης της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες»
— Ειδική έκθεση αριθ. 17/2015: «Στήριξη των Ομάδων Δράσης για τους Νέους από την Επιτροπή: επιτυχής ο
αναπροσανατολισμός της χρηματοδότησης του ΕΚΤ, αλλά ανεπαρκής η έμφαση στα αποτελέσματα»
— Ειδική έκθεση αριθ. 18/2015: «Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες ευρισκόμενες σε δυσχερή θέση»
— Ειδική έκθεση αριθ. 19/2015: «Για να βελτιωθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα χρειάζεται
μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα»
— Ειδική έκθεση αριθ. 20/2015: «Η οικονομική αποδοτικότητα της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ σε μη παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας»
— Ειδική έκθεση αριθ. 21/2015: «Επισκόπηση των κινδύνων που συνεπάγεται η εφαρμογή μιας
προσανατολισμένης στα αποτελέσματα προσέγγισης της δράσης της ΕΕ στους τομείς της ανάπτυξης και
της συνεργασίας»
— Ειδική έκθεση αριθ. 22/2015: «Εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την ΕΕ:
εδραιωμένη αλλά όχι πλήρως αποτελεσματική»
— Ειδική έκθεση αριθ. 23/2015: «Ποιότητα των υδάτων στη λεκάνη απορροής του Δούναβη: έχει επιτευχθεί
πρόοδος στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα»
— Ειδική έκθεση αριθ. 24/2015: «Αντιμετώπιση της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ: ανάγκη για
περαιτέρω δράση»
— Ειδική έκθεση αριθ. 25/2015: «Στήριξη αγροτικών υποδομών από την ΕΕ: περιθώριο σημαντικής αύξησης της
αποδοτικότητας των δαπανών»
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Σε συνέχεια της επισκόπησης αυτής, καθώς και των
διαπιστώσεων και συμπερασμάτων για το 2013, το Συνέδριο
συνιστά στην Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω το σύστημα
διαχείρισης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις,
προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να αναλαμβάνει την
ευθύνη για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τη
συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στα επιτεύγματα
πολιτικής στις ετήσιες δηλώσεις αξιοπιστίας των γενικών
διευθυντών.

Σύσταση 3:

Σε συνέχεια της επισκόπησης αυτής, καθώς και των
διαπιστώσεων και συμπερασμάτων για το 2013, το Συνέδριο
συνιστά στην Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η έκθεση
αξιολόγησης περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή η οποία
συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την
πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», προκειμένου ο αναγνώστης να έχει σαφή
γενική εικόνα των επιτευγμάτων που πραγματοποιήθηκαν.

Σύσταση 2:

Σε συνέχεια της επισκόπησης αυτής, καθώς και των
διαπιστώσεων και συμπερασμάτων για το 2013, το Συνέδριο
συνιστά στην Επιτροπή να εκμεταλλευθεί την επόμενη
ευκαιρία επανεξέτασης του δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να εξορθολογίσει το πλαίσιο υποβολής των
εκθέσεών της σχετικά με τις επιδόσεις.

Σύσταση 1:

Σύσταση του Συνεδρίου
Υλοποιήθηκε
πλήρως
Ως επί το
πλείστον

X

Μερικώς

Υπό υλοποίηση

X

X

Δεν
υλοποιήθηκε

Άνευ
αντικειμένου

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Η Επιτροπή δεν αποδέχεται αυτή τη σύσταση.

Η Επιτροπή επιδιώκει σταθερά να βελτιώνει την καταγραφή
της προόδου που σημειώνεται στην υλοποίηση των στόχων
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στην ετήσια έκθεση
διαχείρισης και επιδόσεων καθώς και στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η επανεξέταση βρίσκεται
ακόμη υπό εξέλιξη.

Απάντηση της Επιτροπής

EL

2013

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο
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X

Μερικώς

Υπό υλοποίηση

X

Δεν
υλοποιήθηκε

Άνευ
αντικειμένου

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Η Επιτροπή δεν αποδέχεται αυτή τη σύσταση.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η έμφαση στις επιδόσεις ενισχύθηκε
σημαντικά στο νομοθετικό πλαίσιο της περιόδου 20142020.

Απάντηση της Επιτροπής

EL

Η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίζει την ύπαρξη σαφούς
συνάφειας μεταξύ των δραστηριοτήτων και των στόχων που
καθορίζουν οι διάφορες ΓΔ. Κατά τον καθορισμό των στόχων
αυτών, κάθε ΓΔ οφείλει να λαμβάνει υπόψη την ανάλογη
μορφή διαχείρισης, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητές της.

Σύσταση 2:

Η Επιτροπή και ο νομοθέτης πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι
επιδόσεις θα τεθούν στο κέντρο του ενδιαφέροντος κατά την
προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-2020). Για τον
σκοπό αυτό, απαιτείται ο καθορισμός, μέσω των τομεακών
κανονισμών ή με κάποιον άλλο δεσμευτικό τρόπο, περιορισμένου αριθμού αρκετά συγκεκριμένων στόχων συνοδευόμενων από σχετικούς δείκτες, καθώς και των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων και αντικτύπου.

Σύσταση 1:

Σύσταση του Συνεδρίου

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Έσοδα
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
Σημεία

Εισαγωγή
Σύντομη περιγραφή των εσόδων
Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου
Κανονικότητα των πράξεων

4.1-4.5
4.2-4.4
4.5
4.6

Εξέταση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και των λοιπών στοιχείων των συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου

4.7-4.21

Τα υπόλοιπα και οι προσαρμογές ΑΕΕ και ΦΠΑ λαμβάνουν υπόψη τα επικαιροποιημένα
στοιχεία των κρατών μελών για το ΑΕΕ και τον ΦΠΑ, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται
σε συνέχεια των επιφυλάξεων

4.8

Η Επιτροπή ήρε μεγάλο αριθμό επιφυλάξεων σχετικά με το ΑΕΕ
Ο αριθμός των επιφυλάξεων σχετικά με τους ιδίους πόρους βάσει ΦΠΑ μειώθηκε

4.9-4.12
4.13

Η διαχείριση των παραδοσιακών ιδίων πόρων από τα κράτη μέλη επιδέχεται περαιτέρω
βελτίωση

4.14-4.19

Οι υπολογισμοί που αφορούσαν τις εισφορές ΕΟΧ/ΕΖΕΣ και τους μηχανισμούς διόρθωσης
περιείχαν ελάσσονος σημασίας σφάλματα

4.20

Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων παρέχουν ακριβοδίκαιη εκτίμηση

4.21

Συμπέρασμα και συστάσεις
Συμπέρασμα για το 2015
Συστάσεις

4.22-4.24
4.22
4.23-4.24

Παράρτημα 4.1 — Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις που αφορούν
τα έσοδα
Παράρτημα 4.2 — Παρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων όσον αφορά τα έσοδα
Παράρτημα 4.3 — Αριθμός εκκρεμών επιφυλάξεων σχετικά με το ΑΕΕ και τον ΦΠΑ και «ανοικτών σημείων»
σχετικά με τους ΠΙΠ ανά κράτος μέλος στις 31.12.2015
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
4.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας
σχετικά με τα έσοδα, τα οποία αποτελούνται από τους ιδίους πόρους
και τα λοιπά έσοδα. Τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα
έσοδα το 2015 παρουσιάζονται στο πλαίσιο 4.1.

Πλαίσιο 4.1 — Έσοδα — Βασικά πληροφοριακά στοιχεία για το 2015
(σε δισεκατ. ευρώ)

Πηγή: Ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015.
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Σύντομη περιγραφή των εσόδων
4.2. Τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από τους ιδίους πόρους
(90 %) (1), ήτοι από τις εισφορές των κρατών μελών (2), οι οποίοι
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
— Ο ίδιος πόρος που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα
(ΑΕΕ) (64 % των εσόδων) προκύπτει από την εφαρμογή ενιαίου
συντελεστή στο ΑΕΕ των κρατών μελών. Ο υπολογισμός των
εισφορών των κρατών μελών βασίζεται στα προβλεπόμενα για
το ΑΕΕ στοιχεία (3). Αφού ληφθούν υπόψη όλες οι άλλες πηγές
εσόδων, ο ίδιος πόρος που βασίζεται στο ΑΕΕ χρησιμοποιείται
για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού της ΕΕ (4). Κατά τον
υπολογισμό των εισφορών των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων και των προσαρμογών, οι σοβαρότεροι
κίνδυνοι που υπάρχουν είναι οι σχετικές στατιστικές να μην
έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ ή η
Επιτροπή να μην τις έχει επεξεργαστεί σύμφωνα με τους
κανόνες αυτούς. Ένας άλλος κίνδυνος είναι οι επαληθεύσεις
στις οποίες υποβάλλει η Επιτροπή τα στοιχεία των κρατών
μελών για το ΑΕΕ να μην οδηγήσουν στον εντοπισμό πιθανής
μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ.
— Ο ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ) (13 %) προκύπτει από την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή στις θεωρητικά εναρμονισμένες βάσεις υπολογισμού του
ΦΠΑ των κρατών μελών. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι αφορούν
την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που
παρέχουν τα κράτη μέλη, την ακρίβεια του υπολογισμού των
οφειλόμενων εισφορών από την Επιτροπή και την έγκαιρη
καταβολή τους από τα κράτη μέλη.

(1)

(2)

(3)
(4)

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι η απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του
Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (απόφαση για τους ιδίους πόρους) (ΕΕ
L 163 της 23.6.2007, σ. 17) και ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, για την
εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα
των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 130
της 31.5.2000, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1377/2014 (ΕΕ L 367
της 23.12.2014, σ. 14).
Η απόφαση για τους ιδίους πόρους προέβλεπε μειώσεις των
εισφορών ΑΕΕ και ΦΠΑ ορισμένων κρατών μελών κατά την περίοδο
2007-2013. Μόλις κυρωθεί η νέα δέσμη νομοθετικών πράξεων
(βλέπε σημείο 4.4), ορισμένα κράτη μέλη θα επωφεληθούν
αναδρομικά από μείωση για την περίοδο 2014-2020. Επιπλέον, η
απόφαση για τους ιδίους πόρους προέβλεπε διόρθωση των
δημοσιονομικών ανισορροπιών για συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η
διόρθωση αυτή ήταν ακόμα σε ισχύ το 2015 και θα εξακολουθήσει
να ισχύει και υπό τη νέα δέσμη νομοθετικών πράξεων.
Τα εν λόγω στοιχεία συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και των
κρατών μελών κατά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής
ιδίων πόρων.
Τυχόν υποεκτίμηση (ή υπερεκτίμηση) του ΑΕΕ για συγκεκριμένο
κράτος μέλος, μολονότι δεν επηρεάζει τους συνολικούς ιδίους
πόρους που βασίζονται στο ΑΕΕ, συνεπάγεται αύξηση (ή μείωση) των
εισφορών των λοιπών κρατών μελών, έως ότου διορθωθούν τα
στοιχεία που αφορούν το ΑΕΕ.
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— Οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) (13 %) περιλαμβάνουν τους
δασμούς που εισπράττονται επί των εισαγωγών και τα τέλη
παραγωγής ζάχαρης. Οι πόροι αυτοί βεβαιώνονται και
εισπράττονται από τα κράτη μέλη. Τα τρία τέταρτα των
σχετικών ποσών καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ,
το δε υπόλοιπο 25 % παρακρατείται για την κάλυψη των
εξόδων είσπραξης. Οι σοβαρότεροι κίνδυνοι που υφίστανται
στο πλαίσιο των ΠΙΠ αφορούν την πληρότητα και την ακρίβεια
των δασμών, καθώς και την έγκαιρη απόδοσή τους στην ΕΕ.
4.3. Όσον αφορά τα λοιπά έσοδα, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι
περιλαμβάνουν την εκ μέρους της Επιτροπής διαχείριση των
προστίμων, σφάλματα στον υπολογισμό των εισφορών στο πλαίσιο
συμφωνιών της ΕΕ ή άλλου είδους συμφωνιών, καθώς και τους
μηχανισμούς διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών.
4.4. Στις 26 Μαΐου 2014 εγκρίθηκε επισήμως από το
Συμβούλιο νέα δέσμη νομοθετικών πράξεων για τους ιδίους πόρους.
Με την κύρωσή τους από τα κράτη μέλη, οι πράξεις αυτές θα τεθούν
σε ισχύ αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2014. Θα παρακολουθήσουμε τη διαδικασία κύρωσης και, στη συνέχεια, τον υπολογισμό
των αναδρομικών συνεπειών τους (5).

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου
4.5. Τα βασικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης και της
μεθοδολογίας ελέγχου που εφαρμόζουμε περιγράφονται στο
παράρτημα 1.1. Όσον αφορά τον έλεγχο των εσόδων, επισημαίνονται ειδικότερα τα εξής:
α)

Τα συστήματα που εξετάσαμε είναι τα εξής:
i) τα συστήματα που εφαρμόζει η Επιτροπή προκειμένου να
διασφαλίζει ότι τα στοιχεία των κρατών μελών για το ΑΕΕ
αποτελούν τη σωστή βάση για τους σκοπούς των ιδίων
πόρων (συμπεριλαμβανομένης της άρσης των επιφυλάξεων), καθώς και τα συστήματα που εφαρμόζει για τον
υπολογισμό και την είσπραξη των εισφορών στο πλαίσιο
του ιδίου πόρου βάσει του ΑΕΕ (6) και των υπολοίπων
ΑΕΕ,
ii) τα συστήματα που εφαρμόζει η Επιτροπή προκειμένου να
διασφαλίζει ότι οι ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ
και τα υπόλοιπα ΦΠΑ υπολογίζονται και εισπράττονται
σωστά (7),

(5)

(6)

(7)

Οι εισφορές των κρατών μελών θα επανυπολογιστούν αφού ληφθούν
υπόψη τα εξής:
— σε τρία κράτη μέλη θα ισχύσει μειωμένος συντελεστής
καταβολής ΦΠΑ 0,15 %,
— σε τέσσερα κράτη μέλη θα ισχύσουν κατ’ αποκοπήν μειώσεις
των ποσών που πρέπει να καταβληθούν βάσει του ΑΕΕ,
— το ποσοστό παρακράτησης των εισπραττόμενων ΠΙΠ θα μειωθεί
σε 20 % (από το ισχύον 25 %),
— ο υπολογισμός του ΑΕΕ για τους σκοπούς των ιδίων πόρων θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΣΛ 2010 (μέχρι
στιγμής εφαρμόζεται το ΕΣΛ 95).
Για τους σκοπούς του ελέγχου μας, λάβαμε ως βάση τις
συμπεφωνημένες προβλέψεις για το ΑΕΕ. Δεν μπορούμε να
διατυπώσουμε κρίση σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων που
συμφωνήθηκαν μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών.
Αφετηρία του ελέγχου μας αποτέλεσε η εναρμονισμένη βάση
υπολογισμού του ΦΠΑ που καταρτίζουν τα κράτη μέλη. Δεν
υποβάλαμε σε άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες τις στατιστικές και τα
στοιχεία που διαβίβασαν τα κράτη μέλη. Βλέπε επίσης την ειδική
έκθεση αριθ. 24/2015 με τίτλο «Αντιμετώπιση της ενδοκοινοτικής
απάτης στον τομέα του ΦΠΑ: ανάγκη για περαιτέρω δράση» (http://
eca.europa.eu).
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iii) τα συστήματα της Επιτροπής για τους ΠΙΠ, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των λογιστικών ελέγχων
που διενεργούν τα κράτη μέλη μετά τον εκτελωνισμό,
iv) τα λογιστικά συστήματα που εφαρμόζονται για τους
ΠΙΠ (8) σε τρία επιλεγέντα κράτη μέλη (Γαλλία, Ιταλία και
Λιθουανία) (9) και επισκόπηση των συστημάτων τους σε
σχέση με τους μετά τον εκτελωνισμό ελέγχους,
v) την εκ μέρους της Επιτροπής διαχείριση των προστίμων
και των κυρώσεων δυνάμει του τίτλου 7 του προϋπολογισμού της ΕΕ,
vi) τον εκ μέρους της Επιτροπής υπολογισμό των εισφορών
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)/της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ),
vii) τον εκ μέρους της Επιτροπής υπολογισμό των μηχανισμών
διόρθωσης (10).
β)

Εξετάσαμε δείγμα 55 ενταλμάτων είσπραξης εκδοθέντων από
την Επιτροπή (11). Το δείγμα σχεδιάζεται ώστε να είναι
αντιπροσωπευτικό ολόκληρου του φάσματος των πηγών
εσόδων.

γ)

Αξιολογήσαμε τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της
Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Επιτροπής (ΓΔ Προϋπολογισμού) και της Eurostat.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
4.6. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες
υποβλήθηκαν οι πράξεις συνοψίζονται στο παράρτημα 4.1. Από
τις 55 πράξεις που υποβλήθηκαν σε έλεγχο, καμία δεν περιείχε
σφάλμα.
— Δεν διαπιστώσαμε σφάλματα ούτε στον εκ μέρους της
Επιτροπής υπολογισμό των εισφορών των κρατών μελών βάσει
των στοιχείων για τον ΦΠΑ και το ΑΕΕ ούτε στην καταβολή
τους.
— Διαπιστώσαμε ότι τα εντάλματα είσπραξης που εξέδωσε η
Επιτροπή αντιστοιχούν στις καταστάσεις ΠΙΠ που της
διαβίβασαν τα κράτη μέλη.
— Δεν διαπιστώσαμε σφάλματα στον υπολογισμό ή την πληρωμή
πράξεων που συνδέονται με τα λοιπά έσοδα.

(8)

(9)
(10)
(11)

Αφετηρία του ελέγχου μας αποτέλεσαν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα λογιστικά συστήματα που εφαρμόζονται για τους ΠΙΠ στα
κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη. Δεν ήμασταν σε
θέση να καλύψουμε τις μη δηλωθείσες εισαγωγές ή τις εισαγωγές που
διέλαθαν της τελωνειακής επιτήρησης.
Τα τρία αυτά κράτη μέλη επελέγησαν στο πλαίσιο μιας εκ περιτροπής
προσέγγισης λόγω του μεγέθους των εισφορών ΠΙΠ που καταβάλλουν.
Άρθρο 4 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ.
Ένταλμα είσπραξης είναι το έγγραφο στο οποίο η Επιτροπή
καταχωρίζει τα ποσά που της οφείλονται.
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4.7. Όπως διευκρινίζεται στο σημείο 4.5, εξετάσαμε επιλεγμένα
συστήματα. Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται αναλυτικές
παρατηρήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούν μεν τη διατύπωση γνώμης
με επιφύλαξη σχετικά με τα έσοδα, οδηγούν, ωστόσο, στη
διατύπωση συστάσεων για την περαιτέρω βελτίωση του υπολογισμού και της είσπραξης των εσόδων.

Τα υπόλοιπα και οι προσαρμογές ΑΕΕ και ΦΠΑ
λαμβάνουν υπόψη τα επικαιροποιημένα στοιχεία των
κρατών μελών για το ΑΕΕ και τον ΦΠΑ, καθώς και τα
μέτρα που λαμβάνονται σε συνέχεια των επιφυλάξεων
4.8. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαβιβάζουν ετησίως επικαιροποιημένα στοιχεία για το ΑΕΕ και τον ΦΠΑ για τα (τέσσερα)
οικονομικά έτη σχετικά με τα οποία μπορούν ακόμη να
πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις ή σχετικά με τα σημεία για τα
οποία έχει διατυπωθεί επιφύλαξη (12). Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις
εν λόγω πληροφορίες για τον επανυπολογισμό των εισφορών των
κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ και του ΦΠΑ για τα προηγούμενα έτη
(υπόλοιπα και προσαρμογές ΦΠΑ και ΑΕΕ). Μεγάλο μέρος των
σημαντικών διορθώσεων των εισφορών των κρατών μελών που
υπολογίστηκε το 2014 (ύψους 9 813 εκατομμυρίων ευρώ) ήταν
απόρροια των μέτρων που ελήφθησαν για τη διευθέτηση των
επιφυλάξεων για το ΑΕΕ (13), γεγονός που οδήγησε στην άρση των
περισσότερων εξ αυτών κατά το 2015.

Η Επιτροπή ήρε μεγάλο αριθμό επιφυλάξεων σχετικά με
το ΑΕΕ
4.9. Οι επιφυλάξεις που αφορούν το ΑΕΕ μπορεί να είναι είτε
γενικές είτε συγκεκριμένες. Οι γενικές επιφυλάξεις καλύπτουν όλα
τα στοιχεία των καταστάσεων ΑΕΕ. Οι συγκεκριμένες επιφυλάξεις
καλύπτουν διακριτά στοιχεία του ΑΕΕ και μπορεί να αφορούν
πράξεις (14), να έχουν εγκάρσιο χαρακτήρα (15) ή να αναφέρονται σε
διαδικασίες (16). Στο πλαίσιο 4.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του
αριθμού των εκκρεμών επιφυλάξεων στο τέλος του έτους.
Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον ΦΠΑ και
τους ΠΙΠ, οι οποίες αναλύονται κατωτέρω στο παρόν κεφάλαιο.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την κατάσταση κατά κράτος μέλος
στο τέλος του 2015 παρατίθενται στο παράρτημα 4.3.

(12)

(13)
(14)
(15)
(16)

Τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να αναθεωρηθούν εντός διαστήματος
τουλάχιστον τεσσάρων ετών, μετά την παρέλευση του οποίου
παραγράφονται, εκτός εάν έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις. Με την
επιφύλαξη παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης αμφίβολων στοιχείων
για το ΑΕΕ και τον ΦΠΑ που έχει υποβάλει κράτος μέλος, μετά την
παρέλευση της κανονιστικής τετραετούς προθεσμίας.
Βλέπε ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2014, σημεία 4.6
έως 4.13.
Οι επιφυλάξεις αυτές αφορούν συγκεκριμένη πράξη στο πλαίσιο του
ΑΕΕ σε συγκεκριμένο κράτος μέλος.
Οι εγκάρσιες επιφυλάξεις αφορούν συγκεκριμένη πράξη στο πλαίσιο
του ΑΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη.
Χρησιμοποιούνται όταν αφορούν συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, βλέπε σημείο 4.11.
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Πλαίσιο 4.2 — Εξέλιξη του αριθμού των επιφυλάξεων για το ΑΕΕ, των επιφυλάξεων για τον ΦΠΑ και των ανοικτών σημείων σχετικά με τους ΠΙΠ στο
τέλος του έτους

Οι σχετικές με διαδικασίες επιφυλάξεις που αφορούν το ΑΕΕ (βλέπε σημείο 4.11) και οι γενικές επιφυλάξεις (βλέπε σημείο 4.12) δεν λαμβάνονται υπόψη στο
συνολικό ΑΕΕ.
Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σημαντική μείωση του αριθμού των εκκρεμών επιφυλάξεων που
αφορούν πράξεις ή που έχουν εγκάρσιο χαρακτήρα

4.10. Κατά τη διάρκεια του 2015 η Επιτροπή ήρε 184 επιφυλάξεις (εκ των οποίων οι 67 αφορούσαν πράξεις και οι 117 είχαν
εγκάρσιο χαρακτήρα), συμπεριλαμβανομένης της από μακρού
εκκρεμούς επιφύλαξης για συγκεκριμένη πράξη που αφορά το
ΑΕΠ της Ελλάδας και ανάγεται στην περίοδο 1995-2001 (17). Δεν
διαπιστώσαμε σοβαρά προβλήματα στο αναλυθέν δείγμα των
επιφυλάξεων που είχαν αρθεί. Στο τέλος του 2015 υπήρχαν
55 επιφυλάξεις που αφορούσαν διακριτά στοιχεία των σχετικών
καταστάσεων των κρατών μελών (βλέπε πλαίσιο 4.2), εκ των οποίων
οι 39 αφορούσαν πράξεις και οι 16 είχαν εγκάρσιο χαρακτήρα.

(17)

Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) ήταν το μακροοικονομικό
μέγεθος των εθνικών λογαριασμών που εχρησιμοποιείτο έως το
2001.

4.10. Η Επιτροπή αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην
επαλήθευση του ΑΕΕ (Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος) και
την άρση των επιφυλάξεων. Κατά συνέπεια, η ομάδα ΑΕΕ στην
Eurostat ενισχύθηκε μέσω προσωρινής αναδιάταξης του προσωπικού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Στη συνέχεια, κατά το
τέλος του έτους, το προσωπικό σχεδόν διπλασιάστηκε.
Ο αριθμός των επιφυλάξεων που εκκρεμούν μειώθηκε ακόμη
περισσότερο κατά τους πρώτους μήνες του 2016.
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Διεύρυνση του πεδίου αναφοράς των σχετικών με διαδικασίες
επιφυλάξεων

4.11. Η Επιτροπή διεύρυνε το πεδίο αναφοράς των 27 σχετικών
με διαδικασίες επιφυλάξεων που αναφέρονταν στην κατάρτιση του
ΑΕΕ από τα κράτη μέλη το 2010, προκειμένου να καλύψει και το
οικονομικό έτος 2011 (πρόκειται για τις μόνες επιφυλάξεις
του 2015). Οι επιφυλάξεις αυτές διατυπώθηκαν προκειμένου να
δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να επαληθεύσει (18) τα στοιχεία
που είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών
και περιφερειακών λογαριασμών (ΕΣΛ 2010) (19).
Εξακολουθούν να υπάρχουν γενικές επιφυλάξεις σχετικά με ελληνικά
στοιχεία για το ΑΕΕ των ετών 2008 και 2009

4.12. Οι μόνες εκκρεμείς γενικές επιφυλάξεις στο τέλος
του 2015 αφορούσαν τα ελληνικά στοιχεία για το ΑΕΕ των ετών
2008 και 2009. Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς τη
διευθέτησή τους, οι επιφυλάξεις αυτές δεν ήρθησαν. Εντούτοις,
το 2015 η Επιτροπή εξακολούθησε να παρακολουθεί εκ του
σύνεγγυς τα προβλήματα με την κατάρτιση των εθνικών λογαριασμών της Ελλάδας και διατήρησε το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας
που είχε θέσει σε εφαρμογή το 2014 με στόχο τη δημιουργία μιας
ανεξάρτητης και ισχυρότερης εθνικής στατιστικής αρχής. Οι
εργασίες αυτές συμβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας των
ελληνικών στοιχείων για το ΑΕΕ και έχουν ιδιαίτερη σημασία,
δεδομένου ότι η ποιότητα αυτών των στοιχείων μπορεί να επηρεάσει
τις επιμέρους εισφορές όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο των
ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΕ (βλέπε υποσημείωση 4).

Ο αριθμός των επιφυλάξεων σχετικά με τους ιδίους
πόρους βάσει ΦΠΑ μειώθηκε
4.13. Στο τέλος του έτους, υπήρχαν συνολικά 85 επιφυλάξεις,
έναντι 101 το 2014 (βλέπε πλαίσιο 4.2), εκ των οποίων οι 69 είχαν
διατυπωθεί από την Επιτροπή και οι 16 από τα κράτη μέλη. Εκ των
69 επιφυλάξεων που είχε διατυπώσει η Επιτροπή, οι 15 αφορούσαν
παραβάσεις της οδηγίας για τον ΦΠΑ (20) (όπως η παραχώρηση
εξαιρέσεων για προϊόντα και δραστηριότητες που δεν θα έπρεπε να
τύχουν εξαίρεσης). Ο αριθμός των από μακρού εκκρεμών
επιφυλάξεων (21) που είχε διατυπώσει η Επιτροπή μειώθηκε από
δέκα σε έξι.

(18)

(19)
(20)
(21)

Η επαλήθευση αυτή πρέπει να βασίζεται στους καταλόγους ΑΕΕ. Ο
κατάλογος αυτός συνιστά έγγραφο στο οποίο το κράτος μέλος
παραθέτει λεπτομερώς τις πηγές και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του ΑΕΕ του. Αποτελεί τη βάση της
αξιολόγησης που διενεργεί η Eurostat όσον αφορά την ποιότητα και
την πληρότητα των στοιχείων για το ΑΕΕ που χρησιμοποιούνται για
τους σκοπούς των ιδίων πόρων.
Το ΕΣΛ 2010 είναι το πλέον πρόσφατο διεθνώς συμβατό λογιστικό
πλαίσιο της ΕΕ για τη συστηματική και αναλυτική περιγραφή μιας
οικονομίας. Τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2014.
Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006,
σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347
της 11.12.2006, σ. 1).
Ως από μακρού εκκρεμείς επιφυλάξεις ορίζουμε αυτές που ανάγονται
σε χρόνο προγενέστερο τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας· εν
προκειμένω, οι επιφυλάξεις που ήταν εκκρεμείς στο τέλος του 2015
αφορούν έτη προ του 2006.
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Η διαχείριση των παραδοσιακών ιδίων πόρων από τα
κράτη μέλη επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση
Οι μετά τον εκτελωνισμό έλεγχοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο για
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, …

4.14. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προβαίνουν σε έλεγχο
των παραστατικών και εμπορικών στοιχείων που αφορούν εμπορεύματα που έχουν ήδη εισαχθεί και τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην
ΕΕ (22). Οι εν λόγω επαληθεύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι μετά τον εκτελωνισμό έλεγχοι (23), πρέπει να βασίζονται σε
αναλύσεις κινδύνου βάσει κριτηρίων που αναπτύσσονται σε εθνικό
επίπεδο, σε επίπεδο ΕΕ και, ενδεχομένως, σε διεθνές επίπεδο (24).

4.14. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη
μέλη, σύμφωνα με τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης της για τη
διαχείριση των τελωνειακών κινδύνων με σκοπό να διασφαλιστεί
ότι οι έλεγχοι (συμπεριλαμβανομένων των εκ των υστέρων
ελέγχων) είναι αποτελεσματικοί και διενεργούνται μετά από
ανάλυση του κινδύνου, ιδίως με την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών
ενωσιακών κριτηρίων αξιολόγησης του κινδύνου και προτύπων για
τους οικονομικούς κινδύνους.

… ωστόσο, η συνεχιζόμενη έλλειψη εναρμόνισης επηρεάζει τα
αποτελέσματα

4.15. Όπως έχουμε αναφέρει σε ετήσιες εκθέσεις προηγούμενων
ετών (25), διαπιστώσαμε αδυναμίες στον εντοπισμό, την επιλογή και
την επιθεώρηση των εισαγωγέων που ελέγχθηκαν από τα κράτη μέλη.
Στην Ιταλία, παραδείγματος χάριν, η επιλογή των μετά τον
εκτελωνισμό ελέγχων βασίζεται συνήθως στα χαρακτηριστικά των
μεμονωμένων πράξεων και όχι στα χαρακτηριστικά των εταιρειών,
όπως συνιστάται στον οδηγό τελωνειακών ελέγχων της Επιτροπής.

4.15. Η Επιτροπή, κατά τις επιθεωρήσεις της, εξετάζει τακτικά
τους εκ των υστέρων ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των
ελέγχων που διενεργούνται από τα κράτη μέλη, και τα ενθαρρύνει
να αξιοποιήσουν τον οδηγό τελωνειακών ελέγχων για τη
διενέργεια των εν λόγω ελέγχων. Η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια
στα πορίσματα αυτά κατά την τακτική παρακολούθηση των
πορισμάτων που προκύπτουν από τους ελέγχους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και τις δικές της επιθεωρήσεις.
Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 4.14.

(22)
(23)
(24)
(25)

Άρθρο 78 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου,
της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).
«Ο έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό αποτελεί μέθοδο ελέγχου των
οικονομικών φορέων και συνίσταται σε εξέταση των λογαριασμών,
αρχείων και συστημάτων τους». Πηγή: Οδηγός τελωνειακών ελέγχων.
Άρθρο 13, παράγραφος 2 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.
Βλέπε την ετήσια έκθεση για το 2014, σημείο 4.19, την ετήσια
έκθεση για το 2013, σημείο 2.14, και την ετήσια έκθεση για
το 2012, σημείο 2.31.
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4.16. Η ποιότητα, η εμβέλεια και τα αποτελέσματα των μετά τον
εκτελωνισμό ελέγχων διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους στα τρία
κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη. Ιδιαίτερη
περίπτωση αποτελεί η Γαλλία, όπου, για τους σκοπούς των μετά τον
εκτελωνισμό ελέγχων, μία οφειλή μπορεί να γνωστοποιηθεί αφού
παρέλθουν ακόμη και περισσότερα από τρία έτη από τη γένεσή της.
Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από εκείνη που εφαρμόζεται σε άλλα
κράτη μέλη, καθώς, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, οι έλεγχοι
συνδέονται πάντοτε με την «πρόληψη και τη δίωξη των παραβάσεων
της τελωνειακής νομοθεσίας» και, ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην κίνηση ποινικής δίωξης. Για τον λόγο αυτό, οι
γαλλικές αρχές διακόπτουν την τριετή προθεσμία της παραγραφής
για όσο διάστημα διαρκούν οι μετά τον εκτελωνισμό έλεγχοι (26).

4.16. Μολονότι μπορεί να υπάρχουν βάσιμοι λόγοι διαφοροποίησης ως προς το πεδίο εφαρμογής και τα αποτελέσματα των εκ
των υστέρων ελέγχων που διεξάγονται στα διάφορα κράτη μέλη, η
Επιτροπή κατά τις επιθεωρήσεις της στα κράτη μέλη θα συνεχίσει
να εξετάζει τα ζητήματα που έθεσε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά
με τους εκ των υστέρων ελέγχους που διεξήγαγαν οι εθνικές αρχές.
Τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στον οδηγό τελωνειακών ελέγχων,
η χρήση του οποίου δεν είναι υποχρεωτική αλλά θα πρέπει να
αποτελεί για αυτά οδηγό κατά την άσκηση των εκ των υστέρων
ελέγχων που διενεργούν. Σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία
της ΕΕ, ισχύει τριετής προθεσμία για τη γνωστοποίηση τελωνειακής
οφειλής, εκτός εάν η υπόθεση ενδέχεται να οδηγήσει σε ποινική
διαδικασία. Η διαπίστωση του κατά πόσον μια υπόθεση ενδέχεται
να οδηγήσει στην εν λόγω διαδικασία διαφέρει μεταξύ των κρατών
μελών. Η προτεινόμενη οδηγία σχετικά με το ενωσιακό νομικό
πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις
(COM (2013) 884 final), όταν εγκριθεί και εφαρμοστεί,
αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του ζητήματος της
συστηματικής χρήσης από κάποια κράτη μέλη του άρθρου 221
παράγραφος 4 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και πλέον του
άρθρου 103 παράγραφος 2 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Η διαχείριση της λογιστικής Α και της λογιστικής Β εξακολουθεί να
χρήζει βελτίωσης σε ορισμένα κράτη μέλη

4.17. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή κατάσταση
των τελωνειακών δασμών και των εισφορών στον τομέα της ζάχαρης,
η οποία καταρτίζεται σε μηνιαία βάση (λογιστική A), καθώς και
τριμηνιαία κατάσταση των βεβαιωθέντων δασμών που δεν περιλαμβάνονται στη λογιστική Α (λογιστική B) (27).
4.18. Η Επιτροπή εντόπισε αδυναμίες στη διαχείριση της
λογιστικής Β σε 17 από τα 22 κράτη μέλη στα οποία
πραγματοποίησε επίσκεψη. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη,
διαπιστώσαμε επίσης ανεπάρκειες στη διαχείριση της λογιστικής Β (28). Παρατηρήσαμε την εφαρμογή ορθών πρακτικών στη
Λιθουανία, μολονότι η είσπραξη των οφειλών δεν ήταν πάντοτε
δυνατή (βλέπε πλαίσιο 4.3). Στην Ιταλία υπάρχουν ορισμένες
συστηματικές αδυναμίες που πρέπει να αποκατασταθούν. Οι αρχές
της χώρας δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι όλα τα ποσά από
τη λογιστική Β που είχαν εισπραχθεί περιλαμβάνονταν στη σωστή
κατάσταση της λογιστικής Α. Η Επιτροπή διαπίστωσε παρεμφερείς
ανακολουθίες μεταξύ των καταστάσεων της λογιστικής Α και Β και
σε δύο άλλα κράτη μέλη (Βέλγιο και Γαλλία). Οι αδυναμίες αυτές
δεν επηρέαζαν την αξιοπιστία των συνολικών ποσών που γνωστοποιούνται στους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(26)

(27)

(28)

Το άρθρο 221, παράγραφος 4, του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα
ορίζει: «Εάν η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί από πράξη η οποία,
κατά τη στιγμή της διαπράξεώς της, εδιώκετο ως ποινικό αδίκημα, η
γνωστοποίηση στον οφειλέτη είναι δυνατόν να γίνει, υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις, μετά την
παρέλευση της τριετούς προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3».
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δασμοί ή εισφορές εξακολουθούν να
μην έχουν καταβληθεί και δεν καλύπτονται από εγγυήσεις, ή
καλύπτονται μεν από εγγυήσεις, αλλά αποτελούν αντικείμενο
αμφισβήτησης, τα κράτη μέλη μπορούν να αναστείλουν την απόδοση
αυτών των πόρων, εγγράφοντάς τους στη χωριστή αυτή λογιστική.
Βλέπε την ετήσια έκθεση για το 2014, σημείο 4.22, την ετήσια
έκθεση για το 2013, σημείο 2.16, και την ετήσια έκθεση για
το 2012, σημεία 2.32 και 2.33.

4.18. Η Επιτροπή εξετάζει συστηματικά τη διαχείριση της
λογιστικής Β σε καθεμία από τις επιθεωρήσεις της στα κράτη μέλη
και, όταν επισημαίνει ελλείψεις, ζητεί από τα κράτη μέλη να τις
διορθώνουν. Στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής επιτροπής για τους
ίδιους πόρους των Κοινοτήτων (ACOR) του Δεκεμβρίου του 2015,
οι υπηρεσίες της Επιτροπής έθεσαν εκ νέου το ζήτημα σχετικά με
τη συνοχή μεταξύ της λογιστικής Α και Β και ζήτησαν από τα
κράτη μέλη των οποίων οι καταστάσεις της λογιστικής Α και Β
συνέχισαν να παρουσιάζουν ανακολουθίες, να υποβάλουν σχέδιο
για την αντιμετώπισή τους με το χρονοδιάγραμμα, εντός του οποίου
πρόκειται να επιλυθούν, και να διενεργούν ελέγχους ρουτίνας για
να αποτραπεί τυχόν επανάληψη των ανακολουθιών αυτών.
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Πλαίσιο 4.3 — Δεν υπάρχει αποτελεσματικό μέσο για την είσπραξη
οφειλών εταιρειών καταχωρισμένων εκτός ΕΕ ή πολιτών από τρίτες
χώρες.

Σημείο 4.3 — Δεν υφίσταται αποτελεσματικός μηχανισμός για
την είσπραξη οφειλών από εταιρείες που έχουν την έδρα τους
εκτός της ΕΕ ή από τους πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ.

Όσον αφορά τις οφειλές εταιρειών καταχωρισμένων εκτός ΕΕ ή τις
οφειλές πολιτών τρίτων χωρών, δεν υπάρχει αποτελεσματικό μέσο
για την είσπραξή τους.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η έναρξη ισχύος του Ενωσιακού
Τελωνειακού Κώδικα την 1η Μαΐου 2016 προσέφερε ένα
επιπλέον μέσο για την εξασφάλιση της είσπραξης των οφειλών
στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ειδικότερα, επεκτείνεται η χρήση των υποχρεωτικών εγγυήσεων
και προβλέπονται προαιρετικές εγγυήσεις καθώς και ο διορισμός
από κοινού υπεύθυνων τελωνειακών αντιπρόσωπων εγκατεστημένων στην ΕΕ.

Σε έξι από τις 24 περιπτώσεις που επελέγησαν δειγματοληπτικά
στη Λιθουανία, οι οφειλέτες προέρχονταν από τρίτες χώρες:
επρόκειτο για ρώσους, λευκορώσους ή ουκρανούς πολίτες και
εταιρείες καταχωρισμένες στην Τουρκία ή τις Βρετανικές
Παρθένους Νήσους. Μολονότι οι λιθουανικές τελωνειακές αρχές
είχαν εφαρμόσει όλες τις διαδικασίες είσπραξης που ήταν δυνατόν
να εφαρμοστούν εντός ΕΕ, στις εξετασθείσες περιπτώσεις η
είσπραξη της οφειλής απέβη ατελέσφορος.
Επιπλέον, σε τέσσερις από τις 15 περιπτώσεις διαγραφής της
οφειλής (29) που επιλέξαμε να εξετάσουμε σε όλα τα κράτη μέλη,
οι αρχές δεν είχαν καταφέρει να εκτελέσουν την είσπραξη της
οφειλής για τον λόγο ότι οι οφειλέτες ήταν εγκατεστημένοι στην
Ελβετία, την Ουκρανία ή τη Ρωσία.

Ο αριθμός των «ανοικτών σημείων» παραμένει υψηλός

4.19. Μετά τις επιθεωρήσεις της Επιτροπής στα κράτη μέλη, οι
εθνικές αρχές ενδέχεται να υποχρεωθούν να λαμβάνουν μέτρα σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους τελωνειακούς κανόνες της ΕΕ.
Οι περιπτώσεις αυτές είναι γνωστές ως ανοικτά σημεία. Αυτά τα
ανοικτά σημεία μπορούν δυνητικά να έχουν οικονομικό αντίκτυπο.
Στο τέλος του 2015 τα σημεία που παρέμεναν ανοικτά ήταν
συνολικά 325 (βλέπε πλαίσιο 4.2) (30).

(29)

(30)

Οι περιπτώσεις αυτές είχαν γίνει δεκτές από την Επιτροπή
κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1150/2000, το οποίο απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την
υποχρέωση να αποδίδουν στην Επιτροπή τα ποσά που αντιστοιχούν
σε βεβαιωθέντα έσοδα που αποδεικνύονται μη εισπράξιμα. Οι εν λόγω
τέσσερις περιπτώσεις διαγραφής της οφειλής αντιστοιχούν σε μη
ανακτήσιμα ποσά ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ.
44 σημεία παραμένουν ανοικτά εδώ και μία πενταετία τουλάχιστον.
Τα παλαιότερα σημεία που εξακολουθούν να παραμένουν ανοικτά
ανάγονται στο 2002 και αφορούν τη Γερμανία, την Ελλάδα και την
Πορτογαλία.

4.19. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρακολουθούν τα «ανοικτά
σημεία» κατά τρόπο έγκαιρο και άμεσο. Θα κλείνουν ένα σημείο
μόνον εφόσον βεβαιωθούν ότι τα κατάλληλα μέτρα για την
επίλυσή του έχουν ληφθεί και όταν τυχόν οφειλόμενοι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι έχουν αποδοθεί, εντόκως όπου απαιτείται.
Ωστόσο, τα σύνθετα ζητήματα (π.χ. αυτά που απαιτούν αλλαγή
της εθνικής νομοθεσίας ή των οδηγιών, αλλαγές στον τομέα της
οργάνωσης ή της πληροφορικής στις εθνικές υπηρεσίες ή
διαδικασίες επί παραβάσει) χρειάζονται χρόνο για να επιλυθούν.
Από τα 325 σημεία που επισημάνθηκαν από το Ελεγκτικό
Συνέδριο ως ανοικτά στο τέλος του 2015, μόνο 199 έχουν πιθανό
δημοσιονομικό αντίκτυπο.
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Οι υπολογισμοί που αφορούσαν τις εισφορές ΕΟΧ/ΕΖΕΣ
και τους μηχανισμούς διόρθωσης περιείχαν ελάσσονος
σημασίας σφάλματα
4.20. Ελάσσονος σημασίας σφάλματα εντοπίστηκαν στους εξής
δύο τομείς:
α)

στον εκ μέρους της Επιτροπής υπολογισμό των εισφορών ΕΟΧ/
ΕΖΕΣ· και

β)

στον εκ μέρους της Επιτροπής υπολογισμό των μηχανισμών
διόρθωσης.

Τα σφάλματα οφείλονται στον εσφαλμένο μαθηματικό τύπο που
εφαρμόζεται για τον υπολογισμό και σε στοιχεία προερχόμενα από
παρωχημένες βάσεις δεδομένων. Τα εν λόγω σφάλματα δεν είναι
ουσιώδη (31), υποδηλώνουν ωστόσο ότι τα υφιστάμενα συστήματα
για τη διενέργεια και τον επανέλεγχο αυτών των υπολογισμών
χρήζουν βελτίωσης.

Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων παρέχουν ακριβοδίκαιη εκτίμηση
4.21. Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων για το 2015 της
ΓΔ Προϋπολογισμού και της Eurostat παρέχουν ακριβοδίκαιη
εκτίμηση της δημοσιονομικής διαχείρισης από την άποψη της
νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων που αφορούν τους
ιδίους πόρους και τα λοιπά έσοδα. Οι παρεχόμενες πληροφορίες
επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά μας.

(31)

Πρόκειται για μία καθ’ υπέρβαση δήλωση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ επί
συνόλου 5 635,2 εκατομμυρίων ευρώ (ήτοι ποσοστό μικρότερο
του 0,1 %) στον υπολογισμό του μηχανισμού διόρθωσης και για μία
καθ’ υπέρβαση πληρωμή 3,7 εκατομμυρίων ευρώ επί συνόλου
425,8 εκατομμυρίων ευρώ (ήτοι 0,9 %) από τις χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ.

4.20.

(β) Η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση των ελέγχων
και την αποφυγή των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν από το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Για παράδειγμα, εισήχθησαν νέοι
κατάλογοι ελέγχου, οι διαδικασίες για την προετοιμασία
των εισροών βελτιώθηκαν και ο διπλός έλεγχος εγγράφων
ενισχύθηκε περαιτέρω, ιδίως όσον αφορά τις χρησιμοποιηθείσες εισροές. Επιπλέον, αναπτύχθηκε μια πιο λεπτομερής
περιγραφή των υπολογισμών παρέχοντας καλύτερη καθοδήγηση για το νέο προσωπικό που συμμετέχει.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συμπέρασμα για το 2015
4.22. Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου
συνάγεται ότι τα έσοδα δεν περιέχουν σημαντικό επίπεδο
σφάλματος. Συγκεκριμένα όσον αφορά τα έσοδα:
— Κρίναμε ότι τα εξετασθέντα συστήματα ήταν αποτελεσματικά
όσον αφορά τους ιδίους πόρους που βασίζονται στο ΑΕΕ και
τον ΦΠΑ.
— Κρίναμε ότι τα εξετασθέντα συστήματα ήταν συνολικώς
αποτελεσματικά όσον αφορά τους ΠΙΠ. Οι βασικές εσωτερικές
δικλίδες ελέγχου στα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις κρίνονται ως μερικώς αποτελεσματικές.
— Δεν διαπιστώσαμε σφάλματα στις πράξεις που υποβάλαμε σε
ελεγκτικές δοκιμασίες.

Συστάσεις
4.23. Το αποτέλεσμα της επισκόπησής μας όσον αφορά τη
συνέχεια που δόθηκε σε συστάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν σε
προγενέστερες ετήσιες εκθέσεις παρουσιάζεται στο παράρτημα 4.2.
Στις ετήσιες εκθέσεις μας για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013,
διατυπώσαμε επτά συστάσεις, εκ των οποίων τέσσερις υλοποιήθηκαν
ως επί το πλείστον και τρεις μερικώς.
4.24. Σε συνέχεια της επισκόπησης αυτής, καθώς και των
διαπιστώσεων και των συμπερασμάτων για το 2015, συνιστούμε
στην Επιτροπή τα εξής:
Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι

— Σύσταση 1: Να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς τυγχάνουν παρεμφερούς μεταχείρισης σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά την
παραγραφή της γνωστοποίησης οφειλής κατόπιν ελέγχου μετά
τον εκτελωνισμό.

Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη σύσταση. Η Επιτροπή είναι της
άποψης ότι η πρόταση οδηγίας σχετικά με το ενωσιακό νομικό
πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις
(COM (2013) 884 final) ανταποκρίνεται στις παρατηρήσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και ότι η κατάσταση αναμένεται να
βελτιωθεί μόλις η πρόταση εγκριθεί και εφαρμοστεί. Ωστόσο, το
αποτέλεσμα εξαρτάται από την απόφαση της νομοθετικής αρχής.

— Σύσταση 2: Να παράσχει οδηγίες στα κράτη μέλη ώστε αυτά
να βελτιώσουν τη διαχείριση των στοιχείων που καταχωρίζουν
στη λογιστική Β.

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Οι υπηρεσίες της, κατά τους
ελέγχους που διενεργούνται στα κράτη μέλη, παρέχουν τακτικά
καθοδήγηση στις εθνικές αρχές όσον αφορά τη διαχείριση της
λογιστικής Β και προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές.
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— Σύσταση 3: Να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη δηλώνουν
σωστά και της αποδίδουν τα ποσά της λογιστικής Β που
εισπράττονται.

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Θα συνεχίσει να διασφαλίζει
ότι τα κράτη μέλη δηλώνουν ορθά και αποδίδουν τα ποσά που
ανακτώνται από τη λογιστική Β.

— Σύσταση 4: Να διευκολύνει κατά το δυνατόν την από μέρους
των κρατών μελών είσπραξη των τελωνειακών οφειλών, στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οφειλέτες δεν προέρχονται από
κράτος μέλος της ΕΕ.

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Σε εύθετο χρόνο, η Επιτροπή
θα εξετάζει και θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του νέου
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα σε σχέση με την αντιμετώπιση
των ζητημάτων που επισημάνθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Δείτε, επίσης, την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 4.3.

Εισφορές ΕΟΧ/ΕΖΕΣ και μηχανισμοί διόρθωσης

— Σύσταση 5: Να βελτιώσει τον έλεγχο των υπολογισμών των
εισφορών ΕΟΧ/ΕΖΕΣ και των μηχανισμών διόρθωσης.

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Προκειμένου να βελτιωθούν
οι έλεγχοι, έχει ήδη βελτιώσει και ενισχύσει τις σχετικές
διαδικασίες και τους καταλόγους ελέγχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΑ ΕΣΟΔΑ
2015

2014

55

55

0,0 %

0,0 %

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Σύνολο πράξεων:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος
Ανώτατο όριο σφάλματος (AΟΣ)
Κατώτατο όριο σφάλματος (ΚΟΣ)

0,0 %
0,0 %

Η Επιτροπή οφείλει να προτρέψει τα κράτη μέλη να
χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες κατευθυντήριες οδηγίες και
να παρακολουθεί τη διενέργεια των λογιστικών ελέγχων μετά
τον εκτελωνισμό από τα κράτη μέλη.

X

Η Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει ελάχιστα πρότυπα όσον
αφορά την ανάλυση κινδύνου για τους τελωνειακούς
λογιστικούς ελέγχους μετά τον εκτελωνισμό, αξιοποιώντας,
μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες που περιέχονται στην
υφιστάμενη βάση δεδομένων για τις εισαγωγές, προκειμένου
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εστιάζουν στους
εισαγωγείς που εμφανίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ως επί το
πλείστον

X

Μερικώς

Υπό υλοποίηση

X

X

Υλοποιήθηκε
πλήρως

Η Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει λεπτομερές σχέδιο δράσης
με σαφείς ενδιάμεσους στόχους για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που σχετίζονται με την κατάρτιση των εθνικών
λογαριασμών της Ελλάδας και να παρακολουθήσει στενά την
εφαρμογή του.

Η Επιτροπή οφείλει να προτρέψει τα κράτη μέλη να
αποσαφηνίσουν περαιτέρω τις μεθόδους που χρησιμοποιούν
για την κατάρτιση των δεδομένων στον τομέα της μη
παρατηρούμενης οικονομίας και να προωθήσει την εναρμόνιση μεταξύ των μελών στον τομέα αυτό.

Σύσταση του Συνεδρίου
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες κατευθυντήριες οδηγίες.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει εφαρμόσει πλήρως την παρούσα
σύσταση. Ωστόσο, η σύσταση παραπέμπει, επίσης, σε μια
συνεχή διαδικασία, την οποία η Επιτροπή εξακολουθεί να
επιδιώκει.

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Βάσει του ισχύοντος
νομικού πλαισίου, η διενέργεια ελέγχων ανήκει στην
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επιπλέον, η Επιτροπή,
κατά τις επιθεωρήσεις των διενεργηθέντων τελωνειακών
ελέγχων, θα προτρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις
υφιστάμενες κατευθυντήριες οδηγίες και, όπου διαπιστώνονται αδυναμίες κατά τη διεξαγωγή των εκ των υστέρων
ελέγχων, θα ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν διορθωτικά
μέτρα. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο αναθεωρημένος οδηγός
τελωνειακών ελέγχων εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2014.

Η αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος «Επιτήρηση 2»
σε «Επιτήρηση 3» υπόκειται στην εφαρμογή του Ενωσιακού
Τελωνειακού Κώδικα (ΕΤΚ-κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και
εκτελεστική πράξη) και διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη το
πρόγραμμα εργασίας για τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα
(εκτελεστική απόφαση 2014/255/ΕΕ της Επιτροπής).

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Στη νέα έκδοση του
οδηγού τελωνειακών ελέγχων (2014) καθορίζονται δείκτες
κινδύνου για τους εκ των υστέρων ελέγχους. Προβλέπονται
αλλαγές στην υφιστάμενη βάση δεδομένων για τις εισαγωγές, οι οποίες ωστόσο δεν θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή
πριν από το 2018.

Το υπάρχον σχέδιο δράσης για τα στατιστικά στοιχεία για
την Ελλάδα, JOSGAP, θα συμπληρωθεί με ένα συγκεκριμένο
σχέδιο για τους εθνικούς λογαριασμούς κατά τη διάρκεια
του 2016.

Απάντηση της Επιτροπής

EL

2013

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο
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Άνευ αντικειμένου

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία
Απάντηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή ενήργησε και θα συνεχίσει να ενεργεί κατ'αυτόν
τον τρόπο. Η Επιτροπή, κατά τους τακτικούς ελέγχους των
ΠΙΠ που διενεργεί, θα εξακολουθήσει να ελέγχει κατά
πόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κατάλληλα πλαίσια
ελέγχου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
της ΕΕ στον τομέα των παραδοσιακών ιδίων πόρων.

Τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε τα σχέδιά
της για τον προσεχή κύκλο επαλήθευσης. Τα σχέδια αυτά
περιλαμβάνουν λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων, μια
ανάλυση κόστους/οφέλους και πολλά άλλα θέματα που
έθιξε το Ελεγκτικό Συνέδριο τα τελευταία έτη. Βελτιώσεις
όσον αφορά την διαχείριση και τη σημαντικότητα των
επιφυλάξεων έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Η Επιτροπή ενήργησε και θα συνεχίσει να ενεργεί κατ'αυτόν
τον τρόπο. Στο πλαίσιο των ελέγχων της, θα συνεχίσει να
εξετάζει τη χρήση της λογιστικής Α και της λογιστικής Β και
θα ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την
πληρότητα και την ακρίβειά τους.

Η Επιτροπή παρακολουθεί σε ετήσια βάση τη χρήση της λογιστικής Α και της λογιστικής Β. Ωστόσο, οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν, δεδομένου ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

Η Επιτροπή οφείλει να προτρέψει τα κράτη μέλη να
ενισχύσουν την τελωνειακή επιτήρηση, με στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσού των εισπραττόμενων ΠΙΠ.

Μερικώς

Δεν υλοποιήθηκε

EL

(*)

2012

X

Ως επί το
πλείστον

Υπό υλοποίηση

Η Επιτροπή οφείλει να επανεξετάσει το πλαίσιο ελέγχου όσον
αφορά την επαλήθευση των δεδομένων ΑΕΕ, μεταξύ άλλων
μέσω της διενέργειας ανάλυσης κόστους-οφέλους με δομημένο και τυποποιημένο τρόπο, της διεξοδικής επαλήθευσης
των ουσιωδών συνιστωσών του ΑΕΕ που εγκυμονούν
κινδύνους, του περιορισμού της χρήσης των γενικών
επιφυλάξεων και του καθορισμού κριτηρίων σημαντικότητας
για τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Υλοποιήθηκε
πλήρως

X

Σύσταση του Συνεδρίου

Η Επιτροπή οφείλει να συνεχίσει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη
να χρησιμοποιούν ορθώς τις καταστάσεις λογιστικής Α και Β
2013 και
και να εξασφαλίζουν ότι είναι ευαποδείκτως πλήρεις και
2012
ακριβείς (*).

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΕΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΠ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΣ 31.12.2015

Κράτος μέλος

Επιφυλάξεις όσον
αφορά το ΑΕΕ
(κατάσταση στις
31.12.2015)

Επιφυλάξεις όσον
αφορά τον ΦΠΑ
(κατάσταση στις
31.12.2015)

«Ανοικτά σημεία»
σχετικά με τους ΠΙΠ
(κατάσταση στις
31.12.2015)

Βέλγιο

1

4

22

Βουλγαρία

1

2

4

Τσεχική Δημοκρατία

0

0

3

Δανία

0

3

16

Γερμανία

1

4

8

Εσθονία

0

1

3

Ιρλανδία

1

6

8

Ελλάδα

12

7

28

Ισπανία

0

2

18

Γαλλία

1

3

38

Κροατία

0

0

3

Iταλία

0

4

12

Κύπρος

0

0

6

Λετονία

12

1

2

Λιθουανία

0

0

3

Λουξεμβούργο

0

3

1

Ουγγαρία

1

1

9

Μάλτα

1

0

4

Κάτω Χώρες

0

11

48

Αυστρία

0

4

5

Πολωνία

11

4

7

0

2

13

Ρουμανία

12

3

16

Σλοβενία

0

0

4

Σλοβακία

0

0

3

Φινλανδία

0

7

10

Σουηδία

0

3

8

Ηνωμένο Βασίλειο

1

10

23

ΣΥΝΟΛΟ 31.12.2015

55

85

325

ΣΥΝΟΛΟ 31.12.2014

239

101

348

Πορτογαλία

Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι σχετικές με διαδικασίες και οι γενικές επιφυλάξεις για το ΑΕΕ.
Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
Σημεία

Εισαγωγή

5.1-5.5

Σύντομη περιγραφή του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»
Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου
Κανονικότητα των πράξεων
Η πλειονότητα των σφαλμάτων αφορά δήλωση δαπανών προσωπικού και έμμεσων δαπανών
καθ’ υπέρβαση των πραγματικών
Παραβιάσεις των κανόνων περί σύναψης συμβάσεων
Εξέταση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων
Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της Επιτροπής επιβεβαιώνουν τις διαπιστώσεις και τα
συμπεράσματά μας
Εξέταση των επιλεγέντων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
Δαπάνες του Κοινού Κέντρου Υποστήριξης για την έρευνα και την καινοτομία

5.2-5.4
5.5
5.6-5.16
5.11-5.15
5.16
5.17-5.20
5.17-5.20
5.21-5.34
5.21-5.34

Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου

5.24-5.26

Εφαρμογή των αποτελεσμάτων των κατασταλτικών ελέγχων σε σχέση με το έβδομο
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα

5.27-5.31

Στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων σε σχέση με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

5.32-5.34

Συμπέρασμα και συστάσεις

5.35-5.38

Συμπέρασμα για το 2015

5.35-5.36

Συστάσεις

5.37-5.38

Παράρτημα 5.1 –

Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις του τομέα
«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»

Παράρτημα 5.2 –

Παρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων για τον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την
ανάπτυξη και την απασχόληση»

C 375/144

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
5.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας
για τον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την
απασχόληση». Τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις
καλυπτόμενες δραστηριότητες και τις δαπάνες κατά το 2015
παρουσιάζονται στο πλαίσιο 5.1.

Σύντομη περιγραφή του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για
την ανάπτυξη και την απασχόληση»
5.2. Οι δαπάνες αποσκοπούν στη βελτίωση της έρευνας και της
καινοτομίας, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων και την
προώθηση της απασχόλησης, τη διασφάλιση μιας ψηφιακής ενιαίας
αγοράς, την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της
ενεργειακής απόδοσης, τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κυρίως για
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
5.3. Η έρευνα και η καινοτομία αντιστοιχούν στο 62 % των
δαπανών, μέσω του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013 (εφεξής «έβδομο
πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας») και του «Ορίζοντας 2020», του
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας 2014-2020.
Άλλα σημαντικά μέσα διάθεσης πόρων είναι: το πρόγραμμα διά
βίου μάθησης και το Erasmus+ στους τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, τα διαστημικά
προγράμματα Galileo, EGNOS και Copernicus, το πρόγραμμα των
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, το οποίο παρέχει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη υποδομών μεταφορών, το ευρωπαϊκό
ενεργειακό πρόγραμμα ανάκαμψης για την υποστήριξη έργων στον
τομέα της ενέργειας και ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «Συνδέοντας
την Ευρώπη», ο οποίος στηρίζει την ανάπτυξη δικτύων στους τομείς
των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.
5.4. Το 90 % σχεδόν των δαπανών λαμβάνει τη μορφή
επιχορηγήσεων προς δικαιούχους του δημόσιου ή του ιδιωτικού
τομέα οι οποίοι συμμετέχουν σε έργα. Η Επιτροπή προβαίνει σε
προπληρωμές μετά την υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης ή
απόφασης χρηματοδότησης. Στη συνέχεια, αποδίδει τις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ δαπάνες τις οποίες δηλώνουν οι δικαιούχοι,
αφού αφαιρέσει τις καταβληθείσες προπληρωμές. Ο σοβαρότερος
κίνδυνος για την κανονικότητα των πράξεων είναι ο μη εντοπισμός
και η μη διόρθωση από την Επιτροπή των μη επιλέξιμων δαπανών
που δηλώνουν οι δικαιούχοι πριν από την απόδοσή τους.
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Πλαίσιο 5.1 – Τομέας 1α του ΠΔΠ — «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» — Βασικά πληροφοριακά στοιχεία για το 2015
(σε δισεκατ. ευρώ)

Συνολικές πληρωμές για το οικονομικό έτος
- προπληρωμές (1)
+ εκκαθαρίσεις προπληρωμών (1)

16,8
9,5
7,2

Σύνολο ελεγχθέντος πληθυσμού

14,5

(1)

Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε σημείο 7 του παραρτήματος 1.1).

Πηγή: Ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου
5.5. Τα βασικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης και της
μεθοδολογίας ελέγχου που εφαρμόζουμε περιγράφονται στο
παράρτημα 1.1. Όσον αφορά τον έλεγχο του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», επισημαίνονται
ειδικότερα τα εξής:
α)

Εξετάσαμε δείγμα 150 πράξεων, όπως ορίζεται στο σημείο 7
του παραρτήματος 1.1. Το δείγμα σχεδιάζεται ώστε να είναι
αντιπροσωπευτικό του φάσματος των δαπανών που καλύπτει ο
συγκεκριμένος τομέας του ΠΔΠ. Το δείγμα περιλάμβανε
88 πράξεις για την έρευνα και την καινοτομία, 18 πράξεις
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον
αθλητισμό και 44 πράξεις για άλλα προγράμματα και
δραστηριότητες.
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β)

Στις περιπτώσεις των νέων προγραμμάτων, όπως το «Ορίζοντας 2020» και το Erasmus+, όλες σχεδόν οι πληρωμές
του 2015 ήταν προπληρωμές, οι οποίες αποκλείονται από το
δείγμα μας. Οι ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλαμε
τις πράξεις επικεντρώθηκαν σε πληρωμές προς έργα των
προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, ιδίως του έβδομου
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και του προγράμματος
διά βίου μάθησης.

γ)

Αξιολογήσαμε τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της
Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ Έρευνας
και Καινοτομίας), της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς,
Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ Εσωτερικής
Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) και της
Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού).

δ)

Εξετάσαμε την συγκρότηση του Κοινού Κέντρου Υποστήριξης
της Επιτροπής για τη διαχείριση των δαπανών στους τομείς της
έρευνας και της καινοτομίας και την εφαρμογή των στρατηγικών κατασταλτικών ελέγχων της Επιτροπής όσον αφορά το
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020».
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ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
5.6. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες
υποβλήθηκαν οι πράξεις συνοψίζονται στο παράρτημα 5.1. Από
τις 150 πράξεις που εξετάστηκαν, οι 72 (48 %) περιείχαν σφάλμα.
Βάσει των 38 σφαλμάτων που προσδιορίσαμε ποσοτικώς, εκτιμούμε
ότι το επίπεδο σφάλματος είναι 4,4 % (1).

5.6. Το ποσοστό σφάλματος που αναφέρει το Ελεγκτικό
Συνέδριο αποτελεί έναν μόνο δείκτη της αποτελεσματικότητας
της εκτέλεσης των δαπανών της ΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει
πολυετή στρατηγική ελέγχου. Βάσει αυτής, οι υπηρεσίες της
προβαίνουν σε εκτίμηση του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος
λαμβάνοντας υπόψη τις ανακτήσεις, τις διορθώσεις και τα
αποτελέσματα όλων των λογιστικών και λοιπών ελέγχων που
διεξάγουν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του
προγράμματος.

5.7. Ο βαθμός στον οποίο τα διάφορα είδη σφαλμάτων
συνέβαλαν στη διαμόρφωση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος
για το 2015 παρουσιάζεται στο πλαίσιο 5.2.

5.7. Σε έργα έρευνας και καινοτομίας, οι δαπάνες προσωπικού
και οι έμμεσες δαπάνες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των
δαπανών του έργου. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία που παρουσιάζουν οι δομές του κόστους στο ευρωπαϊκό
ερευνητικό τοπίο, έγινε μια συνειδητή πολιτική επιλογή να
αποδοθούν οι εν λόγω κατηγορίες δαπανών βάσει του πραγματικού
κόστους αντί του κατά μονάδα κόστους ή κατ’ αποκοπή ποσοστών.
Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο είναι επιρρεπείς σε σφάλματα, όπως
διαπιστώνεται στη γραφική παράσταση.
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει σχεδιαστεί για την
αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των εν λόγω πηγών
σφάλματος με την εισαγωγή ορισμένων απλουστεύσεων —βλ.
σημείο 5.12 κατωτέρω.

(1)

Υπολογίζουμε το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος. Το αναφερόμενο ποσοστό αποτελεί τη
βέλτιστη δυνατή εκτίμηση. Εκτιμούμε, με βαθμό εμπιστοσύνης 95 %,
ότι το επίπεδο σφάλματος για τον σχετικό πληθυσμό για τα
οικονομικά έτη 2014 και 2015 υπερβαίνει το 2 %.
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Πλαίσιο 5.2 – «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» — Ανάλυση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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5.8. Για 10 επί συνόλου 38 πράξεων που περιείχαν προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα, επισημάναμε σφάλματα υπερβαίνοντα το
20 % των εξετασθεισών πράξεων. Οι 10 αυτές περιπτώσεις
(εννέα από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και μία από το
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της
περιόδου 2007-2013) αντιστοιχούν στο 77 % του συνολικού
εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα
για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για το 2015.
5.9. Όσον αφορά τις δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία,
το είδος και το φάσμα των σφαλμάτων που διαπιστώσαμε είναι
αντίστοιχα με εκείνα που εντοπίζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του
έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα. Διαπιστώσαμε
λιγότερα ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα σε πληρωμές στο
πλαίσιο άλλων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων σε σύγκριση με
προηγούμενα έτη.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5.10. Σε 16 περιπτώσεις προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων,
η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές (2) διέθεταν
επαρκή πληροφοριακά στοιχεία για την πρόληψη ή τον εντοπισμό
και τη διόρθωση των σφαλμάτων πριν από την έγκριση των δαπανών.
Εάν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για την
πρόληψη ή για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων, το
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν
χαμηλότερο κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες.

5.10. Η Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα
προληπτικών ελέγχων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομερείς αυτοματοποιημένους καταλόγους ελέγχων, γραπτές οδηγίες
και συνεχή κατάρτιση. Η βελτίωση του συστήματος αυτού χωρίς
να επιβάλλεται πρόσθετος διοικητικός φόρτος στους δικαιούχους,
και μεριμνώντας παράλληλα ώστε οι πληρωμές να καταβάλλονται
έγκαιρα στους ερευνητές, είναι μια διαρκής πρόκληση. Οι
διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, και θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, για την
περαιτέρω βελτίωση των προληπτικών ελέγχων.
Όσον αφορά τους ανεξάρτητους ελεγκτές που πιστοποιούν τις
δηλωθείσες δαπάνες οι οποίες αντιστοιχούν σε 15 από τις 16
περιπτώσεις που αναφέρει το Συνέδριο, αυτό είναι ένα γνωστό
ζήτημα, που έχει αναλυθεί σε προηγούμενες εκθέσεις. Προκειμένου
να δώσει συνέχεια στις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η
Επιτροπή διοργάνωσε σειρά συνεδριάσεων που απευθύνονταν
στους δικαιούχους και στους ανεξάρτητους αρμόδιους για την
πιστοποίηση ελεγκτές (> 300) ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση
σχετικά με τα συχνότερα σφάλματα. Επιπλέον, οι αρμόδιοι για την
πιστοποίηση ελεγκτές που είχαν υποπέσει σε σφάλματα έλαβαν
ανατροφοδότηση, καθώς και ένα πιο διδακτικό υπόδειγμα για τα
πιστοποιητικά ελέγχου που προβλέπονται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Για την έρευνα, τα πιστοποιητικά ελέγχου αναμένεται
να μειώσουν το ποσοστό σφάλματος κατά 50 % σε σύγκριση με τις
μη πιστοποιημένες απαιτήσεις. Έτσι, μολονότι αναγνωρίζεται ότι
δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό κάθε σφάλματος, αποτελούν
σημαντικό εργαλείο για τη μείωση του συνολικού ποσοστού
σφάλματος.

Η πλειονότητα των σφαλμάτων αφορά δήλωση δαπανών
προσωπικού και έμμεσων δαπανών καθ’ υπέρβαση των
πραγματικών
5.11. Η πλειονότητα των ποσοτικώς προσδιορίσιμων σφαλμάτων
που διαπιστώσαμε (33 επί συνόλου 38) αφορούσε την απόδοση μη
επιλέξιμων δαπανών προσωπικού και έμμεσων δαπανών που
δηλώθηκαν από δικαιούχους. Τα σφάλματα αυτά εντοπίστηκαν
κατά κύριο λόγο, όχι όμως αποκλειστικά, σε έργα του έβδομου
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (βλέπε πλαίσιο 5.3).

5.11. Οι έλεγχοι της Επιτροπής έχουν επίσης αποδείξει ότι το
είδος και το επίπεδο των σφαλμάτων παραμένουν σταθερά λόγω
των πολύπλοκων κανόνων του ΠΠ7. Ωστόσο, δεδομένου ότι έχει
υπογραφεί το σύνολο των συμβάσεων του ΠΠ7, δεν υπάρχει
πλέον δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησης του νομικού πλαισίου.
Πάντως, κατά την εκτέλεση του ΠΠ7, η Επιτροπή προσπάθησε να
απλουστεύσει το σύστημα εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου,
όπως για παράδειγμα τα μέτρα απλούστευσης που εγκρίθηκαν από
την Επιτροπή στις 24 Ιανουαρίου 2011 (απόφαση C(2011) 174).
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» περιλαμβάνει ριζική απλούστευση του νομικού πλαισίου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις
προσδοκίες τόσο των ενδιαφερόμενων μερών όσο και των
νομοθετικών αρχών, ιδίως όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού
και τις έμμεσες δαπάνες, που αποτελούν τις κύριες πηγές
σφαλμάτων.

(2)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάριν στις δηλώσεις
δαπανών για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα, όπου η
συνεισφορά της ΕΕ υπερβαίνει τα 375 000 ευρώ, οι ανεξάρτητοι
ελεγκτές πρέπει να πιστοποιούν την επιλεξιμότητα των δηλωθεισών
δαπανών.
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Πλαίσιο 5.3 – Παράδειγμα απόδοσης μη επιλέξιμων δαπανών
προσωπικού

Πλαίσιο 5.3 – Παράδειγμα απόδοσης μη επιλέξιμων δαπανών
προσωπικού

Εξετάσαμε δήλωση δαπανών ύψους 250 000 ευρώ την οποία
υπέβαλε δικαιούχος που συμμετείχε με οκτώ εταίρους σε έργο για
την ανάπτυξη υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής στο πλαίσιο του
προγράμματος υποστήριξης της πολιτικής για τις τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών, που εντάσσεται στο πρόγραμμα
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της περιόδου 2007-2013.
Διαπιστώσαμε ότι οι δαπάνες προσωπικού που δηλώθηκαν για το
έργο είχαν υπερεκτιμηθεί, καθότι ως βάση για τον υπολογισμό
τους χρησιμοποιήθηκε ένας τυπικός αριθμός εργάσιμων ωρών
που ήταν υψηλότερος των πράγματι δεδουλευμένων ωρών. Στο
μισθολογικό κόστος περιλήφθηκαν επίσης μη επιλέξιμες πληρωμές πριμ.

Η Επιτροπή θα προβεί στην ανάκτηση των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.

5.12. Τα σφάλματα που εντοπίσαμε στις δηλώσεις δαπανών
οφείλονταν, σχεδόν στο σύνολό τους, σε παρερμηνεία από πλευράς
των δικαιούχων των πολύπλοκων κανόνων επιλεξιμότητας ή σε
εσφαλμένο υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών τους. Εντοπίσαμε
δύο περιπτώσεις που εγείρουν υπόνοιες απάτης, καθώς προκύπτει
ότι οι δικαιούχοι εκ προθέσεως διόγκωσαν τις επιλέξιμες δαπάνες
τους στο πλαίσιο του έργου.

5.12. Λόγω της πολυπλοκότητας των κανόνων, η Επιτροπή
εισήγαγε πολυάριθμες απλουστεύσεις στο πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Η διόγκωση των ωρομισθίων οφείλεται
υπολογισμό των παραγωγικών ωρών. Οι
λόγω υπολογισμό έχουν απλουστευθεί στο
ντας 2020» ώστε να αποφεύγεται αυτό το

σε σφάλματα στον
κανόνες για τον εν
πρόγραμμα «Ορίζοείδος σφάλματος.

— ένα ποσοστό χρηματοδότησης ανά δράση, όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων,
— κατ’ αποκοπήν ποσοστό για έμμεσες δαπάνες,
— απλουστευμένη καταγραφή του χρόνου και μεγαλύτερη
χρήση της πρακτικής των δικαιούχων,
— πιο ευέλικτοι κανόνες όσον αφορά τους τρίτους και την
υπεργολαβία,
— απλούστεροι και σαφέστεροι κανόνες για τον υπολογισμό των
παραγωγικών ωρών (και άρα των δαπανών προσωπικού).
Όπου οι στόχοι πολιτικής επιτρέπουν την εφαρμογή ακόμη πιο
απλών κανόνων και μηχανισμών, αυτοί έχουν εισαχθεί. Οι
επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και του
σχεδίου Marie Skłodowska Curie δεν είναι πολύπλοκες —αφορούν
σε μεγάλο βαθμό δημόσιους φορείς, χρησιμοποιούν ευρύτερα
ενιαίους συντελεστές και κατ’ αποκοπήν ποσά και η πλειονότητά
τους αφορά έναν μόνο δικαιούχο. Το γεγονός αυτό περιορίζει τις
πιθανότητες παρερμηνείας και τα ποσοστά σφάλματος είναι
χαμηλότερα του 2 % για τα εν λόγω προγράμματα.

5.13. Όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού, οι δικαιούχοι σε
πολλές περιπτώσεις υπολόγισαν εσφαλμένα τα ωρομίσθια των
υπαλλήλων που είχαν χρεωθεί στο έργο ή δεν ήταν σε θέση να
παράσχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον χρόνο
πραγματικής απασχόλησης των υπαλλήλων τους στο έργο. Σε πέντε
περιπτώσεις, οι δικαιούχοι δήλωσαν εσφαλμένα ως δαπάνες
προσωπικού τις αμοιβές εξωτερικών συμβούλων (βλέπε πλαίσιο 5.4).

5.13. Καθώς οι κανόνες για τη χρήση συμβούλων αποδείχθηκαν
δύσκολοι στο πλαίσιο του ΠΠ7, οι εν λόγω κανόνες έχουν
απλουστευθεί στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».
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Πλαίσιο 5.4 – Παράδειγμα απόδοσης μη επιλέξιμων δαπανών
προσωπικού

Πλαίσιο 5.4 – Παράδειγμα απόδοσης μη επιλέξιμων δαπανών
προσωπικού

Εξετάσαμε δήλωση δαπανών ύψους 85 000 ευρώ από δικαιούχο
που συμμετείχε με 11 εταίρους σε έργο του έβδομου
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα, το οποίο αφορούσε
την ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Ο
δικαιούχος προσέλαβε συμβούλους για την υλοποίηση του
έργου. Διαπιστώσαμε ότι οι σύμβουλοι αυτοί δεν πληρούσαν τα
κριτήρια που απαιτούνταν για να θεωρηθούν «εσωτερικοί
σύμβουλοι», δεδομένου ιδίως ότι το κόστος απασχόλησής τους
ήταν σημαντικά υψηλότερο από τις δαπάνες προσωπικού που
αφορούσαν τους υπαλλήλους του δικαιούχου της ίδιας
κατηγορίας. Επιπροσθέτως, οι δηλωθείσες προς απόδοση δαπάνες
προσωπικού σε σχέση με έναν υπάλληλο δεν τεκμηριώνονταν με
κανένα δικαιολογητικό.

Οι κανόνες όσον αφορά τους συμβούλους έχουν απλουστευθεί
στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» προς αποφυγήν ή περιορισμό
αυτού του είδους σφάλματος.

5.14. Όσον αφορά τις έμμεσες δαπάνες, οι δικαιούχοι που
διέπραξαν σφάλματα στη δήλωση πραγματικών έμμεσων δαπανών
εφάρμοσαν εσφαλμένη μεθοδολογία ή περιέλαβαν μη επιλέξιμες
δαπάνες στον υπολογισμό των γενικών εξόδων που καταλογίστηκαν
στο έργο (βλέπε πλαίσιο 5.5). Στην περίπτωση των δικαιούχων που
δήλωσαν κατ’ αποκοπήν έμμεσες δαπάνες, βάσει ποσοστού των
άμεσων δαπανών, τυχόν σφάλματα στις άμεσες δαπάνες τους είχαν
ως επίπτωση σφάλμα κατ’ αναλογία στις επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες.

5.14. Ο υπολογισμός των πραγματικών έμμεσων δαπανών είναι
πολύπλοκος και αποτελεί τακτικά πηγή σφαλμάτων. Οι κανόνες
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» έχουν απλουστευθεί και
κατ’ αποκοπή ποσοστό γενικών εξόδων θα εφαρμόζεται σε όλες τις
περιπτώσεις ούτως ώστε να αποφεύγονται αυτά τα σφάλματα.

Πλαίσιο 5.5 – Παράδειγμα απόδοσης μη επιλέξιμων έμμεσων
δαπανών

Πλαίσιο 5.5 – Παράδειγμα απόδοσης μη επιλέξιμων έμμεσων
δαπανών

Εξετάσαμε δήλωση δαπανών ύψους 146 000 ευρώ από δικαιούχο
που συμμετείχε με έντεκα εταίρους σε έργο του έβδομου
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα, το οποίο αφορούσε
την ανάπτυξη ενισχυμένων συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών διαχείρισης. Διαπιστώσαμε ότι τμήμα των δαπανών
προσωπικού που δήλωσε ο δικαιούχος αφορούσε στην πραγματικότητα άλλο έργο. Ο δικαιούχος συμπεριέλαβε μη επιλέξιμα
στοιχεία στον υπολογισμό των έμμεσων δαπανών (δαπάνες
προσωπικού που δεν συνδέονταν με διοικητική υποστήριξη,
δαπάνες εμπορικής προώθησης και δαπάνες γραφείου και
ταξιδίων μη συνδεόμενες με τις ερευνητικές δραστηριότητες).

Όσον αφορά τις έμμεσες δαπάνες, το παράδειγμα καταδεικνύει
την πολυπλοκότητα του υπολογισμού των πραγματικών
έμμεσων δαπανών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» εισάγει ένα κατ’ αποκοπή
ποσοστό γενικών εξόδων για όλα τα έργα.
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5.15. Οι κανόνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» απλουστεύθηκαν. Ωστόσο, στην ετήσια έκθεσή μας για το 2014
επισημάναμε τον αυξημένο κίνδυνο παράτυπων πληρωμών σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ερευνητές λαμβάνουν πρόσθετη
αμοιβή (3) ή όταν συμμετέχοντες χρησιμοποιούν μεγάλες ερευνητικές υποδομές. Συστήσαμε στην Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλη
στρατηγική ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ενδεδειγμένων ελέγχων
των δαπανών που δηλώνονται βάσει των εν λόγω ειδικών κριτηρίων
επιλεξιμότητας (4). Στο πλαίσιο των περιορισμένων ελεγκτικών
δοκιμασιών που διενεργήσαμε σε σχέση με το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020» (5) το 2015, επισημάναμε ότι υλοποιήθηκε ο
κίνδυνος που σχετίζεται με την πρόσθετη αμοιβή.

5.15. Η Επιτροπή έχει θεσπίσει μια στρατηγική λογιστικού
ελέγχου για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και επίσης
αναπτύσσει στρατηγικές ελέγχου σύμφωνα με τις συστάσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παραβιάσεις των κανόνων περί σύναψης συμβάσεων
5.16. Μολονότι διαπιστώσαμε 6 περιπτώσεις σφαλμάτων στις
10 διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που εξετάσαμε, η
συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων βελτιώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Εντοπίσαμε
μία περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί
δημόσιων συμβάσεων, στην οποία, συνεπώς, οι δηλωθείσες δαπάνες
της σύμβασης που υποβλήθηκε σε έλεγχο δεν ήταν επιλέξιμες. Τα
υπόλοιπα σφάλματα περιλαμβάνουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
με τις απαιτήσεις περί ενημέρωσης και δημοσιότητας, εσφαλμένης
εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής και ελλείψεων στη συγγραφή
υποχρεώσεων. Τα εν λόγω διαδικαστικά σφάλματα δεν προσδιορίζονται ποσοτικώς και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του
εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της Επιτροπής
επιβεβαιώνουν τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματά
μας
5.17. Εξετάσαμε τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της ΓΔ
Έρευνας και Καινοτομίας, της ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ και της ΓΔ Εκπαίδευσης και
Πολιτισμού. Θεωρούμε ότι οι εκθέσεις παρέχουν ακριβοδίκαιη
εκτίμηση της δημοσιονομικής διαχείρισης σε σχέση με την
κανονικότητα των πράξεων, ενώ οι παρεχόμενες πληροφορίες
επιβεβαιώνουν ως επί το πλείστον τις διαπιστώσεις και τα
συμπεράσματά μας. Παραδείγματος χάριν, η ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας περιλαμβάνει
επιφύλαξη σχετικά με τις πληρωμές για την απόδοση των
δηλωθεισών δαπανών στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματοςπλαισίου.

(3)

(4)
(5)

Πληρωμές επιπλέον της συνήθους αμοιβής εργαζομένου (παραδείγματος χάριν, για πρόσθετη εργασία ή λόγω ειδικής εμπειρογνωσίας),
οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερο ωρομίσθιο στο πλαίσιο
συγκεκριμένων έργων.
Βλέπε ετήσια έκθεση για το 2014, σημεία 5.14 και 5.35.
Το δείγμα που χρησιμοποιήσαμε στο πλαίσιο των ελεγκτικών
δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις περιλάμβανε μια
πράξη από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Όσον αφορά την πρόσθετη αμοιβή σε δικαιούχους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή ανέπτυξε κανόνες με τους οποίους
ήλπιζε να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στη απλούστευση, την
ασφάλεια και την εύλογη συνδρομή στους ερευνητές, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Η παρατήρηση του Συνεδρίου ευθυγραμμίζεται με την πείρα της ίδιας της
Επιτροπής, και αναζητούνται λύσεις σε στενή συνεργασία με τους
οργανισμούς και τα κράτη μέλη.
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5.18. Η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας και η ΓΔ Εσωτερικής
Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ διατύπωσαν
νέες επιφυλάξεις σε σχέση με πληρωμές σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες εκτιμούσαν ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος (ήτοι το
επίπεδο σφάλματος που εξακολουθεί να διαφεύγει τον εντοπισμό και
τη διόρθωση στο τέλος ενός προγράμματος) θα υπερβεί το 2 %.
5.19. Η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας διατύπωσε επιφύλαξη
σχετικά με πληρωμές για την απόδοση δηλωθεισών δαπανών στο
πλαίσιο του Ταμείου Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα, επειδή το
εναπομένον ποσοστό σφάλματος υπολογίστηκε σε 3 % περίπου. Η
ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
διατύπωσε επιφύλαξη σχετικά με πληρωμές για την απόδοση
δηλωθεισών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου για
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της περιόδου 20072013, καθώς το εναπομένον ποσοστό σφάλματος υπολογίστηκε σε
6,1 % περίπου.
5.20. Τόσο στην περίπτωση του Ταμείου Έρευνας Άνθρακα και
Χάλυβα όσο και στην περίπτωση του προγράμματος-πλαισίου για
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της περιόδου 20072013, κύρια αιτία των σφαλμάτων είναι η πολυπλοκότητα των
κανόνων και το γεγονός ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας είναι
παρόμοιοι αλλά όχι ταυτόσημοι με τους κανόνες που ισχύουν για το
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα, με αποτέλεσμα οι
δικαιούχοι να υποπίπτουν σε σφάλματα εφαρμόζοντας τους κανόνες
του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα κατά την
κατάρτιση των δηλώσεων δαπανών τους.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δαπάνες του Κοινού Κέντρου Υποστήριξης για την
έρευνα και την καινοτομία
5.21. Η ευθύνη για τις δαπάνες στον τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας επιμερίζεται μεταξύ πολυάριθμων φορέων υλοποίησης:
οκτώ γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής, επτά κοινών επιχειρήσεων,
τεσσάρων εκτελεστικών οργανισμών, ενός αποκεντρωμένου οργανισμού και μιας σειράς διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται
στον τομέα αυτό βάσει συμφωνιών ανάθεσης.
5.22. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σύστασή μας (6), και
προκειμένου να επιτύχει αποδοτική και εναρμονισμένη υλοποίηση
του προγράμματος, ίδρυσε τον Ιανουάριο του 2014 Κοινό Κέντρο
Υποστήριξης για τη διαχείριση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Το κέντρο λειτουργεί στους κόλπους της ΓΔ Έρευνας
και Καινοτομίας και παρέχει κοινές υπηρεσίες στους τομείς της
νομικής υποστήριξης, των κατασταλτικών ελέγχων (μέσω της Κοινής
Υπηρεσίας Ελέγχου), των συστημάτων και λειτουργιών ΤΠ, των
επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς και των πληροφοριών και
στοιχείων προγράμματος.

(6)

Βλέπε την ειδική έκθεση αριθ. 2/2013 με τίτλο «Είναι αποδοτική η εκ
μέρους της Επιτροπής εφαρμογή του έβδομου προγράμματοςπλαισίου για την έρευνα;» (ΕΕ C 267 της 17.9.2013).

5.20. Οι κανόνες για το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και
τον Χάλυβα, ένα μικρό ανεξάρτητο χρηματοδοτικό μέσο στο
πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (δαπάνες
ύψους 44 εκατ. ευρώ το 2015) εναρμονίζονται με τους κανόνες
του κύριου προγράμματος-πλαισίου, όπου αυτό είναι δυνατόν.
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5.23. Η συγκρότηση του Κοινού Κέντρου Υποστήριξης συνιστά
θετικό βήμα προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού των
συστημάτων και λειτουργιών ΤΠ, της εναρμόνισης της διαχείρισης
των επιχορηγήσεων και της διασφάλισης της συνεκτικής εφαρμογής
των κανόνων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» από τους
διάφορους φορείς υλοποίησης. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στο οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση
περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ή ποσοστού 3 % του
προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», δεν
συμμετέχει επί του παρόντος στο συγκεκριμένο πλαίσιο διαχείρισης
και ελέγχου.

Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου
5.24. Όσον αφορά τις δαπάνες στον τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας, η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει την ανάγκη μείωσης της
διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή μείωσε τους ελέγχους επαλήθευσης πριν
από τις πληρωμές και επιδιώκει να αποκομίζει βεβαιότητα ως επί το
πλείστον μέσω των κατασταλτικών ελέγχων της επί των αποδοθεισών
δαπανών. Οι κατασταλτικοί έλεγχοι διενεργούνται είτε από τους
ελεγκτές της ίδιας της Επιτροπής μέσω της Κοινής Υπηρεσίας
Ελέγχου είτε από ανεξάρτητους ελεγκτές για λογαριασμό της
Επιτροπής βάσει σύμβασης-πλαισίου.
5.25. Μολονότι η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου συστάθηκε ως τμήμα
του Κοινού Κέντρου Υποστήριξης τον Ιανουάριο του 2014,
σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην πρόσληψη υπαλλήλων και οι
περισσότεροι από τους νέους υπαλλήλους ανέλαβαν τα καθήκοντά
τους μόλις στο τέλος του 2015. Μολαταύτα, οι στόχοι όσον αφορά
τον αριθμό των προς διενέργεια ελέγχων και τον αριθμό των
επικεντρωμένων στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης ελέγχων
επιτεύχθηκαν. Η επίτευξη του στόχου σχετικά με τον αριθμό των
περατωθέντων ελέγχων υπολειπόταν ελαφρώς της τιμής-στόχου, με
456 περατωθέντες ελέγχους έναντι των προβλεπόμενων 473 (96 %).
5.26. Οι διάφοροι φορείς υλοποίησης αντιμετώπισαν δυσκολίες
στην εξεύρεση κοινής θέσης σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής
ορισμένων από τις συστάσεις ελέγχου όσον αφορά την ανάκτηση μη
επιλέξιμων δαπανών έργων στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (7). Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο μη
συνεπούς μεταχείρισης των δικαιούχων και πλήττει την ασφάλεια
δικαίου.

(7)

Η παρατήρηση αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα εξέτασης του
Κοινού Κέντρου Υποστήριξης από την Υπηρεσία Εσωτερικού
Λογιστικού Ελέγχου το 2015.

5.26. Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», συνεχίζονται οι συζητήσεις προκειμένου να θεσπιστεί διαδικασία για την
εξασφάλιση συνεπούς μεταχείρισης σχετικά με τις ανακτήσεις, ενώ
παράλληλα θα τηρούνται οι υποχρεώσεις των διατακτών. Οι
διάφορες υπηρεσίες του τομέα της έρευνας συμφώνησαν επίσης να
υπάρχει συντονισμός της διαδικασίας αναγωγής προκειμένου να
βελτιωθεί η εναρμόνιση για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο.
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Εφαρμογή των αποτελεσμάτων των κατασταλτικών ελέγχων σε σχέση με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την
έρευνα
5.27. Έως το τέλος του 2015, η Επιτροπή είχε διενεργήσει
ελέγχους σε αποδοθείσες δαπάνες ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων
ευρώ, ήτοι στο 8 % των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν επί
συνόλου 30,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για το έβδομο πρόγραμμαπλαίσιο για την έρευνα. Η Επιτροπή είχε ολοκληρώσει 3 334 ελέγχους από τους 4 116 που είχε προγραμματίσει στη στρατηγική
ελέγχου της, η οποία εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως τα τέλη του
2016 (8). Έχει υπολογίσει στατιστικά έγκυρο ποσοστό σφάλματος
4,5 % για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα.
5.28. Στο τέλος του 2015, οι συνολικές αναπροσαρμογές σε
συνέχεια των κατασταλτικών ελέγχων της Επιτροπής ανέρχονταν σε
107 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων ανακτήθηκαν 79,4 εκατομμύρια ευρώ (74 %) (βλέπε σημεία 1.40 έως 1.43).
5.29. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζονται συστηματικά
σφάλματα, η Επιτροπή εφαρμόζει διορθώσεις βάσει αναγωγής (9).
Στο τέλος του 2015, η Επιτροπή είχε προβεί σε 5 868 αναγωγές επί
συνόλου 8 592 περιπτώσεων, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό
68 % (έναντι 74,9 % στο τέλος του 2014).
5.30. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα σφάλματα που
διορθώθηκαν συνεπεία της αναγωγής των αποτελεσμάτων των
ελέγχων, υπολόγισε εναπομένον ποσοστό σφάλματος 2,8 % για το
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα. Το ποσοστό αυτό
αντιπροσωπεύει το επίπεδο σφάλματος που αναμένεται να εξακολουθήσει να διαφεύγει τον εντοπισμό και τη διόρθωση μετά την
ολοκλήρωση όλων των πληρωμών για το πρόγραμμα.
5.31. Λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή χαρακτήρα του προγράμματος, θεωρούμε ότι η στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων της
Επιτροπής για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα
αποτελεί επαρκή βάση για τον υπολογισμό του εναπομένοντος
ποσοστού σφάλματος όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο του
προγράμματος. Ο αριθμός των περατωθέντων ελέγχων στο τέλος
του 2015 ήταν αντίστοιχος των προσδοκιών.

(8)
(9)

Ο συνολικός αριθμός των προγραμματισμένων ελέγχων αυξήθηκε
το 2015 προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής κάλυψη των δαπανών
στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα.
Η παρέκταση των συστηματικού χαρακτήρα αποτελεσμάτων των
ελέγχων σε όλα τα έργα των ελεγχόμενων δικαιούχων.

5.29. Το ποσοστό αναγωγής θεωρείται ικανοποιητικό στο
παρόν στάδιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου. Το ποσοστό
μειώθηκε στο τέλος του 2015, καθώς πολλοί έλεγχοι είχαν
περατωθεί εκείνη τη χρονική στιγμή, αλλά οι αναγωγές θα
πραγματοποιηθούν το 2016.
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Στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων σε σχέση με το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
5.32. Σε σχέση με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», η Επιτροπή
οφείλει να εφαρμόζει στρατηγική ελέγχων βασισμένη στον δημοσιονομικό έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος δαπανών από το
σύνολο του προγράμματος. Το εν λόγω αντιπροσωπευτικό δείγμα
συμπληρώνεται από στοιχεία επιλεγόμενα βάσει εκτίμησης των
κινδύνων που συνδέονται με τις δαπάνες (10). Κύριος στόχος είναι η
παροχή διασφάλισης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της αξιολόγησης
της νομιμότητας και κανονικότητας των πληρωμών για την απόδοση
των δηλωθεισών δαπανών και μέσω της εύλογης εκτίμησης του
εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος στο τέλος του προγράμματος.
5.33. Η Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική κατασταλτικών
ελέγχων της για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» τον Δεκέμβριο
του 2015, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων τη διενέργεια
4 400 ελέγχων (11). Η Επιτροπή δήλωσε την πρόθεσή της να
ελεγχθεί, στο πλαίσιο της στρατηγικής, κατ’ ανώτατο όριο το επτά
τοις εκατό των δικαιούχων, ώστε να μειωθεί η ελεγκτική επιβάρυνση
για τους τελευταίους.
5.34. Παρά τις καθυστερήσεις στη διαδικασία της σύμβασηςπλαισίου για την εξωτερική ανάθεση των ελέγχων για το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020», η υλοποίηση της στρατηγικής αναμένεται να
ξεκινήσει όπως έχει προγραμματιστεί το 2016.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συμπέρασμα για το 2015
5.35. Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου
συνάγεται ότι οι δαπάνες του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την
ανάπτυξη και την απασχόληση» περιέχουν σημαντικό επίπεδο
σφάλματος.
5.36. Για το πεδίο που καλύπτει ο εν λόγω τομέας του ΠΔΠ,
βάσει των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι
πράξεις, προκύπτει ότι, για τον σχετικό πληθυσμό, το εκτιμώμενο
επίπεδο σφάλματος είναι 4,4 % (βλέπε παράρτημα 5.1).

(10)

(11)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του
προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την
καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης
αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).
Πρόσθετοι έλεγχοι προγραμματίζονται για φορείς με ειδικές
συμφωνίες επιχορήγησης, χωριστή διαδικασία απαλλαγής ή κατόπιν
αιτήματος των κοινών επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας.

5.36.

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 5.6.
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Συστάσεις
5.37. Το αποτέλεσμα της επισκόπησής μας όσον αφορά τη
συνέχεια που δόθηκε σε συστάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν σε
προγενέστερες ετήσιες εκθέσεις παρουσιάζεται στο παράρτημα 5.2.
Στις ετήσιες εκθέσεις μας για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013,
διατυπώσαμε οκτώ συστάσεις, μία εκ των οποίων θεωρούμε ότι είναι
άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι η υλοποίησή της πρέπει να
αξιολογηθεί μετά την πάροδο κάποιων ετών. Η Επιτροπή υλοποίησε
πλήρως μία σύσταση, ενώ έξι υλοποιήθηκαν ως επί το πλείστον.
5.38. Σε συνέχεια της επισκόπησης αυτής, καθώς και των
διαπιστώσεων και συμπερασμάτων για το 2015, συνιστούμε τα εξής:
— Σύσταση 1: Η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και οι ανεξάρτητοι
ελεγκτές οφείλουν να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα σχετικά
πληροφοριακά στοιχεία προκειμένου να προλαμβάνουν ή να
εντοπίζουν και να διορθώνουν τυχόν σφάλματα πριν από την
απόδοση δαπανών (βλέπε σημείο 5.10).

— Σύσταση 2: Η Επιτροπή οφείλει να παράσχει καθοδήγηση
στους δικαιούχους όσον αφορά τις διαφορές του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» σε σύγκριση με το έβδομο πρόγραμμαπλαίσιο για την έρευνα και άλλα παρεμφερή προγράμματα
(βλέπε σημεία 5.15 και 5.20).

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.
Έχει θεσπίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα προληπτικών ελέγχων
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, λεπτομερείς αυτοματοποιημένους καταλόγους ελέγχου, γραπτές οδηγίες και συνεχή κατάρτιση.
Η βελτίωση του συστήματος αυτού χωρίς να επιβάλλεται
πρόσθετος διοικητικός φόρτος στους δικαιούχους, και μεριμνώντας
παράλληλα ώστε οι πληρωμές να καταβάλλονται έγκαιρα στους
ερευνητές, είναι μια διαρκής πρόκληση. Οι διαπιστώσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, και θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, για την περαιτέρω βελτίωση των
προληπτικών ελέγχων.
Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.
Παρέχει ήδη καθοδήγηση για το συγκεκριμένο θέμα με διάφορους
τρόπους. Οι διαφορές μεταξύ των κανόνων του 7ου ΠΠ και του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» τονίζονται ιδιαίτερα στο
σχολιασμένο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης. Μια εκτεταμένη
ενημερωτική εκστρατεία για τους νομικούς και δημοσιονομικούς
κανόνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» ξεκίνησε το 2015
με 16 εκδηλώσεις στα κράτη μέλη. Τις εκδηλώσεις αυτές
παρακολούθησαν 2 046 εκπρόσωποι των δικαιούχων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των ελεγκτών πιστοποίησης.
Έχουν προγραμματιστεί άλλες 14 εκδηλώσεις για το 2016.
Το Κοινό Κέντρο Υποστήριξης παρέχει καθοδήγηση σε νομικά και
δημοσιονομικά θέματα επισημαίνοντας συχνά τις διαφορές ανάμεσα
στους κανόνες του 7ου ΠΠ και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

— Σύσταση 3: Η Επιτροπή οφείλει να εκδώσει κοινές κατευθυντήριες οδηγίες για τους φορείς εκτέλεσης δαπανών στον
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε να διασφαλιστεί η
συνεπής μεταχείριση των δικαιούχων κατά την εφαρμογή
συστάσεων ελέγχου για την ανάκτηση μη επιλέξιμων δαπανών
(βλέπε σημείο 5.26).

— Σύσταση 4: Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί στενά την
εφαρμογή των διορθώσεων βάσει αναγωγής έχοντας ως βάση
τους κατασταλτικούς ελέγχους που διενεργεί επί των αποδοθεισών δαπανών στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματοςπλαισίου για την έρευνα (βλέπε σημείο 5.29).

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.
Οι διάφορες υπηρεσίες συμφώνησαν να υπάρχει διαδικασία
αναγωγής προκειμένου να βελτιωθεί η εναρμόνιση για το έβδομο
πρόγραμμα-πλαίσιο. Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020», συνεχίζονται οι συζητήσεις προκειμένου να θεσπιστεί
διαδικασία για την εξασφάλιση συνεκτικής εκτέλεσης ελέγχων,
ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι υποχρεώσεις των διατακτών.
Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.
Παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των περιπτώσεων αναγωγής
και εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο σε αυτό το
στάδιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου. Το ποσοστό
εκτέλεσης μειώθηκε στο τέλος του 2015, καθώς πολλοί έλεγχοι
είχαν περατωθεί εκείνη τη χρονική στιγμή, αλλά οι αναγωγές θα
πραγματοποιηθούν το 2016.
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«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
2015

2014

150

166

4,4 %

5,6 %

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Σύνολο πράξεων:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος
Ανώτατο όριο σφάλματος (AΟΣ)
Κατώτατο όριο σφάλματος (ΚΟΣ)

6,7 %
2,0 %

Σύσταση 2:
να εξασφαλίσει, για ολόκληρη την ομάδα πολιτικής, ότι οι
ελεγκτικές της δραστηριότητες λαμβάνουν περισσότερο
υπόψη τους παράγοντες κινδύνου, εστιάζουν στους δικαιούχους υψηλού κινδύνου (παραδείγματος χάριν, μονάδες με
λιγότερη εμπειρία στη χρηματοδότηση από την ΕΕ) και
περιορίζουν τον φόρτο των ελέγχων που βαρύνει τους
δικαιούχους οι οποίοι παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο.

Σύσταση 1:
να διευρύνει και να εντατικοποιήσει την ενημερωτική
εκστρατεία της με στόχο την ενημέρωση των δικαιούχων
και των ανεξάρτητων ελεγκτών σχετικά με τους κανόνες
επιλεξιμότητας που διέπουν τις δαπάνες για την έρευνα στο
πλαίσιο του 7ου ΠΠ.

Η Επιτροπή οφείλει:

Σύσταση του Συνεδρίου
Υλοποιήθηκε
πλήρως

X

X

Ως επί το
πλείστον
Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Βλ. ανωτέρω (απάντηση στη σύσταση 1). Στον τομέα
πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» η Επιτροπή εφαρμόζει δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους
παράγοντες κινδύνου στους ακόλουθους τομείς:
α) στον ετήσιο κύκλο εποπτικών επισκέψεων που πραγματοποιεί το προσωπικό της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΓΔ EAC) στις εθνικές αρχές και στους εθνικούς
οργανισμούς·
β) στα ελάχιστα ποσοστά και στους ελάχιστους απόλυτους
αριθμούς των ελέγχων επαλήθευσης στους δικαιούχους
(πρωτοβάθμιοι έλεγχοι) που διεξάγονται κάθε χρόνο από
τους εθνικούς οργανισμούς (είδος του χρηματοδοτικού
σχήματος, πολυπλοκότητα των κανόνων, δομή του
δικαιούχου κ.λπ.)·
γ) στη διαχείριση κινδύνων από τους εθνικούς οργανισμούς
για τη διενέργεια στοχευμένων πρόσθετων ελέγχων
στους δικαιούχους, πέραν των ελάχιστων απαιτούμενων
ελέγχων που επιβάλλει η ΓΔ EAC.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας έχουν έως
σήμερα προσεγγιστεί 4 500 άτομα. Η Επιτροπή θα
συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές στο πλαίσιο της παροχής
καθοδήγησης για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (βλέπε
σύσταση 3).
Στον τομέα της έρευνας, οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης επισημαίνουν στο προσωπικό της Επιτροπής τους
ιδιαίτερους κινδύνους που ενέχουν οι διάφοροι τύποι
δικαιούχων. Αφορούν τόσο το στάδιο της πληρωμής
(ΠΠ7) όσο και το στάδιο της σύναψης συμβάσεων
(«Ορίζοντας 2020»). Για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
το είδος αυτό των πληροφοριών θα ενσωματωθεί πιο
συστηματικά στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή. Αναμένεται ότι ποσοστό 83 %
των κατασταλτικών ελέγχων για την περίοδο 2012-2016
θα επιλεγεί με τη χρήση διαφορετικών παραγόντων
κινδύνου. Η στρατηγική καταπολέμησης της απάτης στον
τομέα της έρευνας είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που
συνδέεται με τους στοχευμένους ελέγχους μας κατά τους
οποίους λαμβάνονται υπόψη και αναλύονται οι παράγοντες
κινδύνου.

Απάντηση της Επιτροπής

EL

2013

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο
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να περιορίσει τις καθυστερήσεις στη διενέργεια κατασταλτικών ελέγχων και να αυξήσει το ποσοστό εφαρμογής για τις
περιπτώσεις αναγωγής.

Σύσταση 4:

να επανεξετάσει τις περιπτώσεις των αδυναμιών στους
προληπτικούς ελέγχους που διαπίστωσε το Συνέδριο,
προκειμένου να αξιολογήσει εάν απαιτείται η τροποποίησή
τους.

Σύσταση 3:

να υπενθυμίσει στους συντονιστές των έργων στο πλαίσιο των
ΠΠ στον τομέα της έρευνας την υποχρέωσή τους να
διανέμουν τα κονδύλια που λαμβάνουν στους άλλους
εταίρους του έργου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Σύσταση 2:

να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν στις ενδιάμεσες
και τελικές πληρωμές, καθώς και στις εκκαθαρίσεις,
εφιστώντας ιδιαιτέρως την προσοχή των δικαιούχων και των
ανεξάρτητων ελεγκτών στους κανόνες επιλεξιμότητας και την
υποχρέωση των δικαιούχων να τεκμηριώνουν όλες τις
δηλωθείσες δαπάνες.

Σύσταση 1:

όσον αφορά τα νέα προγράμματα της περιόδου 2014-2020
για την έρευνα και τις λοιπές εσωτερικές πολιτικές, να
παράσχει έγκαιρη, συνεπή και σαφή καθοδήγηση στους
δικαιούχους και τις διαχειριστικές αρχές σχετικά με τις
αναθεωρημένες απαιτήσεις επιλεξιμότητας και ελέγχου.

Σύσταση 3:

Σύσταση του Συνεδρίου

X

Υλοποιήθηκε
πλήρως

X

X

X

Ως επί το
πλείστον
Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

X

Άνευ αντικειμένου

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Η Επιτροπή παρακολουθεί σε μόνιμη βάση την εφαρμογή
των εκθέσεων των κατασταλτικών ελέγχων της. Εξάλλου,
στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας των ΓΔ της Επιτροπής
παρέχονται πληροφορίες για την πρόοδο που σημειώνεται
σχετικά.

Οι αδυναμίες στους προληπτικούς ελέγχους που διαπιστώνονται από διάφορες πηγές (και από το Ελεγκτικό Συνέδριο)
εξετάζονται από την Επιτροπή σε μόνιμη βάση. Η διαδικασία
αυτή έχει πλέον ενσωματωθεί στις επιχειρηματικές διαδικασίες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής στη σύσταση 1 του
2013.

Απάντηση της Επιτροπής

EL

2012

2013

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο
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2012

Έτος

να ενισχύσει τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου για τα
ΠΥΠ-ΤΠΕ του ΠΑΚ.

Σύσταση 5:

Σύσταση του Συνεδρίου
Υλοποιήθηκε
πλήρως

X

Ως επί το
πλείστον
Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο

EL

Το 2012 θεσπίστηκαν μέτρα απλούστευσης για ιδιοκτήτες
ΜΜΕ. Επιπλέον, μετά την έναρξη ισχύος του νέου
δημοσιονομικού κανονισμού το 2013, αναθεωρήθηκε το
πρότυπο συμφωνίας ΠΑΚ ώστε να καλυφθεί η αναγωγή και
τα τρίτα μέρη.

Το 2015 ξεκίνησαν 92 νέοι έλεγχοι στο Πρόγραμμα για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΑΚ) και στο
Πρόγραμμα υποστήριξης πολιτικής τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΠΥΠ-ΤΠΕ). Συνολικά
περατώθηκαν 52 έλεγχοι εκτός του τομέα της έρευνας, οι
οποίοι αφορούσαν 23,7 εκατ. ευρώ. Η πρόοδος της
υλοποίησης της στρατηγικής παρακολουθείται σε μηνιαία
βάση στη συνεδρίαση για τον έλεγχο του προϋπολογισμού
υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή με τη συμμετοχή
εκπροσώπων από όλες τις διευθύνσεις.

Η Επιτροπή (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και
Τεχνολογιών) έχει υιοθετήσει μια στρατηγική ελέγχου που
καλύπτει το μη ερευνητικό σκέλος των δαπανών της ΓΔ με
στόχο την παροχή διασφάλισης στον γενικό διευθυντή της
όσον αφορά τη διαχείριση της χρηματοδότησης του εν λόγω
σκέλους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
«Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
Σημεία

Εισαγωγή
Σύντομη περιγραφή του τομέα «Oικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»
Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

6.1-6.10
6.3-6.8
6.9-6.10

Κανονικότητα των πράξεων

6.11-6.36

Εξέταση των υπό επιμερισμένη διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων

6.37-6.46

Εξέταση στοιχείων των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων των ετήσιων
εκθέσεων δραστηριοτήτων

6.47-6.71

Αξιολόγηση του εποπτικού έργου της Επιτροπής επί των ελεγκτικών αρχών

6.47-6.64

Εξέταση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων της Επιτροπής

6.65-6.71

Συμπέρασμα και συστάσεις

6.72-6.76

Συμπέρασμα για το 2015

6.72-6.74

Συστάσεις

6.75-6.76

Αξιολόγηση των επιδόσεων των έργων

6.77-6.89

Παράρτημα 6.1 — Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις του τομέα
«Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»
Παράρτημα 6.2 — Παρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων σχετικά με τον τομέα «Οικονομική, κοινωνική και
εδαφική συνοχή»
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
6.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας
για τον τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» (τομέας
1β του ΠΔΠ). Στο πλαίσιο 6.1 παρουσιάζονται τα βασικά
πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις καλυπτόμενες δραστηριότητες και δαπάνες κατά το 2015.
Πλαίσιο 6.1 — Τομέας 1β του ΠΔΠ — Βασικά πληροφοριακά στοιχεία για το 2015
(σε δισεκατ. ευρώ)

Συνολικές πληρωμές για το οικονομικό έτος
– προπληρωμές (1) (2)
+ εκκαθαρίσεις προπληρωμών (1)
+ εκταμιεύσεις προς τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο χρηματοοικονομικών μέσων υπό επιμερισμένη διαχείριση
+ προπληρωμές που χρησιμοποίησαν οι τελικοί δικαιούχοι έργων κρατικών ενισχύσεων

51,2
9,1
7,4
2,1
2,3

Σύνολο ελεγχθέντος πληθυσμού

53,9

(1)
(2)

Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε σημείο 7 του παραρτήματος 1.1).
Το αριθμητικό στοιχείο περιλαμβάνει τις συνεισφορές, ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε χρηματοοικονομικά μέσα υπό επιμερισμένη διαχείριση και τις προπληρωμές σε
δικαιούχους έργων κρατικών ενισχύσεων.

Πηγή: Ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015.
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6.2. Ποσοστό άνω του 80 % των πληρωμών ήταν ενδιάμεσες
πληρωμές σε επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) της περιόδου
προγραμματισμού 2007-2013, των οποίων η περίοδος επιλεξιμότητας έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Οι προπληρωμές για την
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ανήλθαν σε 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου (1).

Σύντομη περιγραφή του τομέα «Oικονομική, κοινωνική
και εδαφική συνοχή»

Στόχοι και μέσα πολιτικής, διαχείριση των δαπανών
6.3. Οι δαπάνες στον τομέα 1.β του ΠΔΠ — «Οικονομική,
κοινωνική και εδαφική συνοχή» πραγματοποιούνται με σκοπό τη
μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων
περιφερειών, την αναδιάρθρωση παρακμαζουσών βιομηχανικών
περιοχών και τη διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, καθώς
και την ενθάρρυνση της διασυνοριακής, της διακρατικής και της
διαπεριφερειακής συνεργασίας (2). Τα μέσα πολιτικής που υποστηρίζουν την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής είναι
τα εξής:
— Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
σκοπός του οποίου είναι η άρση των κύριων περιφερειακών
ανισορροπιών μέσω της παροχής οικονομικής στήριξης για την
ανάπτυξη υποδομών και παραγωγικών επενδύσεων με σκοπό τη
δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τις επιχειρήσεις.
— Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το οποίο χρηματοδοτεί έργα στους
τομείς του περιβάλλοντος και των μεταφορών σε κράτη μέλη
με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν χαμηλότερο του
90 % του μέσου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της ΕΕ (3).
— Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σκοπός του οποίου
είναι η βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και εργασίας
(κυρίως μέσω μέτρων κατάρτισης), της προώθησης υψηλού
επιπέδου απασχόλησης και της δημιουργίας περισσότερων και
καλύτερων θέσεων εργασίας.
— Άλλα μέσα/ταμεία, όπως ο ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας
(ΕΜΓ), που στηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία και την
υλοποίηση πολιτικών πρωτοβουλιών με σκοπό την προσέγγιση
μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών, και το Tαμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), το οποίο
παρέχει υλική υποστήριξη σε ανθρώπους προκειμένου να
απαλλαγούν από τη φτώχεια.

(1)

(2)
(3)

Οι προπληρωμές της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 ανά
ταμείο είχαν ως εξής: ΕΤΠΑ: 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ΤΣ:
1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ΕΚΤ: 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και λοιπά:
0,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εν λόγω πληρωμές δεν αποτέλεσαν
αντικείμενο της εξέτασής μας (βλέπε σημείο 6.9).
Άρθρα 174 έως 178 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Για αμφότερες τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και
2014-2020, το ΤΣ αφορά τις εξής χώρες: Βουλγαρία, Τσεχική
Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία,
Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και
Σλοβακία. Η Ισπανία ήταν επιλέξιμη για μεταβατική στήριξη από το
ΤΣ μόνο κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.
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6.4. Το ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΕΚΤ διέπονται από κοινούς κανόνες,
πλην των εξαιρέσεων που ορίζουν οι ειδικοί κανονισμοί κάθε
ταμείου, και εφαρμόζονται μέσω πολυετών προγραμμάτων. Η
διαχείρισή τους επιμερίζεται μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών
μελών. Σε κάθε περίοδο προγραμματισμού, η Επιτροπή εγκρίνει τα
ΕΠ που καταρτίζουν τα κράτη μέλη και μέσω των οποίων
χρηματοδοτούνται τα έργα (4). Τα έργα επιλέγονται από τις αρχές
των κρατών μελών. Κατά την υλοποίησή τους, οι δικαιούχοι
δηλώνουν τις δαπάνες που πραγματοποίησαν στις εθνικές αρχές, οι
οποίες με τη σειρά τους πιστοποιούν και δηλώνουν τις δαπάνες
αυτές στην Επιτροπή.

Κίνδυνοι για την κανονικότητα
6.5. Κύριος κίνδυνος για τις δαπάνες των ΕΤΠΑ/ΤΣ είναι η
δήλωση από τους δικαιούχους δαπανών οι οποίες δεν είναι
επιλέξιμες σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας ή/
και τις λιγότερες σε πλήθος διατάξεις επιλεξιμότητας που
περιλαμβάνουν οι κανονισμοί της ΕΕ για τα διαρθρωτικά ταμεία.
Οι δαπάνες των ΕΤΠΑ/ΤΣ υπόκεινται επίσης στους γενικώς
εφαρμοστέους κανόνες της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ (ιδίως τους
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων). Τα
προηγούμενα έτη, η μη συμμόρφωση, κατά την ανάθεση συμβάσεων,
με τους κανόνες της ΕΕ ή/και των κρατών μελών περί των δημοσίων
συμβάσεων αποτέλεσε τον κύριο κίνδυνο για την κανονικότητα των
δαπανών του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής.

6.5. Η Επιτροπή συμμερίζεται την αξιολόγηση αυτή, όπως
αναλύεται στα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Analysis of
errors in the Cohesion Policy for the years 2006-2009 — Ανάλυση
σφαλμάτων στην πολιτική συνοχής για τα έτη 2006-2009 [SEC
(2011) 1179 της 5ης Οκτωβρίου 2011]. Η Επιτροπή εξακολούθησε να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για τον μετριασμό αυτών
των κινδύνων, π.χ. παρέχοντας εξαντλητική καθοδήγηση και
πρόσθετη κατάρτιση στις διαχειριστικές αρχές σχετικά με τους
διαπιστωθέντες κινδύνους με στόχο την αύξηση της διοικητικής
ικανότητας σε αυτούς τους τομείς· διενεργώντας ελέγχους
στοχευμένους στους τομείς που παρουσιάζουν τον υψηλότερο
κίνδυνο· εφαρμόζοντας εγκαίρως δημοσιονομικές διορθώσεις,
διαδικασίες διακοπής και αναστολής. Τα εν λόγω προληπτικά και
διορθωτικά μέτρα συνδυάστηκαν με νέες πρωτοβουλίες στο
πλαίσιο ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που καταρτίστηκε το
2013 για τη βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων στον τομέα
των δημόσιων συμβάσεων και έλαβε την έγκριση της Επιτροπής
τον Δεκέμβριο 2015.
Ένα άλλο σχέδιο δράσης για την υποστήριξη των αρχών του
προγράμματος που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των κανόνων
στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, το οποίο επανεξετάστηκε
και απλουστεύτηκε το 2014 μέσω τροποποιημένου γενικού
κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, διευκρινίστηκε δε
περαιτέρω με τη δημοσίευση «Ανακοίνωσης σχετικά με την έννοια
της ενίσχυσης» τον Μάιο 2016 από την Επιτροπή, βρίσκεται επίσης
στο στάδιο της υλοποίησης.

6.6. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις δαπάνες του ΕΚΤ συνδέεται
με τον άυλο χαρακτήρα των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και
τη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων πολλών και συχνά μικρής
κλίμακας εταίρων. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε μη
συμμόρφωση με τους κανόνες επιλεξιμότητας της ΕΕ ή/και των
κρατών μελών, με αποτέλεσμα τα εφαρμοζόμενα συστήματα να
κάνουν δεκτές μη επιλέξιμες δαπάνες.

(4)

Για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η Επιτροπή ενέκρινε
440 ΕΠ (322 για τα ΕΤΠΑ/ΤΣ, εκ των οποίων 25 περιλαμβάνουν
έργα του ΤΣ, και 118 ΕΠ για το ΕΚΤ) και, για την περίοδο
προγραμματισμού 2014-2020, 392 ΕΠ (η πλειονότητα των οποίων
καλύπτει περισσότερα του ενός ταμεία).

6.6. Η Επιτροπή έλαβε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να
μετριάσει τους κινδύνους που εντοπίστηκαν, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονταν ιδίως προληπτικά και διορθωτικά μέτρα, όπως η
καθοδήγηση, η κατάρτιση, η απλούστευση, η αυστηρή πολιτική σε
περιπτώσεις διακοπής και αναστολής πληρωμών, καθώς και η
έγκαιρη εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων, όταν ήταν
απαραίτητο. Η Επιτροπή αντιμετωπίζει επίσης τον κίνδυνο αυτό,
προωθώντας ενεργά τη χρήση των επιλογών απλουστευμένης
απόδοσης δαπανών και επιμένοντας στη σημασία των πρωτοβάθμιων ελέγχων από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή
επικαιροποιεί σε ετήσια βάση το σχέδιο λογιστικού ελέγχου της,
ώστε να αντιμετωπίσει τους σημαντικότερους κινδύνους που έχουν
εντοπιστεί.
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6.7. Κατά την υλοποίηση των ΕΠ, οι αρχές των κρατών μελών
καλούνται να αντιμετωπίσουν αλληλοαντικρουόμενες προτεραιότητες. Οι δαπάνες πρέπει να υποβάλλονται στους ενδεδειγμένους
ελέγχους, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της κανονικότητας
και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Παράλληλα, ζητούμενο είναι και η απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ. Στην πράξη,
αυτό μπορεί να αποβαίνει σε βάρος της συνεπούς διενέργειας
αποτελεσματικών ελέγχων, οι οποίοι αποτρέπουν την απόδοση μη
επιλέξιμων δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το ζήτημα
αυτό επιτείνεται ακόμη περισσότερο καθώς πλησιάζει το τέλος της
περιόδου επιλεξιμότητας, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη κινδυνεύουν
να απολέσουν το μη δαπανηθέν μερίδιο των κονδυλίων που τους
είχαν διατεθεί αρχικά (5).

6.7. Η κανονικότητα του συνόλου των δαπανών που δηλώνονται καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής και έως το κλείσιμο πρέπει
να διασφαλίζεται με κατάλληλους ελέγχους.
Τα έγγραφα κλεισίματος των κρατών μελών πρέπει να διαβιβαστούν έως την 31η Μαρτίου 2017 και θα παράσχουν πρόσθετες
διασφαλίσεις. Η Επιτροπή εξέδωσε εγκαίρως κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με το κλείσιμο στις 20 Μαρτίου 2013 [απόφαση
C(2013) 1573], οι οποίες ολοκληρώθηκαν και επικαιροποιήθηκαν
στις 30 Απριλίου 2015. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διοργάνωσαν
σεμινάρια κλεισίματος για τα κράτη μέλη· επιπλέον, επικαιροποίησαν τις αξιολογήσεις κινδύνου και, κατά συνέπεια, τη στρατηγική
ελέγχου 2007-2013, ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε πιθανός
κίνδυνος ενόψει του τελευταίου σταδίου της περιόδου εφαρμογής.
Η Επιτροπή συγκρότησε επίσης Ομάδα Κρούσης για Καλύτερη
Υλοποίηση στο πλαίσιο των ταμείων για την πολιτική συνοχής σε
οκτώ κράτη μέλη. Με ιδιαίτερη μέριμνα για την πλήρη τήρηση της
νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών, η εν λόγω ομάδα
κρούσης συνέδραμε τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στη διαδικασία
της προετοιμασίας για το κλείσιμο. Η ίδια προληπτική και
στοχευμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί για την υποστήριξη της
εφαρμογής των προγραμμάτων των κρατών μελών κατά την
περίοδο 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που
αποκομίστηκαν.

Το 2015 η Επιτροπή δρομολόγησε περαιτέρω μέτρα
απλούστευσης
6.8. Τον Ιούλιο του 2015 η Επιτροπή συγκρότησε «ομάδα
υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)» (6). Αποστολή της
ομάδας αυτής είναι:
— να αξιολογήσει την από μέρους των κρατών μελών αξιοποίηση
των δυνατοτήτων απλούστευσης, συμπεριλαμβανομένης της
υποχρέωσης να μειώσουν τη διοικητική επιβάρυνση των
δικαιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συμφωνίες
εταιρικής σχέσης τους που καλύπτουν τα ταμεία ΕΔΕΤ της
περιόδου 2014-2010,
— να αναλύσει την υλοποίηση των δυνατοτήτων απλούστευσης
στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες λαμβάνοντας υπόψη μελέτη
που εκπονήθηκε σχετικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων
για την απλούστευση κατά τα αρχικά στάδια της περιόδου
προγραμματισμού 2014-2020, καθώς και τον αντίκτυπό τους
στον διοικητικό φόρτο και το κόστος, και
— να εντοπίζει ορθές πρακτικές που σχετίζονται με τη μείωση της
διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων.

(5)
(6)

Βλέπε την έκθεσή μας «Γεωργία και συνοχή: επισκόπηση των δαπανών
της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013», σημείο 23 και γράφημα 6,
βάσει μη προσαρμοσμένων ιστορικών στοιχείων.
Απόφαση C(2015) 4806 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2015.
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου
6.9. Τα βασικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης και της
μεθοδολογίας ελέγχου που εφαρμόζουμε περιγράφονται στο
παράρτημα 1.1. Όσον αφορά τον έλεγχο του τομέα «Οικονομική,
κοινωνική και εδαφική συνοχή» επισημαίνονται ειδικότερα τα εξής:
α)

Εξετάσαμε δείγμα 223 πράξεων (7), όπως ορίζεται στο σημείο 7
του παραρτήματος 1.1. Το δείγμα σχεδιάζεται ώστε να είναι
αντιπροσωπευτικό του φάσματος των δαπανών που καλύπτει ο
συγκεκριμένος τομέας του ΠΔΠ. Το 2015 το δείγμα
περιλάμβανε πράξεις από 15 κράτη μέλη (8).

β)

Για τα χρηματοοικονομικά μέσα που τελούσαν υπό επιμερισμένη διαχείριση, εξετάσαμε επίσης τα ποσοστά εκταμίευσής
τους (ήτοι το ποσοστό των κονδυλίων που χρησιμοποιήθηκε σε
επίπεδο τελικών αποδεκτών). Η εξέταση πραγματοποιήθηκε
λαμβάνοντας ως βάση τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής για
το 2014, καθώς και την εξέταση στην οποία υποβάλαμε επτά
χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΠΑ σε επτά κράτη μέλη (9).

γ)

Αξιολογήσαμε άλλα στοιχεία των συστημάτων εσωτερικού
ελέγχου και ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων:
i) τις δραστηριότητες εποπτείας της Επιτροπής επί των
ελεγκτικών αρχών 16 κρατών μελών (10),
ii) τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων μεταξύ άλλων της
Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής
Ανάπτυξης και της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης.

6.10. Για δεύτερο συναπτό έτος, ελέγξαμε αν και σε ποιον βαθμό
εφαρμοζόταν σύστημα μέτρησης των επιδόσεων, βάσει του οποίου
να αξιολογείται κατά πόσον τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και
εξετάζονται κατά τον χρόνο του ελέγχου έχουν επιτύχει τους
στόχους εκροών και αποτελεσμάτων όπως αυτοί ορίζονται στα
υποβληθέντα έγγραφα έγκρισης έργου. Διερευνήσαμε επίσης κατά
πόσον οι στόχοι αυτοί συμφωνούσαν με τους στόχους του οικείου
ΕΠ. Αυτό κάλυψε 149 από τα 223 εξετασθέντα έργα που είχαν
ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο του ελέγχου. Τα αποτελέσματα των
εργασιών αυτών παρουσιάζονται στην ενότητα που αφορά την
αξιολόγηση των επιδόσεων των έργων.

(7)

(8)
(9)
(10)

Από τις πράξεις αυτές, 120 αφορούσαν έργα του ΕΤΠΑ, 52 έργα του
ΤΣ, 44 έργα του ΕΚΤ και επτά χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΠΑ,
ενώ όλες ανάγονταν στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013
πλην τεσσάρων έργων του ΕΚΤ που ανάγονταν στην περίοδο
προγραμματισμού 2000-2006 (βλέπε παράρτημα 6.1). Το δείγμα
επελέγη από το σύνολο των πληρωμών, εξαιρουμένων των
προπληρωμών, οι οποίες το 2015 ανήλθαν σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία,
Ιταλία, Λετονία, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο (βλέπε παράρτημα 1.3).
Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία και
Ηνωμένο Βασίλειο.
Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία,
Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο.
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ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
6.11. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες
υποβλήθηκαν οι πράξεις συνοψίζονται στο παράρτημα 6.1. Από
τις 223 πράξεις που εξετάστηκαν, οι 72 (32 %) περιείχαν σφάλμα.
Βάσει των 33 σφαλμάτων που προσδιορίσαμε ποσοτικώς, εκτιμούμε
ότι το επίπεδο σφάλματος είναι 5,2 % (11).

6.11. Η Επιτροπή σημειώνει ότι το επίπεδο σφάλματος που
αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί ετήσια εκτίμηση που
λαμβάνει υπόψη τις διορθώσεις στις δαπάνες των έργων ή τις
αποδόσεις δαπανών που επηρεάζονται από τα σφάλματα που
εντοπίστηκαν και καταχωρίστηκαν πριν από τον έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεσμεύεται
από τον δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος στο άρθρο 32,
παράγραφος 2, στοιχείο ε), ορίζει ότι το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου θα πρέπει να εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, «επαρκή
διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμότητα και την
κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, λαμβανομένου υπόψη του
πολυετούς χαρακτήρα των προγραμμάτων καθώς και της φύσης των
σχετικών πληρωμών». Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ασκεί τον
εποπτικό της ρόλο, ιδίως με την εφαρμογή δημοσιονομικών
διορθώσεων και ανακτήσεων σε επίπεδο που αντιστοιχεί στο
επίπεδο των παρατυπιών και των ελλείψεων που εντοπίζονται.
Η Επιτροπή σημειώνει περαιτέρω ότι, δεδομένου του πολυετούς
χαρακτήρα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο
της πολιτικής συνοχής, τα σφάλματα που έγιναν το 2015 μπορούν
να διορθωθούν στο διάστημα έως το κλείσιμο και κατά τη διάρκεια
του κλεισίματος, όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 2.4.3 των
αντίστοιχων ΕΕΔ για το 2015 της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
και Αστικής Ανάπτυξης και της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ένταξης.
Η Επιτροπή σημειώνει ότι το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το
2015 είναι σύμφωνο με τα ποσοστά σφάλματος που υπέβαλε το
Ελεγκτικό Συνέδριο για τα τελευταία πέντε έτη. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το επίπεδο σφάλματος για την περίοδο
προγραμματισμού 2007-2013 παραμένει σταθερό και είναι
σημαντικά χαμηλότερο από τα ποσοστά που αναφέρθηκαν για
την περίοδο 2000-2006. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο
βελτιωμένο κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται
απλούστευση, ενισχυμένη διαχείριση και συστήματα ελέγχου,
καθώς και στην αυστηρή πολιτική διακοπών/αναστολών των
πληρωμών που εφαρμόζει η Επιτροπή όταν εντοπίζονται ελλείψεις,
όπως αναφέρεται στις ΕΕΔ για το 2015. Η Επιτροπή θα
εξακολουθήσει να εστιάζει τις δράσεις της στα προγράμματα και
στα κράτη μέλη που παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο και να
υλοποιεί διορθωτικά μέτρα, όποτε απαιτείται, μέσω αυστηρής
πολιτικής διακοπών και αναστολών των πληρωμών έως το
κλείσιμο, καθώς και να εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες κατά το
κλείσιμο για να αποκλείεται κάθε εναπομένων σημαντικός κίνδυνος
παράτυπων δαπανών.
Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι η συχνότητα σφαλμάτων
μειώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

(11)

Υπολογίζουμε το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 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 2,8 % και 7,6 % (κατώτατο και ανώτατο όριο
σφάλματος αντίστοιχα). Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη
μεθοδολογία που εφαρμόζουμε κατά την υποβολή των πράξεων σε
ελεγκτικές δοκιμασίες παρατίθενται στο σημείο 7 του παραρτήματος 1.1.
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Για την περίοδο 2014-2020, η διορθωτική ικανότητα της
Επιτροπής ενισχύεται περαιτέρω με την πρόβλεψη καθαρών
δημοσιονομικών διορθώσεων και, ως εκ τούτου, τον περιορισμό
της δυνατότητας των κρατών μελών να επαναχρησιμοποιούν
πόρους, για σημαντικές ελλείψεις που εντοπίζονται από την
Επιτροπή. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο προκειμένου τα
κράτη μέλη να εντοπίζουν και να διορθώνουν σοβαρές παρατυπίες
πριν από την πιστοποίηση των ετήσιων λογαριασμών στην
Επιτροπή.
6.12. Το κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει εκτίμηση της ακρίβειας των
αριθμητικών στοιχείων για τις δημοσιονομικές διορθώσεις που
παρουσιάζονται κατά τη συζήτηση των οικονομικών καταστάσεων
και την ανάλυση των ενοποιημένων λογαριασμών της ΕΕ (βλέπε
σημεία 1.37 έως 1.43). Στο κεφάλαιο 1 της ετήσιας έκθεσης για το
οικονομικό έτος 2012 αναλύεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι
δημοσιονομικές διορθώσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος (12).

6.12. Η Επιτροπή σημειώνει την προθυμία του Συνεδρίου να
συμπεριλάβει τις επιβληθείσες δημοσιονομικές διορθώσεις στον
υπολογισμό του εκτιμώμενου επιπέδου σφαλμάτων. Οι εν λόγω
διορθώσεις είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, απόρροια της
διορθωτικής ικανότητας των ίδιων των κρατών μελών — η οποία
αποτελεί σημαντικό πυλώνα της διαδικασίας διασφάλισης — ή
αποτέλεσμα των εποπτικών δράσεων της Επιτροπής που μπορεί να
επιβάλει κατ' αποκοπή δημοσιονομικές διορθώσεις σε προγράμματα
στις περιπτώσεις στις οποίες κρίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν
σοβαρές ελλείψεις και κίνδυνοι.
Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στο σημείο 1.38.

6.13. Ο βαθμός στον οποίο τα διάφορα είδη σφαλμάτων
συνέβαλαν στη διαμόρφωση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος
για το 2015 παρουσιάζεται στο πλαίσιο 6.2.
Πλαίσιο 6.2 — «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» — Ανάλυση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

(12)

Βλέπε ετήσια έκθεση για το 2012, σημεία 1.19 έως 1.37.
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6.14. Οι κύριες πηγές σφάλματος για το σύνολο του τομέα
«Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» είναι η εγγραφή μη
επιλέξιμων δαπανών στις σχετικές δηλώσεις των δικαιούχων και η
επιλογή συνολικά μη επιλέξιμων έργων, ενώ ακολουθούν οι
παραβιάσεις των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και κρατικών
ενισχύσεων της ΕΕ και των κρατών μελών.
6.15. Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη, δεν εντοπίσαμε προσδιορίσιμο ποσοτικώς σφάλμα που να αφορά τη χρήση απλουστευμένων
μεθόδων απόδοσης δαπανών (13). Για όλα τα ταμεία της περιόδου
προγραμματισμού 2014-2020, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να
χρησιμοποιούν απλουστευμένες μεθόδους απόδοσης δαπανών για
μικρά έργα αξίας χαμηλότερης των 50 000 ευρώ, ενώ τους
παρέχεται η δυνατότητα να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν
ευρύτερα αυτές τις μεθόδους (14).

6.15. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εκτίμηση του Συνεδρίου
επιβεβαιώνει ότι οι επιλογές απλουστευμένης απόδοσης δαπανών
ενέχουν μικρότερο κίνδυνο σφάλματος και, για τον λόγο αυτό,
συνεργάζεται στενά με τις αρχές των προγραμμάτων μετά την
εισαγωγή των απλουστευμένων μεθόδων απόδοσης δαπανών με
στόχο την προοδευτική επέκταση της χρήσης τους. Η προσέγγιση
αυτή έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Η Επιτροπή εξακολουθεί να
προωθεί ενεργά τη χρήση επιλογών απλουστευμένης απόδοσης
δαπανών (ΕΑΑΔ) κατά την περίοδο προγραμματισμού 20142020, όπου έχουν ενισχυθεί σημαντικά τόσο στον κανονισμό περί
κοινών διατάξεων όσο και στον ειδικό κανονισμό του ΕΚΤ, ώστε να
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των δικαιούχων, να προωθηθεί ο
προσανατολισμός στα αποτελέσματα και να περιοριστεί περαιτέρω
ο κίνδυνος σφάλματος. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει
προτάσεις εντός του 2016 για επέκταση της χρήσης των ΕΑΑΔ σε
όλα τα ταμεία ΕΔΕΤ στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ).
Εκτός από την παροχή εκτεταμένης καθοδήγησης σχετικά με την
εφαρμογή των ΕΑΑΔ, η ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων
και Ένταξης πραγματοποιεί τη στιγμή αυτή δεύτερο γύρο
σεμιναρίων σχετικά με την απλούστευση σε ορισμένα κράτη μέλη
με προτεραιότητα που παρουσίασαν επαναλαμβανόμενα υψηλά
ποσοστά σφάλματος κατά την περίοδο προγραμματισμού 20072013 και δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει επαρκώς τις ΕΑΑΔ.

Μη επιλέξιμες δαπάνες
6.16. Όταν οι εθνικές αρχές δηλώνουν δαπάνες στην Επιτροπή,
πιστοποιούν ότι οι δαπάνες αυτές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με
σειρά ειδικών διατάξεων που καθορίζονται σε κανονισμούς της ΕΕ,
την εθνική νομοθεσία ή εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, ειδικούς
κανόνες των ΕΠ, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφάσεις
έγκρισης της συγχρηματοδότησης έργων ή συμφωνίες επιχορήγησης.

(13)
(14)

Βλέπε την ετήσια έκθεση για το 2012, σημείο 6.23, την ετήσια
έκθεση για το 2013, σημείο 6.16, και την ετήσια έκθεση για
το 2014, σημείο 6.29.
Άρθρο 14, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1304/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΕ
L 347 της 20.12.2013, σ. 470). Άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
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6.17. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες συνιστούν την κύρια πηγή
σφάλματος όσον αφορά τόσο τα ΕΤΠΑ/ΤΣ όσο και το ΕΚΤ.
Διαπιστώσαμε ότι μη επιλέξιμες δαπάνες είχαν δηλωθεί στο 8 % των
πράξεων που εξετάσαμε (βλέπε πλαίσιο 6.3). Οι περιπτώσεις αυτές
αντιστοιχούν στο 55 % του συνόλου των προσδιορίσιμων ποσοτικώς
σφαλμάτων και περίπου σε 2,4 εκατοστιαίες μονάδες του
εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος.

6.17. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις υποθέσεις που
εντοπίζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα προτείνει τα
μέτρα που θα κρίνει απαραίτητα.
Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, σε ορισμένες υποθέσεις, οι εθνικοί ή
περιφερειακοί κανόνες που εφαρμόζονται στις δαπάνες της
πολιτικής συνοχής είναι πιο απαιτητικοί από αυτούς που
προβλέπονται στην ενωσιακή ή στην εθνική νομοθεσία για
παρόμοιες δαπάνες που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο. Οι
πρόσθετες αυτές απαιτήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως παραδείγματα περιττού διοικητικού φόρτου και πολυπλοκότητας στις
δαπάνες της πολιτικής συνοχής που επιβάλλουν τα κράτη μέλη
επί αυτών των ιδίων και των δικαιούχων τους, όπως περιγράφεται,
λόγου χάρη, στις εκθέσεις σχετικά με τον κανονιστικό υπερθεματισμό («gold-plating») και την απλούστευση που εξέδωσε η Γενική
Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης το
2013.
Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι τρία σφάλματα οφείλονται στο
γεγονός ότι οι εθνικοί κανόνες ήταν αυστηρότεροι ή πιο
πολύπλοκοι απ' όσο χρειαζόταν (κανονιστικός υπερθεματισμός).
Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι παραβιάσεις των εν λόγω εθνικών
κανόνων συντέλεσαν κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο ποσοστό
σφάλματος.

Πλαίσιο 6.3 — Παράδειγμα μη επιλέξιμων δαπανών στις δηλώσεις

Δήλωση μη επιλέξιμων δαπανών: Έργο του ΕΤΠΑ στο Ηνωμένο
Βασίλειο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε ΜΜΕ που επιθυμούν
να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προώθηση και τη
βελτίωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Ωστόσο, από το
σύνολο της χορηγηθείσας χρηματοδότησης, οι ΜΜΕ εισέπραξαν
μόνο μέρος αυτής εν είδει επιχορήγησης και περίπου το 13 %
παρακρατήθηκε από τον δικαιούχο. Τα ποσά που παρακρατήθηκαν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για συγχρηματοδότηση από τη στιγμή που οι δαπάνες αυτές δεν
πραγματοποιήθηκαν, δεν καταβλήθηκαν και δεν καταχωρίστηκαν
ως δαπάνες στους λογαριασμούς του δικαιούχου. Ως εκ τούτου,
μέρος της επιχορήγησης δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση.
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Μη επιλέξιμα έργα
6.18. Εντοπίσαμε τέσσερα έργα του ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των
οποίων δεν τηρούνταν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που τίθενται
στους κανονισμούς ή/και στους εθνικούς κανόνες περί επιλεξιμότητας. Τα έργα αυτά αντιστοιχούν στο 12 % του συνόλου των
ποσοτικώς προσδιορίσιμων σφαλμάτων και περίπου σε 1,5
εκατοστιαίες μονάδες του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος (βλέπε
πλαίσιο 6.4).
Πλαίσιο 6.4 — Παράδειγμα μη επιλέξιμου έργου

Μη επιλέξιμος δικαιούχος: Στην περίπτωση ενός έργου του ΕΤΠΑ
στην Τσεχική Δημοκρατία, η πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων προσδιόριζε ως επιλέξιμες μόνο ΜΜΕ. Η διαχειριστική
αρχή χορήγησε χρηματοδότηση σε έναν δικαιούχο βάσει της ως
άνω προϋπόθεσης, της οποίας όμως η πλήρωση δεν επαληθεύθηκε
κατά τον χρόνο επιλογής του έργου.
Εντοπίστηκαν και άλλα μη επιλέξιμα έργα στην Τσεχική
Δημοκρατία, την Ιταλία και την Πολωνία.

6.18. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις υποθέσεις που
εντοπίζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα προτείνει τα
μέτρα που θα κρίνει απαραίτητα.
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Παραβιάσεις των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων
6.19. Οι κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων αποτελούν βασικό
μέσο για τη διασφάλιση της ανάλωσης δημόσιων πόρων κατά
τρόπον οικονομικό και αποτελεσματικό, καθώς και για την
εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς εντός της ΕΕ.

6.19-6.21. Οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις εφαρμόζονται για όλες τις δημόσιες δαπάνες στα κράτη μέλη και δεν
αφορούν ειδικά την πολιτική συνοχής. Η μη συμμόρφωση με
εθνικούς ή ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις
αποτέλεσε επί σειρά ετών σημαντική πηγή σφαλμάτων σε αυτόν
τον τομέα πολιτικής, ιδίως για την περιφερειακή και την αστική
πολιτική, κυρίως λόγω των τύπων έργων που συγχρηματοδοτούνται. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έλαβε διάφορα προληπτικά και
διορθωτικά μέτρα από τις τελευταίες περιόδους προγραμματισμού
και μετά, ώστε να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εντοπίζονται
στον εν λόγω τομέα.
Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις που
καταρτίστηκε το 2013 και έλαβε την πολιτική έγκριση της
Επιτροπής τον Δεκέμβριο 2015 αποσκοπεί στην περαιτέρω
βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις
στα κράτη μέλη μέσω συμπληρωματικών προληπτικών μέτρων.
Το νομικό πλαίσιο για τα ταμεία ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020
εισήγαγε επίσης εκ των προτέρων προϋποθέσεις για την
αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των κονδυλίων της Ένωσης,
οι οποίες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα συστήματα δημοσίων
συμβάσεων των κρατών μελών. Ενδέχεται να αποφασιστούν
αναστολές των ενδιάμεσων πληρωμών σε περίπτωση μη εκπλήρωσης μιας ισχύουσας εκ των προτέρων αιρεσιμότητας έως το
τέλος του 2016 [άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/
2013].
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί όλα τα σφάλματα που θα
αναφέρονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την
απόφαση της Επιτροπής C(2013) 9527 final η οποία θεσπίζει
«κατευθυντήρι[ες] γραμμ[ές] για τον καθορισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να γίνονται από την Επιτροπή στις
δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση στο πλαίσιο της
επιμερισμένης διαχείρισης, λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες
περί δημόσιων συμβάσεων».
Οι οδηγίες του 2014 για τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες εισάγουν
απλουστεύσεις θα αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα επιτόπου
όταν μεταφερθούν στα εθνικά δίκαια (βλ. επίσης απάντηση της
Επιτροπής στο σημείο 6.25).

6.20. Το 2015 εξετάσαμε 140 διαδικασίες σύναψης δημόσιων
συμβάσεων έργων και παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των οποίων
πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες τις οποίες αφορούν οι πράξεις που
ελέγξαμε. Η εκτιμώμενη αξία των εν λόγω διαδικασιών δημόσιων
συμβάσεων ανέρχεται σε 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου (15). Η
συντριπτική πλειονότητα των συμβάσεων αυτών αφορά έργα
συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ (16).

(15)
(16)

Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί στο σύνολο των δαπανών για τις
ανατεθείσες συμβάσεις, τμήμα των οποίων έχει πιστοποιηθεί στο
πλαίσιο των ελεγχθεισών δηλώσεων δαπανών.
Στο 62 % περίπου των 140 διαδικασιών σύναψης δημόσιων
συμβάσεων που εξετάσαμε, η αξία της σύμβασης υπερέβαινε το όριο
πέραν του οποίου η σύμβαση υπόκειται στους κανόνες της ΕΕ περί
δημόσιων συμβάσεων, όπως αυτοί έχουν μεταφερθεί στην εθνική
νομοθεσία (75 από τις διαδικασίες που εξετάσαμε, με αξία σύμβασης
άνω του ορίου, αφορούσαν τα ΕΤΠΑ/ΤΣ και έξι το ΕΚΤ).
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6.21. Στις 26 από τις 140 διαδικασίες που εξετάσαμε,
διαπιστώσαμε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της
ΕΕ ή/και των κρατών μελών περί δημόσιων συμβάσεων. Σε τέσσερις
περιπτώσεις, ήτοι λιγότερες από περασμένα έτη, ήταν τέτοια η
σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης που μας οδήγησε στη διαπίστωση
ότι η σύμβαση έπρεπε να έχει ανατεθεί σε διαφορετικό υποψήφιο ή
ότι ο ανταγωνισμός περιορίστηκε σε τέτοιο βαθμό που υπήρξε
αδικαιολόγητη απευθείας ανάθεση. Χαρακτηρίσαμε τα εν λόγω
σφάλματα ως ποσοτικώς προσδιορίσιμα (17) (βλέπε πλαίσιο 6.5).
Τα σφάλματα αυτά αντιστοιχούν στο 12 % του συνόλου των
προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων και περίπου σε 0,7
εκατοστιαίες μονάδες του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος. Για
την εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος βασιστήκαμε στις διατάξεις
της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις του 2014 οι οποίες είναι
περισσότερο ελαστικές από τις διατάξεις των οδηγιών για τις
δημόσιες συμβάσεις του 2004 (ήτοι ως προς τις τροποποιήσεις των
συμβάσεων).
Πλαίσιο 6.5 — Παράδειγμα σοβαρής περίπτωσης μη συμμόρφωσης
με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων

Ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών χωρίς τη διενέργεια
ενδεδειγμένης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: Στην
περίπτωση έργου οδοποιίας του ΕΤΠΑ στη Γερμανία, συμπληρωματικές εργασίες των οποίων η αξία υπερέβαινε κατά 50 % την
αξία της αρχικής σύμβασης ανατέθηκαν απευθείας στον ίδιο
ανάδοχο. Αυτό συνιστά παραβίαση του άρθρου 31 της οδηγίας
για τις δημόσιες συμβάσεις 2004/18/ΕΚ.
Ως εκ τούτου, οι δαπάνες αυτές δεν είναι επιλέξιμες για
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Ανάλογες περιπτώσεις εντοπίστηκαν και σε άλλα έργα του ΕΤΠΑ στην Ιταλία και το Ηνωμένο
Βασίλειο.
6.22. Άλλα σφάλματα που συνδέονται με τις διαδικασίες
διαγωνισμού και σύναψης συμβάσεων διαπιστώθηκαν σε ακόμη 22
από τις 140 δημόσιες συμβάσεις που εξετάστηκαν. Στα σφάλματα
αυτά συγκαταλέγονται περιπτώσεις εσφαλμένης εφαρμογής των
κριτηρίων επιλογής, ελλείψεις στη συγγραφή υποχρεώσεων και η μη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί ενημέρωσης και δημοσιότητας.
Τα σφάλματα αυτά δεν επιβαρύνουν το εκτιμώμενο ποσοστό
σφάλματος (18).

(17)

(18)

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση που εφαρμόζουμε όσον αφορά τον ποσοτικό προσδιορισμό των σφαλμάτων που
σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις παρέχονται στο σημείο 1.13
και στο παράρτημα 1.1, σημείο 13, της ετήσιας έκθεσης για το
οικονομικό έτος 2014.
Βλέπε επίσης πίνακα 1 της ειδικής έκθεσης αριθ. 10/2015.

6.22. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις υποθέσεις που
εντοπίζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα προτείνει τα
μέτρα που θα κρίνει απαραίτητα.
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6.23. Στις περιπτώσεις δύο πράξεων που ελέγχθηκαν σε δύο
κράτη μέλη, οι εθνικές αρχές είχαν διαπιστώσει μη συμμόρφωση με
τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων και είχαν επιβάλει
συγκεκριμένες δημοσιονομικές διορθώσεις σε επίπεδο έργου (19).
Τα διορθωτικά αυτά μέτρα ελήφθησαν υπόψη κατά τον εκ μέρους
μας υπολογισμό του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος, δεδομένου
ότι είχαν ληφθεί πριν από τη γνωστοποίηση του ελέγχου μας.

6.23. Η Επιτροπή σημειώνει ότι πράγματι λαμβάνονται κατάλληλα διορθωτικά μέτρα από ορισμένες αρχές του προγράμματος
στα αναφερόμενα κράτη μέλη και αναγνωρίζει ότι αυτό αντικατοπτρίζεται στην ποσοτικοποίηση των σφαλμάτων από το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο στόχος του σχεδίου δράσης της Επιτροπής
που αναφέρεται στην απάντηση στα σημεία 6.19 έως 6.21 είναι να
αυξηθεί η συχνότητα τέτοιων προληπτικών διορθωτικών μέτρων
σε επίπεδο κρατών μελών.

6.24. Στις 26 Φεβρουαρίου 2014 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν τρεις οδηγίες
που έχουν ως σκοπό την απλούστευση και τη μεγαλύτερη ευελιξία
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Οι χώρες της ΕΕ
όφειλαν να μεταφέρουν τους νέους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο
μέχρι τον Απρίλιο του 2016 (εκτός από το σκέλος των
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, για τις οποίες η προθεσμία
λήγει τον Οκτώβριο του 2018) (20). Τον Μάιο του 2016 η Επιτροπή
απηύθυνε σε 20 από τα 28 κράτη μέλη προειδοποιητικές επιστολές
στις οποίες τους υπενθύμιζε την παράλειψη της εμπρόθεσμης
εκπλήρωσης της υποχρέωσής τους να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο
τις τρεις οδηγίες (21). Εάν τα κράτη μέλη συνεχίσουν να μην
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να μεταφέρουν τις οδηγίες στο
εθνικό τους δίκαιο, η Επιτροπή δύναται να κινήσει διαδικασίες επί
παραβάσει δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, το οποίο μπορεί να
οδηγήσει εν τέλει στην επιβολή προστίμων στα κράτη μέλη αυτά.

6.24. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την
κατάσταση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.

6.25. Επίσης, έχουμε δημοσιεύσει ειδική έκθεση σχετικά με τα
μέτρα που έλαβαν τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Επιτροπή για την
αντιμετώπιση του προβλήματος των σφαλμάτων στις δημόσιες
συμβάσεις στον τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική
συνοχή» (22).

(19)
(20)

(21)
(22)

Σύμφωνα με την απόφαση C(2013) 9527 final της Επιτροπής, της
19ης Δεκεμβρίου 2013.
Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες
(2014/24/ΕΕ), σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
(2014/23/ΕΕ) και σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (2014/25/ΕΕ) (ΕΕ L 94 της
28.3.2014).
Τα οκτώ κράτη μέλη που εφάρμοσαν και τις τρεις νέες οδηγίες είναι:
η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η
Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Βλέπε ειδική έκθεση αριθ. 10/2015 με τίτλο «Προβλήματα στις
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των δαπανών συνοχής της ΕΕ: πρέπει
να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυσή τους» (http://eca.
europa.eu).

Στις 30 Ιουνίου 2016, 16 κράτη μέλη όφειλαν ακόμη να
μεταφέρουν την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις (2014/24/
ΕΕ), ενώ 19 κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν την οδηγία
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (2014/23/ΕΕ)
και 17 την οδηγία σχετικά με τις προμήθειες φορέων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των
μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (2014/25/ΕΕ).

6.25. Η Επιτροπή αποδέχθηκε όλες τις συστάσεις που
διατύπωσε το Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του και προβαίνει
στις προτεινόμενες ενέργειες. Η Επιτροπή παραπέμπει στις
απαντήσεις της στα σημεία 6.7 έως 6.15 και 6.19 ανωτέρω.
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Παραβιάσεις των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων
6.26. Οι κρατικές ενισχύσεις είναι, κατ’ αρχήν, ασυμβίβαστες με
την εσωτερική αγορά, καθώς ενδέχεται να στρεβλώσουν τις
εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στα κράτη μέλη (23). Ωστόσο, από
τον κανόνα αυτόν υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις.
6.27. Η εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων από
την Επιτροπή είναι άμεση. Τα κράτη μέλη οφείλουν να της
κοινοποιούν όλες τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων (είτε στο
πλαίσιο καθεστώτος ενισχύσεων είτε ανάλογα με το έργο), εκτός εάν
το έργο είναι χαμηλότερο του ορίου που ισχύει για τις ήσσονος
σημασίας ενισχύσεις (24) ή καλύπτεται από τον γενικό κανονισμό
απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ) (25). Για όλες τις κοινοποιούμενες περιπτώσεις, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού αποφαίνεται
εάν η ενίσχυση είναι συμβατή ή όχι με την εσωτερική αγορά. Το ΕΚΤ
είναι λιγότερο εκτεθειμένο στην παραβίαση κανόνων περί κρατικών
ενισχύσεων δεδομένου ότι πολύ συχνά τα έργα εμπίπτουν στον
κανόνα των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

6.27. Σε περίπτωση κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων, η
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον η υποστήριξη συνιστά κρατική
ενίσχυση και, σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό, αν είναι συμβατή
με την εσωτερική αγορά. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης
καταλήγει σε έκδοση απόφασης της Επιτροπής.

6.28. Για το υπό εξέταση έτος, σε πέντε κράτη μέλη εντοπίσαμε
επτά έργα των ΕΤΠΑ/ΤΣ, τα οποία παραβίαζαν τους κανόνες της ΕΕ
περί κρατικών ενισχύσεων (26). Ζητήσαμε, κατά περίπτωση, και
λάβαμε προκαταρκτική αξιολόγηση από τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού. Η αξιολόγηση αυτή, καθώς και η νομολογία του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελήφθησαν υπόψη για την
κατάταξη των σφαλμάτων.

6.28-6.29. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις υποθέσεις που
εντοπίζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα προτείνει τα μέτρα
που θα κρίνει απαραίτητα.

6.29. Θεωρούμε ότι, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων, τρία από αυτά τα έργα θα έπρεπε να είχαν λάβει
μικρότερη δημόσια χρηματοδότηση, αν όχι καθόλου, από την ΕΕ ή/
και τα κράτη μέλη. Οι κύριοι λόγοι για τη μη συμμόρφωση με τους
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων ανάγονται στην υπέρβαση των
ορίων έντασης της ενίσχυσης. Τα εν λόγω προσδιορίσιμα ποσοτικώς
σφάλματα αντιστοιχούν περίπου σε 0,3 εκατοστιαίες μονάδες του
εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος (βλέπε πλαίσιο 6.6). Για την
εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος στην κατηγορία αυτή βασιστήκαμε στις διατάξεις του ΓΚΑΚ του 2014 (27).

(23)
(24)
(25)

(26)
(27)

Άρθρα 107 και 108 ΣΛΕΕ.
Άρθρο 2, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της
Επιτροπής (ΕΕ L 379 της 28.12.2006, σ. 5).
Άρθρο 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής (ΕΕ
L 187 της 26.6.2014, σ. 1) προς αντικατάσταση του άρθρου 3,
παράγραφος 1, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής
(ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3).
Τσεχική Δημοκρατία, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία και Ηνωμένο
Βασίλειο.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014.
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Πλαίσιο 6.6 — Παράδειγμα έργου που παραβιάζει τους κανόνες
περί κρατικών ενισχύσεων

Υπέρβαση του ορίου έντασης της ενίσχυσης: Στην περίπτωση
ενός έργου του ΤΣ στην Πολωνία που αφορούσε την κατασκευή
λιμενικής υποδομής, η χρηματοδότηση υπερέβη το μέγιστο
επιτρεπόμενο όριο, όπως οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων για το συγκεκριμένο είδος έργου.
Εντοπίστηκαν και άλλες περιπτώσεις σε έργα του ΕΤΠΑ στη
Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
6.30. Έχουμε επίσης δημοσιεύσει ειδική έκθεση σχετικά με τις
προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν από μέρους τόσο της
Επιτροπής όσο και των κρατών μελών είτε για την πρόληψη των
παραβιάσεων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της
Συνοχής είτε για τον εντοπισμό και τη διόρθωσή τους (28).

6.30. Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στις
παρατηρήσεις και συστάσεις του Συνεδρίου οι οποίες δημοσιεύονται στην αναφερόμενη ειδική έκθεση και θα συμμορφωθεί με τις
συστάσεις που έχει αποδεχθεί.

Δήλωση του φόρου προστιθέμενης αξίας από τους δημόσιους φορείς
6.31. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας έμμεσος
φόρος της ΕΕ επί της εγχώριας κατανάλωσης αγαθών και χρήσης
υπηρεσιών, ο οποίος επιβάλλεται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής
αλυσίδας και επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή. Σύμφωνα με τη
νομοθεσία της ΕΕ, ο ανακτήσιμος ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για
συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο των ΕΤΠΑ/ΤΣ και του ΕΚΤ (29).
Αντιθέτως, ο μη ανακτήσιμος ΦΠΑ μπορεί να δηλωθεί προς
συγχρηματοδότηση.

6.31. Οι κανονιστικές διατάξεις που αναφέρονται από το
Συνέδριο σε σχέση με την πολιτική για τη συνοχή είναι αποτέλεσμα
πολιτικής επιλογής των συννομοθετών. Ευθυγραμμίζονται γενικά
με τις κοινώς αποδεκτές αρχές σχετικά με την επιλεξιμότητα του
ΦΠΑ για τις επιχορηγήσεις στις άλλες πολιτικές της ΕΕ, και ειδικά
όσες υπάγονται σε καθεστώς άμεσης διαχείρισης.

6.32. Όταν οι δημόσιοι φορείς δεν δηλώνουν και, συνακολούθως, δεν ανακτούν τον ΦΠΑ, τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη
μέλη ερμηνεύουν τους κανονισμούς ως έχοντες την έννοια ότι ο
ΦΠΑ επιτρέπεται να είναι επιλέξιμη δαπάνη. Εντούτοις, η διάκριση
που γίνεται στους κανονισμούς μεταξύ ανακτήσιμου και μη
ανακτήσιμου ΦΠΑ αποτελεί πηγή σύγχυσης.

6.32-6.33. Κατ' αρχήν, η Επιτροπή βασίζεται στην εκτίμηση
του κράτους μέλους σχετικά με την υπαγωγή ή όχι του δικαιούχου
σε καθεστώς ΦΠΑ. Ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο το
2012, η έννοια του ανακτήσιμου ΦΠΑ δεν απορρέει μόνο από την
τυπική εξέταση του καθεστώτος υπαγωγής ή μη του δικαιούχου.
Η Επιτροπή προτίθεται να παράσχει διευκρινίσεις ως προς αυτό
στα κράτη μέλη για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού
2014-2020.
Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει την παρακολούθηση των περιπτώσεων
που επισημαίνει το Συνέδριο.

(28)
(29)

Βλέπε ειδική έκθεση αριθ. 24/2016 (http://eca.europa.eu).
Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο δ), του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1080/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 210 της 31.7.2006,
σ. 1), άρθρο 11, παράγραφος 2, στοιχείο α), του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 12)
και άρθρο 3, στοιχείο ε), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1084/2006 του
Συμβουλίου (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 79). Για την περίοδο
προγραμματισμού 2014-2020, παρόμοιες διατάξεις περιλαμβάνουν
τα άρθρα 37, παράγραφος 11, και 69, παράγραφος 3, στοιχείο γ),
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1303/2013.
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6.33. Παραδείγματος χάριν, το Γενικό Δικαστήριο απεφάνθη το
2012 ότι ο ΦΠΑ πρέπει να θεωρείται ανακτήσιμος οσάκις φορέας
εκμετάλλευσης επιβάλλει χρεώσεις με ΦΠΑ στους τελικούς χρήστες
υποδομής (30). Εντοπίσαμε τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
δημόσιες αρχές δήλωσαν ανακτήσιμο ΦΠΑ ως επιλέξιμη δαπάνη
(βλέπε πλαίσιο 6.7).
Πλαίσιο 7 — Παράδειγμα μη επιλέξιμου ΦΠΑ

Ο ανακτήσιμος ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Στην περίπτωση ενός έργου του ΕΤΠΑ στην
Ουγγαρία το οποίο αφορούσε την αποκατάσταση ενός εγκαταλελειμμένου ορυχείου για την κατασκευή ενός νέου υπαίθριου
κέντρου εκδηλώσεων, ο δικαιούχος —ένας δήμος— δήλωσε ως
επιλέξιμη δαπάνη τον ΦΠΑ. Εντούτοις, ο φορέας εκμετάλλευσης
του κέντρου θα επιβάλλει χρεώσεις με ΦΠΑ στους τελικούς
χρήστες της υποδομής. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες του ΦΠΑ δεν
είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ.
Ανάλογες περιπτώσεις εντοπίστηκαν σε δύο έργα του ΕΤΠΑ στη
Γερμανία.
6.34. Ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει θεωρηθεί
επιλέξιμος ΦΠΑ ο οποίος δηλώνεται ως δαπάνη από εθνικές
κυβερνήσεις που ενεργούν ως δικαιούχοι, αυτός καθαυτόν ο ΦΠΑ
δεν αντιπροσωπεύει καθαρό κόστος για το κράτος μέλος (31). Είναι,
παραδείγματος χάριν, δυνατό να υλοποιηθεί μεγάλο έργο υποδομής
από υπουργείο ή φορέα άμεσα υπαγόμενο σε αυτό και να
περιλαμβάνει τον ΦΠΑ στις δαπάνες του, εφόσον το εν λόγω
υπουργείο δεν θα ανακτήσει τον καταβληθέντα ΦΠΑ. Παράλληλα,
στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού προστίθεται ο ΦΠΑ που
αποδίδεται με κεφάλαια της ΕΕ.

6.35. Στην ΕΕ οι κανονικοί συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται
στην πλειονότητα των έργων κυμαίνονται μεταξύ 17 % και 27 %.
Όταν ο ΦΠΑ που δηλώνεται ως μη ανακτήσιμος από τα υπουργεία
που υλοποιούν έργα υπερβαίνει το εθνικό ποσοστό συγχρηματοδότησης, τα αποδιδόμενα από την ΕΕ ποσά ενδέχεται ακόμη και να
υπερβαίνουν τις πραγματικές δαπάνες του έργου, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Παραδείγματος χάριν, αυτό συμβαίνει όταν το
ποσοστό συγχρηματοδότησης ενός έργου είναι ίσο ή μεγαλύτερο
από 85 % και ο συντελεστής του καταβαλλόμενου από το
υπουργείο ΦΠΑ υπερβαίνει το 20 %. Εάν ο συντελεστής του
καταβληθέντος ΦΠΑ ήταν 23 %, η συνολική συνεισφορά της ΕΕ στο
έργο θα ανερχόταν στο 104,6 % των πραγματικών δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα για το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του οποίου το
ποσοστό συγχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στα περισσότερα έργα
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 85 %.

(30)
(31)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2012,
στην υπόθεση T-89/10, Ουγγαρία κατά Επιτροπής.
Κατά την εκτίμησή μας, για 47 από τα 223 έργα ΕΤΠΑ/ΤΣ και ΕΚΤ
που υλοποιήθηκαν από δημόσιους φορείς που εξετάσαμε το 2015,
το δηλωθέν ποσό του ΦΠΑ ανέρχεται έως και σε 412 εκατομμύρια
ευρώ.

6.34-6.35. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ΦΠΑ είναι ένας
γενικός φόρος που εισπράττεται από τις εθνικές ή περιφερειακές
κυβερνήσεις οι οποίες δεν τον αναδιοχετεύουν σε μεμονωμένα
χρηματοδοτούμενα έργα.
Μια πιο αυστηρή θέση η οποία θα χαρακτήριζε τον ΦΠΑ ως μη
επιλέξιμη δαπάνη για τα υπουργεία και τους φορείς που υπάγονται
απευθείας σε αυτά θα επιβάρυνε στην πράξη όσους δεν
δικαιούνται επιστροφή ή αντιστάθμιση του ΦΠΑ. Οι εν λόγω
φορείς θα ήταν, ως εκ τούτου, υποχρεωμένοι να αναζητήσουν
συμπληρωματική χρηματοδότηση για την υλοποίηση των έργων
τους ή να συνεισφέρουν περισσότερο στη χρηματοδότησή τους σε
σύγκριση με άλλους δικαιούχους στους οποίους επιστρέφεται ο
ΦΠΑ. Αυτό δεν συνάδει με την πολιτική επιλογή των συννομοθετών όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή.
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Η αξιοπιστία των ελέγχων σε επίπεδο κράτους μέλους είναι
ανεπαρκής
6.36. Σε 18 περιπτώσεις προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων
στα οποία υπέπεσαν τελικοί δικαιούχοι, οι εθνικές αρχές είχαν στη
διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες (32) ώστε να προλάβουν ή να
εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση
των δαπανών στην Επιτροπή. Εάν είχαν αξιοποιηθεί όλες αυτές οι
πληροφορίες, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για το παρόν
κεφάλαιο θα ήταν χαμηλότερο κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες.
Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι, σε δύο περιπτώσεις, την ευθύνη για το
σφάλμα που εντοπίσαμε έφεραν διαχειριστικές αρχές και ενδιάμεσοι
φορείς των κρατών μελών. Τα σφάλματα αυτά συνέβαλαν κατά 0,6
εκατοστιαίες μονάδες στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος.

6.36. Η Επιτροπή παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή αυτές τις
υποθέσεις και συμφωνεί ότι πρέπει να προβλέπονται έγκυρες και
έγκαιρες επαληθεύσεις διαχείρισης, ώστε να αποτρέπονται εξαρχής
οι παρατυπίες ή να μην περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής.
Η Επιτροπή διεξάγει από το 2010 και μετά στοχευμένους ελέγχους
επί των επαληθεύσεων σε επίπεδο διαχείρισης σε προγράμματα
υψηλού κινδύνου, εφόσον διαπιστώσει ότι οι ελλείψεις ενδέχεται
να μην εντοπιστούν καθόλου ή να μην εντοπιστούν εγκαίρως από
την ελεγκτική αρχή του προγράμματος. Για τη ΓΔ Περιφερειακής
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και τη Γενική Διεύθυνση
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν έως το 2015
παρουσιάζονται στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων
τους για το 2015 (βλ. σελίδες 65 και 56/57, αντίστοιχα).
Η Επιτροπή παραπέμπει στις ενισχυμένες διαδικασίες στο
κανονιστικό πλαίσιο για την περίοδο προγραμματισμού 20142020, κατά την οποία οι επαληθεύσεις και οι έλεγχοι διαχείρισης
(συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων) πρέπει να διενεργούνται εγκαίρως για την πιστοποίηση στην Επιτροπή των
λογαριασμών των προγραμμάτων και την υποβολή δηλώσεων
διαχείρισης από τις διαχειριστικές αρχές σε ετήσια βάση. Οι
ελεγκτικές αρχές πρέπει να εκτιμούν τα αξιόπιστα εναπομένοντα
επίπεδα σφάλματος των λογαριασμών, έπειτα από όλες τις
επαληθεύσεις, ελέγχους και διορθώσεις που έγιναν από το τέλος
της λογιστικής χρήσης και μετά. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
ενισχυμένες αυτές διαδικασίες ελέγχου θα πρέπει να οδηγήσουν σε
διαρκείς μειώσεις του ποσοστού σφάλματος.
Επιπλέον, η Επιτροπή ανέπτυξε νέα καθοδήγηση για να ενισχυθεί
περαιτέρω η αξιοπιστία των επαληθεύσεων διαχείρισης και για να
διευκρινιστεί η αυξημένη λογοδοσία των διαχειριστικών αρχών και
των ενδιάμεσων φορέων τους μέσω των διαχειριστικών δηλώσεων
και των ετήσιων συνόψεων κατά την περίοδο προγραμματισμού
2014-2020. Η εν λόγω καθοδήγηση, η οποία βασίζεται στα
διδάγματα που αποκομίστηκαν από την προηγούμενη περίοδο
προγραμματισμού, δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο 2015.

(32)

Βάσει τεκμηρίωσης, στην οποία περιλαμβάνονταν πληροφοριακά
στοιχεία από βάση δεδομένων για τους συνήθεις διασταυρωτικούς
ελέγχους και τους οριζόμενους υποχρεωτικούς ελέγχους.
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
6.37. Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρέχουν στήριξη σε επιχειρήσεις ή έργα αστικής ανάπτυξης μέσω επενδύσεων μετοχικού
κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων (33). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τρεις κυρίως περιπτώσεις: για τη στήριξη των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) (34), για την αστική ανάπτυξη (35) και
για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης.
6.38. Μέχρι το τέλος του 2014, είχαν συσταθεί 1 025
χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο 183 ΕΠ του ΕΤΠΑ και του
ΕΚΤ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, πλην τριών (Ιρλανδίας, Κροατίας
και Λουξεμβούργου). Τα μέσα αυτά διαθέτουν, συνολικά, κεφάλαια
ύψους περίπου 16 018 εκατομμυρίων ευρώ (36).
6.39. Κατά κανόνα, τα ταμεία που εφαρμόζουν τα εν λόγω
χρηματοοικονομικά μέσα λαμβάνουν συνεισφορά από τα ΕΠ, αφού
αυτά συγκροτηθούν από νομική άποψη, και, στη συνέχεια,
χρησιμοποιούν αυτά τα κονδύλια για τη στήριξη έργων. Χρηματοδοτική στήριξη αυτού του είδους παρέχεται μόνον σε έργα τα οποία
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ΕΠ. Τα χρηματοοικονομικά
μέσα σχεδιάστηκαν για να ανακυκλώνονται ή, για ορισμένα είδη
εγγυοδοτικών ταμείων, για να εξασφαλίζουν υψηλή μόχλευση. Οι
αποδόσεις των επενδύσεων ή των χορηγηθέντων δανείων, συμπεριλαμβανομένων των κερδών, επαναχρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες που υλοποιεί το χρηματοοικονομικό μέσο.
6.40. Επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι εκταμιεύσεις προς τους
τελικούς αποδέκτες, καθώς και τα έξοδα και οι αμοιβές των
διαχειριστών των ταμείων. Με το κλείσιμο των μέσων, οι μη
χρησιμοποιηθέντες κεφαλαιακοί πόροι τους επιστρέφονται στον
προϋπολογισμό της ΕΕ (37).

(33)
(34)

(35)

(36)

(37)

Άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
Σε αυτά περιλαμβάνεται το πρόγραμμα κοινών ευρωπαϊκών πόρων
για τις πολύ μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις (JEREMIE), το οποίο
υλοποιείται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), για την παροχή
πρόσθετης χρηματοδότησης σε ΜΜΕ.
Σε αυτά περιλαμβάνεται το πρόγραμμα κοινής ευρωπαϊκής υποστήριξης για βιώσιμες επενδύσεις στις αστικές περιοχές (JESSICA), το
οποίο υλοποιείται από κοινού με την ΕΤΕπ, για την πραγματοποίηση
επιστρεπτέων επενδύσεων (με τη μορφή επενδύσεων μετοχικού
κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων) για την αστική ανάπτυξη.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Summary of data on the progress made in
financing and implementing financial instruments reported by
the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of
Regulation (EC) No 1083/2006» (Συνοπτική παρουσίαση των
στοιχείων σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων, τα οποία
υπέβαλαν οι διαχειριστικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 67,
παράγραφος 2, στοιχείο ι), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/
2006), κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2014, EGESIF_15-0027-00,
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015. Τα αριθμητικά στοιχεία που
αφορούν το 2015 θα δημοσιευθούν τον Σεπτέμβριο του 2016.
Άρθρο 78, παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

C 375/179

C 375/180

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

13.10.2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αργή εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μέσων

6.41. Στο τέλος του 2014 το μέσο ποσοστό εκταμίευσης για τα
1 025 χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ ήταν 57 %.
Πρόκειται για αύξηση κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με
το 2013 και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το
2012 (38).

6.41. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το μέσο ποσοστό εκταμίευσης
του 57 % (στο τέλος του 2014) — αυξημένο σε σύγκριση με το
47 % στο τέλος του 2013 — είναι ένας μέσος όρος σε επίπεδο ΕΕ ο
οποίος δεν αντικατοπτρίζει την ετερογενή κατάσταση σε επίπεδο
προγραμμάτων (βλ. την έκθεση της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε
την 1η Οκτωβρίου 2015). Το χαμηλό ποσοστό εκταμίευσης στο
τέλος του 2014 οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων στους οποίους
περιλαμβάνονται η χρηματοπιστωτική κρίση, η έλλειψη εμπειρίας
σε ορισμένα κράτη μέλη και η καθυστέρηση στην έναρξη
ορισμένων μέσων (ακόμη και το 2014).
Η Επιτροπή επιθυμεί επιπλέον να τονίσει ότι, λαμβανομένου υπόψη
του κύκλου ζωής των χρηματοοικονομικών προϊόντων, αναμένεται
αύξηση κατά το τελευταίο έτος της υλοποίησης. Ολοκληρωμένα
συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εκταμίευσης μπορούν να αντληθούν μόνο κατά το κλείσιμο.
Σε κάθε περίπτωση, κατά το κλείσιμο, τα αρχικά ποσά
χρηματοοικονομικών μέσων που δεν θα έχουν εκταμιευθεί στους
τελικούς δικαιούχους θα χαρακτηριστούν μη επιλέξιμα, θα
ανακτηθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και θα χαθούν για
τα προγράμματα και τα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι η έκθεσή της, η οποία πρόκειται να
δημοσιευθεί την 1η Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση
στο τέλος του 2015 θα διαπιστώνει περαιτέρω πρόοδο στην
υλοποίηση.

6.42. Στο πλαίσιο 6.8 παρουσιάζονται τα ποσοστά εκταμίευσης
για τα χρηματοοικονομικά μέσα που χρηματοδοτήθηκαν στο
πλαίσιο του τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»
ως είχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Ήδη στην περσινή ετήσια
έκθεσή μας επισημάναμε τις δυσκολίες αρκετών κρατών μελών να
χρησιμοποιήσουν πλήρως τους κεφαλαιακούς πόρους των χρηματοοικονομικών μέσων. Συγκεκριμένα προβλήματα με χαμηλά
ποσοστά εκταμίευσης, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ,
παρατηρούμε σε έξι κράτη μέλη (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω
Χώρες, Αυστρία και Σλοβακία).

(38)

Βλέπε σημεία 5.33 έως 5.36 και πλαίσιο 5.5 της ετήσιας έκθεσης για
το 2013 και σημεία 6.46 έως 6.52 της ετήσιας έκθεσης για το
2014.

6.42. Όπως αναφέρθηκε ήδη στην απάντησή της στην ετήσια
έκθεση του Συνεδρίου για το έτος 2014, η Επιτροπή, από κοινού
με τα κράτη μέλη, έχει λάβει σειρά μέτρων για να διασφαλίσει ότι
οι υπολειπόμενες επενδύσεις που πραγματοποιούνται με χρηματοοικονομικά μέσα θα περιέλθουν εγκαίρως στους τελικούς
αποδέκτες. Η Επιτροπή συνέχισε να καταβάλει σχετικές προσπάθειες και το 2015.
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Πλαίσιο 6.8 — Ποσοστά εκταμίευσης για χρηματοοικονομικά μέσα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του τομέα «Οικονομική, κοινωνική και
εδαφική συνοχή»

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει του EGESIF_15-0027-00, 23 Σεπτεμβρίου 2015.
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6.43. Οι πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μέσων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ βασίζονται σε στοιχεία που
διαβιβάζουν απευθείας τα κράτη μέλη. Από το 2011, η Επιτροπή
καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητάς
τους. Μολαταύτα, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα στοιχεία που
παρουσιάζονται στην έκθεσή της είναι ελλιπή ή ανακριβή. Αυτό
συνέβη και στην περίπτωση τεσσάρων εκ των επτά χρηματοοικονομικών μέσων που εξετάσαμε το 2015.

6.43. Τον Μάιο 2015, η Επιτροπή εξέδωσε καθοδήγηση προς
τα κράτη μέλη σχετικά με τις οδηγίες υποβολής εκθέσεων,
διευκρινίζοντας τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων.
Επιπλέον, η Επιτροπή έχει βελτιώσει τα εργαλεία της για την
υποβολή εκθέσεων για την περίοδο 2014-2020: τα κράτη μέλη
οφείλουν να υποβάλλουν τα στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει του
άρθρου 46 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων τα οποία είναι
πιο πλήρη από τα στοιχεία που απαιτούνταν για την περίοδο 20072013. Τον Απρίλιο 2016, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέδωσαν
περαιτέρω καθοδήγηση προς τα κράτη μέλη σχετικά με την
υποβολή των εν λόγω στοιχείων.

Μη επιλέξιμοι τελικοί αποδέκτες

6.44. Στην περίπτωση δύο εκ των επτά χρηματοοικονομικών
μέσων που εξετάστηκαν, εγκρίθηκαν εγγυήσεις ή δάνεια υπέρ
τελικών αποδεκτών που δεν ήταν επιλέξιμοι σύμφωνα με τον
κανονισμό και το εθνικό δίκαιο. Οι περιπτώσεις αυτές κατατάσσονται ως προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα στην κατηγορία είτε
των μη επιλέξιμων δαπανών είτε των μη επιλέξιμων έργων (βλέπε
πλαίσιο 6.9).

Πλαίσιο 6.9 — Παράδειγμα μη επιλέξιμου δανείου (μη επιλέξιμος
αποδέκτης)

Μη επιλέξιμοι τελικοί αποδέκτες: Στην περίπτωση ενός από τα
χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΠΑ στην Ουγγαρία, ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής χορήγησε δάνειο σε εταιρεία που
ανήκε στον όμιλό του. Ωστόσο, ο κανονισμός και οι εφαρμοστέες
κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής απαγορεύουν ρητώς να
θεωρείται επιλέξιμος τελικός αποδέκτης εταιρεία που ανήκει στον
ίδιο όμιλο. Ως εκ τούτου, το δάνειο δεν είναι επιλέξιμο για
συγχρηματοδότηση.
Ανάλογες περιπτώσεις μη επιλέξιμων αποδεκτών εντοπίστηκαν
στην Ιταλία.

6.44. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι για τα δύο σφάλματα που
σχετίζονται με μη επιλέξιμους αποδέκτες σε χρηματοοικονομικά
μέσα, δεν δύναται επί του παρόντος να εκτιμήσει τον αντίκτυπο
αυτών των μεμονωμένων σφαλμάτων στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Όπως αναφέρεται στο σημείο 3 των «κατευθυντήριων γραμμών
για τον καθορισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να
γίνονται στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Αλιείας λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που εφαρμόζονται
στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013», οι μεμονωμένες παρατυπίες μπορούν να
αντικατασταθούν με νόμιμες και κανονικές επενδύσεις που θα
πραγματοποιούνται από τα χρηματοοικονομικά μέσα στους
τελικούς δικαιούχους με μερικό ή οριστικό κλείσιμο. Η Επιτροπή
θεωρεί συνεπώς ότι δεν δύναται στην παρούσα φάση να εκτιμήσει
τον αντίκτυπο αυτών των σφαλμάτων στον προϋπολογισμό της ΕΕ,
χωρίς ωστόσο να αμφισβητεί τα υποκείμενα σφάλματα.
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Παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας 2007-2013 μόνο με απόφαση
της Επιτροπής

6.45. Υπενθυμίζουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που γνωστοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος
2014 (39). Το άρθρο 56, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006 ορίζει την 31η Δεκεμβρίου 2015 ως καταληκτική
ημερομηνία της περιόδου επιλεξιμότητας για τις πληρωμές. Το
2015 η Επιτροπή παρέτεινε, με απόφασή (40) της, την περίοδο
επιλεξιμότητας έως την 31η Μαρτίου 2017, αντί να ζητήσει την
τροποποίηση του κανονισμού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Εφόσον δεν έχει ακόμη θεσπιστεί νομοθετική πράξη ανάλογης
δεσμευτικής ισχύος, θεωρούμε παράτυπες τις εκταμιεύσεις που
έλαβαν χώρα μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

6.45. Η Επιτροπή έχει ήδη εκφράσει την άποψή της για την
ίδια αυτή παρατήρηση στην απάντησή της στην ετήσια έκθεση
2014 του Συνεδρίου. Η Επιτροπή ενήργησε σύμφωνα με τις
συστάσεις που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο
2014 και εντός του περιθωρίου που προσφέρει το υφιστάμενο
κανονιστικό πλαίσιο. Ως εξ αυτού, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
εκταμιεύσεις που πραγματοποιούνται προς τους τελικούς δικαιούχους έως το τέλος Μαρτίου 2017 αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.
Η απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το κλείσιμο δεν επηρεάζει το
άρθρο 56, παράγραφος 1, σύμφωνα με το οποίο η συνεισφορά των
ταμείων σε χρηματοοικονομικά μέσα πρέπει να έχει καταβληθεί το
αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2015. Αυτό παραμένει ο
κανόνας.
Στην τροποποίηση διευκρινίζεται το άρθρο 78 παράγραφος 6 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Το άρθρο 78 παράγραφος 6
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 αποτελεί ειδική διάταξη
(lex specialis) σε σχέση με το άρθρο 56 παράγραφος 1 του ίδιου
κανονισμού. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι:
— το άρθρο 78 παράγραφος 6 συνεπάγεται ότι η συνεισφορά
από το επιχειρησιακό πρόγραμμα στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής πρέπει να έχει καταβληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.
— Όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών που καταβάλει
ένα μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής στον τελικό δικαιούχο,
το άρθρο 78 παράγραφος 6 ορίζει ότι οι δαπάνες αυτές είναι
επιλέξιμες έως την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων
κλεισίματος.
— Επειδή η 31η Μαρτίου 2017 είναι η καταληκτική ημερομηνία
για την υποβολή των εγγράφων κλεισίματος στην Επιτροπή,
στην τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για το
κλείσιμο διευκρινίζεται ότι το κλείσιμο, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 78 παράγραφος 6 του γενικού κανονισμού, νοείται ως
η ημερομηνία υποβολής των εγγράφων κλεισίματος, δηλαδή η
31η Μαρτίου 2017 (βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής
στο σημείο 6.52 και στη σύσταση 5 της ετήσιας έκθεσης
2014 του Συνεδρίου).
Συνεπώς, η Επιτροπή διαφωνεί με την εκτίμηση ότι οι εκταμιεύσεις
μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015 πρέπει να θεωρηθούν παράτυπες.

6.46. Έχουμε δημοσιεύσει ειδική έκθεση σχετικά με τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων για την περίοδο
προγραμματισμού 2007-2013 (41).

(39)
(40)
(41)

Βλέπε ετήσια έκθεση για το 2014, σημείο 6.52.
Απόφαση C(2015) 2771 της Επιτροπής.
Βλέπε ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 (http://eca.europa.eu).

6.46. Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στις
συστάσεις του Συνεδρίου οι οποίες δημοσιεύονται στην αναφερόμενη ειδική έκθεση και προβαίνει ήδη σε ενέργειες για τη
συμμόρφωση με τις συστάσεις που έχει αποδεχθεί.
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Αξιολόγηση του εποπτικού έργου της Επιτροπής επί των
ελεγκτικών αρχών
Για την εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος, η Επιτροπή χρησιμοποιεί
το προϊόν των εργασιών των ελεγκτικών αρχών στα κράτη μέλη

6.47. Οι ελεγκτικές αρχές παρέχουν στην Επιτροπή διασφάλιση
όσον αφορά, αφενός, την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου στο πλαίσιο
συγκεκριμένου ΕΠ και, αφετέρου, τη νομιμότητα και κανονικότητα
των πιστοποιούμενων δαπανών. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται
από τις ελεγκτικές αρχές στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου τους, τις
ελεγκτικές γνώμες και τις εκθέσεις ελέγχου των συστημάτων (42).
Από το 2009, η Επιτροπή έχει προβεί σε ελεγκτικές εργασίες στο
επίπεδο των σημαντικότερων ελεγκτικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων επισκοπήσεων των εργασιών τους, με σκοπό τον
προσδιορισμό του βαθμού εμπιστοσύνης που μπορεί να έχει σε
αυτές.

6.47. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά και συντονίζει το έργο
της με τις ελεγκτικές αρχές, και έχει αρχίσει, ήδη από το 2009, να
επανεξετάζει τις μεθόδους που εφαρμόζουν και τα πορίσματα των
ελέγχων. Με την παροχή συμβουλών, καθοδήγησης και συστάσεων
στις ελεγκτικές αρχές στο πλαίσιο της επανεκτέλεσης των
ελεγκτικών εργασιών που πραγματοποιούν αυτές, η εν λόγω
διαδικασία έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων.
Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η αξιολόγησή της για την αξιοπιστία
της εργασίας των ελεγκτικών αρχών πρέπει να εξετάζεται σε αυτό
το πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα του προγράμματος ελέγχου της, που
συμπεριελάμβανε 316 αποστολές ελέγχου οι οποίες διεξήχθησαν
επί τόπου σωρευτικά από το 2009 καλύπτοντας 51 ελεγκτικές
αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο περίπου του 98,5 %
των χορηγήσεων ΕΕΤΠΑ/ΤΣ για την περίοδο 2007-2013, η ΓΔ
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης κατέληξε στο
συμπέρασμα, στο τέλος του 2015, ότι το έργο των ελεγκτικών
αρχών που επανεξετάστηκαν μπορεί σε γενικές γραμμές να
θεωρηθεί αξιόπιστο.
Όσον αφορά τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ένταξης, στο τέλος του 2015 είχαν διεξαχθεί 236
αποστολές ελέγχου από το 2009 και μετά καλύπτοντας 89 από τις
92 ελεγκτικές αρχές (96,7 % επί του συνόλου) οι οποίες είναι
επιφορτισμένες με τον έλεγχο των 115 από τα 118 συνολικά ΕΠ,
που αντιπροσωπεύουν το 99,6 % των δαπανών. Η Επιτροπή
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να βασιστεί στις 82
ελεγκτικές αρχές που καλύπτουν το 98,2 % των χορηγήσεων του
ΕΚΤ.
Στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους για το 2015, η ΓΔ
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και η ΓΔ
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης παρέθεσαν
λεπτομερή αξιολόγηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των
στοιχείων και των αποτελεσμάτων του ελέγχου που ανέφεραν οι
ελεγκτικές αρχές στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου τους για το 2015
σε σχέση με τις δαπάνες του 2014 (βλ. σελίδες 55 έως 60 της ΕΕΔ
για το 2015 της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής
Ανάπτυξης και σελίδες 52 έως 54 της ΕΕΔ για το 2015 της ΓΔ
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης).

(42)

Συνολικά, στα κράτη μέλη της ΕΕ των 28, συστάθηκαν 113
ελεγκτικές αρχές για τα 440 ΕΠ των ΕΤΠΑ/ΤΣ και του ΕΚΤ που
εγκρίθηκαν για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Από
αυτές, οι 63 είναι αρμόδιες για τα ΕΠ τόσο των ΕΤΠΑ/ΤΣ όσο και
του ΕΚΤ. Συνολικά, για τα 440 ΕΠ, έως το τέλος του Δεκεμβρίου του
2015, καταρτίστηκαν από τις ελεγκτικές αρχές 306 ετήσιες εκθέσεις
ελέγχου και ελεγκτικές γνώμες.
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6.48. Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής
Ανάπτυξης και η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ένταξης χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες κατά
την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων τους αλλά και
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να αποφασίζουν
σχετικά με πιθανή διακοπή ή/και αναστολή πληρωμών προς τα ΕΠ.

6.48. Το 2015 η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής
Ανάπτυξης επισήμανε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ότι
περίπου τα δύο τρίτα των διακοπών και εκ των προτέρων
αναστολών πληρωμών είχαν βασιστεί σε αποτελέσματα ελέγχων
που οι ελεγκτικές αρχές ανέφεραν στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια
του έτους ή στο τέλος του έτους (βλ. σελίδα 68 της ΕΕΔ για το
2015 της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής).
Κατά τη διάρκεια του 2015, οι διαδικασίες διακοπής/εκ των
προτέρων αναστολής αφορούσαν 117 προγράμματα του EΤΠΑ/
ΤΣ και αιτήσεις πληρωμής ύψους περίπου 9,1 δισεκατομμυρίων
ευρώ που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη, τα οποία όμως δεν
καταβλήθηκαν, εκτός εάν η Επιτροπή έλαβε πρόσθετα αποδεικτικά
στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση όλων των απαραίτητων
διορθώσεων από τα οικεία κράτη μέλη.
Για το ΕΚΤ, όπως αναφέρεται στη σελίδα 59 της ετήσιας έκθεσης
δραστηριοτήτων για το 2015 της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ένταξης, η Επιτροπή έστειλε 2 προειδοποιητικές
επιστολές και 17 επιστολές εκ των προτέρων αναστολής,
αποφάσισε να διακόψει 27 πληρωμές και ανέστειλε 10 επιχειρησιακά προγράμματα. Συνολικά, διακόπηκαν αιτήσεις πληρωμής
ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

6.49. Προκειμένου να αξιολογούν κατά πόσον μπορούν να
βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες, οι γενικές διευθύνσεις
ελέγχουν τα ποσοστά σφάλματος που αναφέρουν οι ελεγκτικές
αρχές για κάθε ΕΠ (ή ομάδα ΕΠ) (43).
— Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι το ποσοστό σφάλματος που αναφέρει
η ελεγκτική αρχή είναι αξιόπιστο (και αντιπροσωπευτικό για τις
πιστοποιηθείσες δαπάνες), το αποδέχεται. Επίσης, η Επιτροπή
μπορεί να προβεί σε επανυπολογισμό του εν λόγω ποσοστού
για τη δική της αξιολόγηση, βάσει πρόσθετων πληροφοριακών
στοιχείων προερχόμενων από την ελεγκτική αρχή.
— Σε περίπτωση που τα ποσοστά σφάλματος δεν είναι αξιόπιστα,
η Επιτροπή εφαρμόζει ενιαίο ποσοστό (μεταξύ 2 % και 25 %),
ανάλογα με τα αποτελέσματα της δικής της αξιολόγησης της
λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και εσωτερικού
ελέγχου.

(43)

Τα ποσοστά σφάλματος που αναφέρουν οι ελεγκτικές αρχές για το
έτος ν υπολογίζονται με βάση ένα δείγμα ελέγχων πράξεων, το οποίο
πρέπει να είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικό των δαπανών που
πιστοποιήθηκαν στην Επιτροπή για το έτος ν-1 (ειδική έκθεση
αριθ. 16/2013, σημείο 11).

6.49. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι αυτή η ετήσια αξιολόγηση
της αξιοπιστίας των ποσοστών σφάλματος στηρίζεται σε διεξοδική
ανάλυση βάσει εγγράφων όλων των διαθέσιμων πληροφοριών η
οποία συμπληρώνεται με επιτόπιες διερευνητικές αποστολές
βασιζόμενες στην ανάλυση κινδύνου, αφού ληφθεί επίσης υπόψη
η συνολική αξιολόγηση της αξιοπιστίας του έργου των ελεγκτικών
αρχών, ως αποτέλεσμα της συνολικής έρευνας ελέγχου που
αναφέρεται στην απάντηση στο σημείο 6.47. Όταν είναι
απαραίτητο, η Επιτροπή ζητεί και λαμβάνει από τις ελεγκτικές
αρχές κάθε απαιτούμενη συμπληρωματική πληροφορία.
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6.50. Η Επιτροπή υπολογίζει επίσης έναν «σωρευτικό εναπομένοντα κίνδυνο» για κάθε ΕΠ (ή ομάδα ΕΠ), για τον οποίο
συνεκτιμάται το σύνολο των δημοσιονομικών διορθώσεων από την
αρχή της περιόδου προγραμματισμού. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται διορθώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε επίπεδο ΕΕ ή/και
κράτους μέλους (44).
6.51. Με βάση αυτούς τους δύο δείκτες και τα επιπλέον
πληροφοριακά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή
αξιολογεί τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ. Στη
συνέχεια, η αξιολόγηση παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων της γενικής διεύθυνσης (45).

6.51. Η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματική λειτουργία
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για κάθε πρόγραμμα και
για κάθε αρχή (αρχές διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου),
βάσει όλων των διαθέσιμων αποτελεσμάτων των ελέγχων που
διεξάγονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 15 βασικές
κανονιστικές απαιτήσεις, σύμφωνα με κοινή μέθοδο με τις
ελεγκτικές αρχές. Όλα τα προγράμματα αξιολογούνται, συνεπώς,
με βάση ελεγκτικές γνώμες σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο
Επιτροπής κατόπιν ελέγχων που διενεργούνται σε συστήματα και
σε αντιπροσωπευτικά δείγματα έργων. Τα ποσοστά σφάλματος που
αναφέρονται από τα κράτη μέλη και τα εναπομένοντα ποσοστά
σφάλματος που υπολογίζονται από την Επιτροπή είναι σημαντικά
στοιχεία της αξιολόγησης αυτής, αλλά όχι τα μόνα. Οι διαχειριστές
των επιχειρησιακών κονδυλίων και οι δευτερεύοντες διατάκτες
αξιολογούν επίσης τον βαθμό αξιοπιστίας της διαχείρισης για κάθε
πρόγραμμα.
Για τον σκοπό της διασφάλισης αξιοπιστίας που αναφέρεται στις
ΕΕΔ, η γνωμοδότηση για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι, ως
εκ τούτου, αποτέλεσμα συνολικής αξιολόγησης βάσει όλων των
πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται ολοκληρωμένη και λεπτομερής αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
ανά κράτος μέλος και, για τα επιχειρησιακά προγράμματα που
περιλαμβάνονται στις επιφυλάξεις για το 2015, πληροφορίες
σχετικά με τα κύρια ζητήματα που εντοπίστηκαν και τα μέτρα που
ελήφθησαν.

(44)

(45)

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης του 2015, σ. 52. Ετήσια
έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης του 2015, σ. 50.
Βλέπε ειδική έκθεση αριθ. 16/2013, σημεία 5 έως 11.
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Η αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων ελέγχου από την Επιτροπή μόνον
εν μέρει μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο παρουσίασης αναξιόπιστων
πληροφοριακών στοιχείων από μέρους των εθνικών αρχών

6.52. Η αρτιότητα της αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΤΠΑ, του ΤΣ
και του ΕΚΤ από την Επιτροπή εξαρτάται από την ακρίβεια και την
αξιοπιστία των πληροφοριακών στοιχείων που αναφέρουν οι αρχές
των κρατών μελών. Δύο είναι οι σοβαρότεροι σχετικοί κίνδυνοι που
εντοπίσαμε με τους ελέγχους μας τα προηγούμενα έτη:
— Οι ελεγκτικές αρχές μπορεί να υποεκτιμήσουν τα σφάλματα ή/
και να μην τα αναγάγουν σωστά στον συνολικό πληθυσμό.
Κατά συνέπεια, τα αναφερόμενα ποσοστά μπορεί να μην είναι
πάντοτε αξιόπιστα.
— Οι πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις που
αναφέρουν τα κράτη μέλη ενδέχεται να μην είναι πάντοτε
αξιόπιστες ή ακριβείς και, επομένως, η μέθοδος υπολογισμού
που εφαρμόζει η Επιτροπή μπορεί να έχει ως συνέπεια την
υποεκτίμηση του σωρευτικού εναπομένοντος κινδύνου.

6.52-6.54. Όπως εξηγείται στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις
δραστηριοτήτων τους, οι δύο Γενικές Διευθύνσεις έχουν λάβει
μέτρα για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών ελέγχου
(ποσοστά σφάλματος και ελεγκτικές γνώμες) και των δημοσιονομικών διορθώσεων που αναφέρονται από τις αρχές πιστοποίησης.
Για να μετριαστούν οι κίνδυνοι που αναφέρονται από το Συνέδριο,
η Επιτροπή εφαρμόζει δύο έρευνες ελέγχου:
— η χρήση από την Επιτροπή των πληροφοριών ελέγχου, που
αναφέρονται από τις ελεγκτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων
των ετήσιων εκθέσεων ελέγχου, των ελεγκτικών γνωμών και
των ποσοστών σφάλματος, βασίζεται σε διεξοδική ελεγκτική
εργασία βάσει εγγράφων και επιτοπίως. Ο στόχος εδώ είναι
να διαπιστωθεί κατά πόσον επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του
ελέγχου, μεταξύ άλλων μέσω της επιτόπιας επανεκτέλεσης
από τους ελεγκτές της Επιτροπής.
Η επανεξέταση βάσει εγγράφων των ετήσιων εκθέσεων
ελέγχου καλύπτει ευρύ φάσμα επαληθεύσεων που σχετίζονται π.χ. με την ακρίβεια των υπολογισμών, τις παραμέτρους
που χρησιμοποιούνται, την επεξεργασία των σφαλμάτων που
εντοπίζονται ή τη συνάφεια μεταξύ των ελεγχόμενου
πληθυσμού και των δαπανών που δηλώθηκαν και συμπληρώνεται από διερευνητικές αποστολές (βλ. επίσης την
απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 1.36 και 6.47)· Η
Επιτροπή ζητεί και λαμβάνει πρόσθετες συγκεκριμένες
πληροφορίες από τις ελεγκτικές αρχές όταν το κρίνει
απαραίτητο σε περίπτωση αμφιβολιών αλλά όχι συστηματικά
σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με την αρχή του ενιαίου
ελέγχου και τις κανονιστικές απαιτήσεις.
Ως αποτέλεσμα αυτής της διεξοδικής ελεγκτικής εργασίας, η
ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και η
ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης
αξιολόγησαν το 95 % των ποσοστών σφάλματος των κρατών
μελών στους αντίστοιχους τομείς δικαιοδοσίας τους ως
αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τον υπολογισμό του
κινδύνου όσον αφορά τις πληρωμές του 2015 (βλ. σελ. 58
και 53 των αντίστοιχων ΕΕΔ 2015). Για το υπόλοιπο 5 % στο
οποίο τα ποσοστά σφάλματος που αναφέρθηκαν από τα κράτη
μέλη κρίθηκαν μη αξιόπιστα, η Επιτροπή αντικατέστησε τα εν
λόγω ποσοστά με μια βέλτιστη εκτίμηση βάσει κατ' αποκοπή
ποσών·
— επιτόπιους ελέγχους βασιζόμενους σε ανάλυση κινδύνου (που
καλύπτει μέχρι στιγμής 75 ΕΠ κατά τα τρία τελευταία έτη),
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διορθώσεις που αναφέρθηκαν
εφαρμόζονται αποτελεσματικά και, σε περίπτωση αμφιβολιών
ή ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων, αφαίρεση των εν λόγω
ποσών από τις σωρευτικές δημοσιονομικές διορθώσεις που
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του υπολογισμού του
εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος. Μετά τους λογιστικούς
ελέγχους και τους ελέγχους συνέπειας βάσει εγγράφων
σχετικά με την αξιοπιστία των δηλώσεων του άρθρου 20
για τις δημοσιονομικές διορθώσεις οι οποίες υποβλήθηκαν για
όλα τα προγράμματα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν
να υιοθετήσουν μια συνετή προσέγγιση και να αποκλείσουν
ορισμένες από τις αναφερόμενες δημοσιονομικές διορθώσεις
για τον υπολογισμό του σωρευτικού εναπομένοντος κινδύνου
(βλ. ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, σελ. 72
και 73).
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Σε αντίθεση με την περίοδο 2007-2013, για την περίοδο
προγραμματισμού 2014-2020 οι ελεγκτικές αρχές θα εκδίδουν
την ελεγκτική γνώμη τους με βάση τα εναπομένοντα ποσοστά
σφάλματος μετά την εφαρμογή των διορθώσεων. Ως αποτέλεσμα,
η ακρίβεια των δημοσιονομικών διορθώσεων θα ελέγχεται
συστηματικά στο πλαίσιο του ελέγχου των λογαριασμών.
6.53. Οι επαληθεύσεις των ετήσιων εκθέσεων ελέγχου από την
Επιτροπή συνίστανται κυρίως σε ελέγχους βάσει εγγράφων και,
επομένως, μόνον εν μέρει μπορούν να αποτρέψουν τους ανωτέρω
κινδύνους. Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι όταν, στο πλαίσιο της
επαλήθευσης των ετήσιων εκθέσεων ελέγχου, δεν ζητείται από τις
ελεγκτικές αρχές να παράσχουν στην Επιτροπή συγκεκριμένες
πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους πράξεων που διενεργούν
(παραδείγματος χάριν, λεπτομέρειες σχετικά με την εμβέλεια, το
πεδίο αναφοράς/την επιμέρους δειγματοληψία και την κατάταξη των
σφαλμάτων), τα περιθώρια επικύρωσης (και, κατά περίπτωση,
προσαρμογής) των αναφερόμενων ποσοστών σφάλματος από την
Επιτροπή είναι περιορισμένα. Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι το
2015 οι ελεγκτικές αρχές καλούνταν συχνότερα να παράσχουν
τέτοιες πληροφορίες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
6.54. Το 2015, όπως και σε προηγούμενα οικονομικά έτη,
αμφότερες οι προαναφερόμενες γενικές διευθύνσεις διενήργησαν
επιτόπιους ελέγχους επί των δημοσιονομικών διορθώσεων που
εφάρμοσαν δέκα κράτη μέλη. Σε επτά από αυτά, η Επιτροπή εντόπισε
ανεπάρκειες οι οποίες καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή των
δημοσιονομικών διορθώσεων που αναφέρθηκαν. Το 2014 η
Επιτροπή εντόπισε ανεπάρκειες σε επτά από τα δώδεκα κράτη μέλη
στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις. Οι διαπιστώσεις αυτές
επιβεβαιώνουν την εκτίμησή μας και αναδεικνύουν τη σημασία της
διασφάλισης της εφαρμογής, από τα κράτη μέλη, αξιόπιστων
συστημάτων υποβολής στοιχείων στο πλαίσιο της νέας περιόδου
προγραμματισμού 2014-2020 (46).
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δαπάνες που δηλώθηκαν για το 58 % του
συνόλου των ΕΠ δεν περιείχαν σημαντικό επίπεδο σφάλματος

6.55. Για το 2015, η Επιτροπή θεωρεί ότι αποκόμισε τη
βεβαιότητα ότι 254 από τα 440 ΕΠ των ΕΤΠΑ/ΤΣ και του ΕΚΤ
(58 %) δεν περιείχαν σημαντικό επίπεδο σφάλματος: οι ελεγκτικές
αρχές ανέφεραν ποσοστά σφάλματος χαμηλότερα από το όριο
σημαντικότητας του 2 % που θέτει η Επιτροπή, τα οποία επικύρωσε
η ίδια. Αυτά τα ΕΠ αντιστοιχούν περίπου στο 38 % των πληρωμών
του 2015.
6.56. Το 2015, όπως και τα προηγούμενα έτη, εξετάσαμε κατά
πόσον η Επιτροπή υπήρξε αποτελεσματική στην επαλήθευση της
ακρίβειας και της αξιοπιστίας των ποσοστών σφάλματος που
ανέφεραν οι ελεγκτικές αρχές. Αυτό έγινε σε δείγμα 102 ΕΠ σε
16 κράτη μέλη (80 από τα 322 ΕΠ των ΕΤΠΑ/ΤΣ και 22 από τα
118 ΕΠ του ΕΚΤ) με βάση τους φακέλους εργασίας της Επιτροπής.
Στο δείγμα μας περιλαμβάνονταν ΕΠ για τα οποία η Επιτροπή είχε
αποδεχθεί τα ποσοστά που ανέφεραν οι ελεγκτικές αρχές, αλλά και
ΕΠ για τα οποία τα ποσοστά σφάλματος είχαν επανυπολογιστεί ή
είχαν επιβληθεί κατ' αποκοπήν ποσοστά.

(46)

Βλέπε επίσης ειδική έκθεση αριθ. 16/2013, σημεία 35 έως 40.
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Η επικύρωση (ή ο επανυπολογισμός) των ποσοστών σφάλματος από
την Επιτροπή είναι συνεπής με τα αποδεικτικά στοιχεία που
διαβίβασαν οι ελεγκτικές αρχές

6.57. Όσον αφορά πέντε ΕΠ που αποτέλεσαν το αντικείμενο
πέντε ετήσιων εκθέσεων ελέγχου, διαπιστώσαμε αδυναμίες οι οποίες
δεν είχαν εντοπιστεί ή αντιμετωπιστεί κατάλληλα από την Επιτροπή.
Εντούτοις, θεωρούμε ότι σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις η
Επιτροπή δεν θα έπρεπε να έχει διατυπώσει πρόσθετες επιφυλάξεις (ή
επιφυλάξεις με υψηλότερο δημοσιονομικό αντίκτυπο) στις ετήσιες
εκθέσεις δραστηριοτήτων για το 2015. Και αυτό επειδή για σχεδόν
όλα αυτά τα ΕΠ (ή ομάδες ΕΠ) έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις για
άλλους λόγους.

6.57. Η Επιτροπή σημειώνει τη βελτίωση της αξιολόγησης του
ελέγχου από την πλευρά της για τα ποσοστά σφάλματος που
αναφέρθηκαν από τις ελεγκτικές αρχές.

Βελτιώσεις στους ελέγχους που διενεργούν οι ελεγκτικές αρχές επί
των κρατικών ενισχύσεων και των δημόσιων συμβάσεων

6.58. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, εξετάσαμε επίσης
κατά πόσον οι εθνικές ελεγκτικές αρχές υπέβαλαν σε κατάλληλους
ελέγχους τους περί κρατικών ενισχύσεων και δημόσιων συμβάσεων
κανόνες. Επισημάναμε σημαντική βελτίωση στον τομέα αυτό σε
σύγκριση με την αξιολόγηση του περασμένου έτους (47), δεδομένου
ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα φύλλα ελέγχου που
χρησιμοποιούσαν οι ελεγκτικές αρχές κατά τους ελέγχους πράξεων
κάλυπταν δεόντως την πτυχή της συμμόρφωσης με τους ως άνω
κανόνες. Επομένως, στην περίπτωση δύο από τα 102 ΕΠ του
δείγματος διαπιστώθηκε ότι οι έλεγχοι επί κρατικών ενισχύσεων από
μέρους των ελεγκτικών αρχών ήταν ανεπαρκείς (παραδείγματος
χάριν, δεν κάλυπταν παρόχους υπηρεσιών γενικού οικονομικού
συμφέροντος ή δεν επαληθευόταν η ένταση των ενισχύσεων των
κοινοποιούμενων καθεστώτων ενισχύσεων και των μέτρων στον
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης). Στην περίπτωση του ενός εκ
των δύο ΕΠ, το φύλλο ελέγχου που αφορούσε τις δημόσιες
συμβάσεις κρίθηκε ελλιπές.

(47)

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το 2014, οι έλεγχοι επί των
κρατικών ενισχύσεων ήταν ακατάλληλοι για 42 από τα 139 ΕΠ που
εξετάστηκαν.

6.58. Μέσω δικών της επαληθεύσεων, η Επιτροπή επεσήμανε
επίσης τη σημαντική βελτίωση που διαπίστωσε το Συνέδριο.
Κατά την επανεξέταση της ετήσιας έκθεσης ελέγχου (ACR), η
Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η γνώμη της ελεγκτικής αρχής
βασίζεται σταθερά στα αποτελέσματα ελέγχων του συστήματος
και των λειτουργιών.
Η εξέταση της εργασίας των ελεγκτικών αρχών όσον αφορά τις
κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις περιλαμβάνεται,
μεταξύ άλλων ζητημάτων, στην αναθεώρηση της Επιτροπής
σχετικά με τις ελεγκτικές αρχές, η οποία περιλαμβάνει την εξέταση
της μεθόδου για τους ελέγχους των συστημάτων και τους ελέγχους
των λειτουργιών (συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων ελέγχου),
καθώς και την επανεκτέλεση ελέγχων που έχουν ήδη διεξαχθεί από
τις ελεγκτικές αρχές (βλ. απάντηση στο σημείο 6.47).
Σε ορισμένες υποθέσεις, η Επιτροπή είχε ήδη συστήσει στις
ενδιαφερόμενες ελεγκτικές αρχές, μέσω των δικών της εκθέσεων
ελέγχου, να ενισχύσουν τους καταλόγους ελέγχου τους για να
καλύψουν καλύτερα τον έλεγχο των ζητημάτων κρατικών
ενισχύσεων και δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει ότι οι ελεγκτικές αρχές θα χρησιμοποιούν
τους κατάλληλους καταλόγους ελέγχου.
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Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής απαιτούν από τις ελεγκτικές
αρχές να συμπεριλαμβάνουν στον ελεγχόμενο πληθυσμό τις χρηματοδοτικές εισφορές στα χρηματοοικονομικά μέσα και όχι τις
πραγματικές εκταμιεύσεις σε τελικούς αποδέκτες

6.59. Οι χρηματοδοτικές εισφορές από τα ΕΠ στα ταμεία διά των
οποίων εφαρμόζονται τα χρηματοοικονομικά μέσα πραγματοποιούνται συνήθως με μία και μοναδική πληρωμή που καλύπτει όλη την
περίοδο, μόλις συγκροτηθούν νομικά τα σχετικά ταμεία. Στις
συμφωνίες χρηματοδότησης μπορούν να οριστούν εναλλακτικές
χρηματοδοτικές ρυθμίσεις. Κατά τα οριζόμενα στον σχετικό
κανονισμό, οι εν λόγω πληρωμές πιστοποιούνται στην Επιτροπή
ως πραγματοποιηθείσες δαπάνες (48). Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής προς τις ελεγκτικές αρχές για τη
δειγματοληψία, η εκ των υστέρων επαλήθευση αυτών των πληρωμών
από τις ελεγκτικές αρχές αφορά συνήθως το οικονομικό έτος κατά
το οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή. Κατά κανόνα, οι έλεγχοι
αυτοί είναι περιορισμένης εμβέλειας καθώς, τον πρώτο χρόνο, λίγες
είναι οι πράξεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση και περιορισμένα τα ποσά που καταβάλλονται σε τελικούς αποδέκτες και έργα.

6.59-6.62. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 6 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η συνεισφορά των ταμείων σε
χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνεται στις αιτήσεις πληρωμής
προς την Επιτροπή. Αυτές οι πληρωμές αποτελούν μέρος του
πληθυσμού που πρέπει να ελέγχεται από τις ελεγκτικές αρχές μέσω
δειγματοληπτικών ελέγχων, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη
καθοδήγηση της Επιτροπής.
Το πλαίσιο ελέγχου που αναπτύχθηκε το 2011 για το ΕΤΠΑ/ΤΣ
και το ΕΚΤ προβλέπει σαφώς ότι οι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν
τη σύσταση και την εφαρμογή του χρηματοοικονομικού μέσου και
ότι προγραμματίζονται συγκεκριμένες επαληθεύσεις κατά το
κλείσιμο. Οι ελεγκτικές αρχές και η Επιτροπή μπορούν να
διενεργούν θεματικούς ελέγχους σε χρηματοοικονομικά μέσα που
καλύπτουν τόσο τη σύσταση του ταμείου όσο και την πραγματική
υλοποίηση των έργων μέσω του ελέγχου δείγματος έργων που
εκτελούνται από τους τελικούς αποδέκτες.
Με επιστολή της στις 18 Μαρτίου 2015, η Επιτροπή διευκρίνισε
επίσης στις ελεγκτικές αρχές ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα
πρέπει να περιλαμβάνονται πάντοτε στο πληθυσμό που υποβάλλεται σε δειγματοληψία και τις ενημέρωσε ότι η ορθή πρακτική
συνίσταται στο να ελέγχονται οι εν λόγω πράξεις ως ξεχωριστό
επίπεδο για τους σκοπούς της δειγματοληψίας.
Επιπλέον, στη διάρκεια της συνεδρίασης της Ομάδας Ομολόγων
τον Σεπτέμβριο 2015, η Επιτροπή συζήτησε με τις ελεγκτικές
αρχές την προσέγγιση ελέγχου και τη στρατηγική ελέγχου εν όψει
του κλεισίματος. Η αναγκαία διασφάλιση όσον αφορά τα
χρηματοοικονομικά μέσα κατά το κλείσιμο θα επιτευχθεί με
συνδυασμό των αποτελεσμάτων από ελέγχους των συστημάτων οι
οποίοι διενεργήθηκαν στη διάρκεια της υλοποίησης, από ελέγχους
ενός δείγματος πράξεων που κάλυπταν την υλοποίηση, όταν αυτό
ήταν εφικτό, καθώς και από πρόσθετες ελεγκτικές δοκιμασίες έως
το κλείσιμο ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πραγματικές εκταμιεύσεις
προς τους τελικούς δικαιούχους είναι νόμιμες και κανονικές. Η
συζήτηση συνεχίστηκε συστηματικά στις αρχές του 2016 σε
διμερείς συσκέψεις συντονισμού του ελέγχου με τις ελεγκτικές
αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.
Τέλος, για τους σκοπούς της δήλωσης κλεισίματος, οι ελεγκτικές
αρχές θα πρέπει να λάβουν και να παράσχουν διασφάλιση όσον
αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα όχι μόνο της συνεισφοράς
των ΕΠ σε χρηματοοικονομικά μέσα αλλά και της χρήσης της εν
λόγω συνεισφοράς μέσω υποκείμενων πράξεων που υλοποιήθηκαν
από τους τελικούς δικαιούχους όπως παρατίθενται στο άρθρο 78
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

6.60. Στην περίπτωση τριών ΕΠ, η συνεισφορά σε χρηματοοικονομικά μέσα αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού, καθώς
και του ελεγχθέντος δείγματος. Οι ελεγκτικές αρχές δεν διαπίστωσαν
σφάλματα στις συνεισφορές αυτές.

(48)

Άρθρο 78α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
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6.61. Οι ελεγκτικές αρχές είναι απίθανο να ελέγξουν την
πραγματική εκτέλεση των πράξεων στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών μέσων πριν από το κλείσιμο, εκτός εάν στο στάδιο αυτό
προβλέπονται συγκεκριμένες επαληθεύσεις. Τα τελευταία δύο
χρόνια, διαπιστώσαμε ότι σε ορισμένα από τα ελεγχθέντα μέσα
είχαν επιλεγεί μη επιλέξιμοι αποδέκτες (βλέπε επίσης σημείο 6.44).
6.62. Η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει επίσημες οριζόντιες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των εκταμιεύσεων που
πραγματοποιούνται από χρηματοοικονομικό μέσο προς τελικούς
αποδέκτες μέχρι και το κλείσιμο. Αντ’ αυτού, ο τρόπος προσέγγισης
του ελέγχου συμφωνείται σε διμερή βάση μεταξύ της Επιτροπής και
του εκάστοτε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
6.63. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα χρηματοοικονομικά
μέσα υπάγονται στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), οι ελεγκτικές αρχές δεν μπορούν να ελέγξουν τις
συνεισφορές στο ταμείο λόγω περιορισμών στα δικαιώματα
πρόσβασης επιβαλλόμενων από την ΕΤΕπ.

6.63. Οι περαιτέρω συζητήσεις ανάμεσα στην Επιτροπή και την
ομάδα της ΕΤΕπ θα επιτρέψουν στις διαχειριστικές και ελεγκτικές
αρχές να έχουν διασφάλιση κατά το κλείσιμο ως προς το
συγκεκριμένο σημείο.

Οι ελεγκτικές αρχές ανέφεραν πολύ χαμηλά ποσοστά σφάλματος για
ΕΠ για τα οποία εμείς διαπιστώσαμε σφάλματα

6.64. Για 110 από τα 440 ΕΠ των ΕΤΠΑ/ΤΣ και του ΕΚΤ, η
Επιτροπή επικύρωσε ποσοστά σφάλματος χαμηλότερα ή ίσα του
0,5 %. Για 16 από αυτά, διενεργήσαμε τουλάχιστον έναν έλεγχο τα
δύο τελευταία οικονομικά έτη. Για εννέα εξ αυτών, διαπιστώσαμε
προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα στα έργα που εξετάσαμε (βλέπε
σημεία 6.55 και 6.56).

Εξέταση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων της
Επιτροπής
6.65. Αξιολογήσαμε τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων για το
2015 και τις συνοδευτικές δηλώσεις της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και της Γενικής
Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (49).
Ειδικότερα:
— ελέγξαμε τη συνέπεια και την ακρίβεια του από μέρους της
Επιτροπής υπολογισμού των επισφαλών ποσών,
— αξιολογήσαμε τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν για το 2015.

(49)

Μέχρι τα τέλη Απριλίου κάθε χρόνου, οι γενικές διευθύνσεις
καταρτίζουν τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους, οι οποίες
αφορούν το προηγούμενο οικονομικό έτος, υποβάλλονται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και δημοσιεύονται.
Συγχρόνως με την έκθεση αυτή, ο γενικός διευθυντής υποβάλλει
δήλωση στην οποία αναφέρει αν ο προϋπολογισμός που βρίσκεται
υπό την αρμοδιότητά του εκτελέστηκε νόμιμα και κανονικά. Αυτό
ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία το επίπεδο των παρατυπιών
είναι κατώτερο του ορίου σημαντικότητας του 2 % που εφαρμόζει η
Επιτροπή. Σε διαφορετική περίπτωση, ο γενικός διευθυντής δύναται
να διατυπώσει συνολικές ή επιμέρους επιφυλάξεις για ορισμένους
τομείς (ή προγράμματα).

6.64. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μεμονωμένων
σφαλμάτων σε ένα πρόγραμμα δεν προκρίνει τα αποτελέσματα του
ελέγχου που βασίζεται σε στατιστικά δείγματα τα οποία
επιλέχθηκαν με ορθό και τυχαίο τρόπο ή σε δείγματα τα οποία
καλύπτουν σημαντικό μέρος των δαπανών που δηλώνονται. Η
Επιτροπή εκτιμά ότι τα μεμονωμένα σφάλματα που εντοπίστηκαν
από το Συνέδριο δεν θέτουν εν αμφιβόλω την αξιοπιστία των
ποσοστών σφάλματος που αναφέρθηκαν και επικυρώθηκαν το
2015.
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Υπολογισμός από την Επιτροπή των επισφαλών ποσών για τα ΕΠ των
ΕΤΠΑ/ΤΣ και του ΕΚΤ

6.66. Συνολικά, ο από μέρους της Επιτροπής υπολογισμός, στις
ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων για το 2015, των επισφαλών
ποσών είναι ακριβής και συνεπής με τα διαθέσιμα πληροφοριακά
στοιχεία που αναφέρθηκαν ή/και παρασχέθηκαν από τις ελεγκτικές
αρχές. Υπενθυμίζουμε, ωστόσο, ότι τα ετήσια ποσοστά σφάλματος
που αναφέρει η Επιτροπή στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της
δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα δικά μας εκτιμώμενα ποσοστά (50).

6.66. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι το ποσοστό σφάλματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκείνο της Επιτροπής δεν είναι άμεσα
συγκρίσιμα. Ωστόσο, ο στόχος της εν λόγω διαδικασίας είναι
ουσιαστικά ο ίδιος, δηλαδή αξιολόγηση του κινδύνου για τον
προϋπολογισμό της ΕΕ σε ένα συγκεκριμένο έτος.
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες τις διαφορές που αναφέρονται
από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του 16/2013 (βλ.
απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 11 της παρούσας έκθεσης).
Πέραν των διαφορών αυτών, η Επιτροπή θεωρεί ότι για την ετήσια
έκθεση του 2015, όπως συνέβη τα τελευταία πέντε διαδοχικά έτη
για τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων
και Ένταξης και τέσσερα διαδοχικά έτη για τη Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης πριν από τη
συγκεκριμένη ετήσια έκθεση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της
Επιτροπής είναι σύμφωνο με τα ποσοστά σφάλματος που
υπολόγισε το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. σελίδες 65 και 100 των
αντίστοιχων ΕΕΔ).

— Κατά την εκτίμηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, οι ενδιάμεσες και τελικές
πληρωμές για τα ΕΠ των ΕΤΠΑ/ΤΣ της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 οι οποίες εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια του
έτους, ενείχαν κίνδυνο σφάλματος σε ποσοστό 3,0 % έως
5,6 %. Το 63 % των πληρωμών της Επιτροπής πραγματοποιήθηκαν προς ΕΠ με επικυρωμένο ποσοστό σφάλματος άνω του
2 %.

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής
Ανάπτυξης πραγματοποίησε το 2015 το 63 % των πληρωμών
προς προγράμματα που χαρακτηρίστηκαν στο τέλος του έτους από
σημαντικό επίπεδο σφαλμάτων άνω του 2 %, αλλά για τη
συντριπτική πλειονότητα αυτών των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν επαρκείς διορθώσεις, ώστε να περιοριστεί ο σωρευτικός
εναπομένων κίνδυνος κάτω του ορίου σημαντικότητας.

— Κατά την εκτίμηση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, οι ενδιάμεσες και τελικές
πληρωμές για τα ΕΠ του ΕΚΤ της περιόδου προγραμματισμού
2007-2013 οι οποίες εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους
ενείχαν κίνδυνο σφάλματος σε ποσοστό από 3,0 % έως 3,6 %.
Το 56 % των πληρωμών της Επιτροπής πραγματοποιήθηκαν
προς ΕΠ με επικυρωμένο ποσοστό σφάλματος άνω του 2 %.

Η ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης
πραγματοποίησε το 2015 το 56 % των πληρωμών προς
προγράμματα που χαρακτηρίστηκαν στο τέλος του έτους από
σημαντικό επίπεδο σφαλμάτων άνω του 2 %, αλλά για τη
συντριπτική πλειονότητα αυτών των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν επαρκείς διορθώσεις, ώστε να περιοριστεί ο σωρευτικός
εναπομένων κίνδυνος κάτω του ορίου σημαντικότητας.

Βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 6.67.

Βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 6.67.
Επιφυλάξεις της Επιτροπής για ΕΠ των ΕΤΠΑ/ΤΣ και του ΕΚΤ

6.67. Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, η Επιτροπή διατυπώνει
επιφυλάξεις για ΕΠ (ή ομάδες ΕΠ) στις εξής περιπτώσεις:

6.67. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι όπως αναφέρεται στις
αντίστοιχες ΕΕΔ για το 2015:

— όταν εντοπιστούν σημαντικές αδυναμίες στα συστήματα
διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ, ή

— 93 % των προγραμμάτων ΕΤΠΑ/ΤΣ παρουσίασαν σωρευτικό
εναπομένοντα κίνδυνο κάτω του 2 % στο τέλος του 2015
(σελ. 58). Όσον αφορά τα 21 προγράμματα με σωρευτικό
εναπομένοντα κίνδυνο άνω του 2 %, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για τα 20 από αυτά, ενώ για το τελευταίο πρόγραμμα η
εξαίρεση γνωστοποιήθηκε στην ΕΕΔ (σελ. 180).

— όταν το επικυρωμένο ποσοστό σφάλματος των ΕΠ υπερβαίνει
το 5 %.
Όσον αφορά τα ΕΠ με επικυρωμένο ποσοστό σφάλματος μεταξύ
2 % και 5 %, η Επιτροπή εξετάζει επίσης αν ο «σωρευτικός
εναπομένων κίνδυνος» των ΕΠ υπερβαίνει το 2 %.

(50)

Βλέπε ειδική έκθεση αριθ. 16/2013, σημείο 11.

— 90,7 % των προγραμμάτων ΕΚΤ, που αντιστοιχούν στο
93,3 % των πληρωμών του 2015, παρουσίασαν σωρευτικό
εναπομένοντα κίνδυνο κάτω του 2 % (σελ. 61). Διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για τα υπόλοιπα προγράμματα, εκτός εάν
είχαν ήδη εφαρμοστεί τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.
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6.68. Ο αριθμός των ΕΠ για τα οποία διατυπώθηκε επιφύλαξη το
2015 μειώθηκε για τα ΕΠ των ΕΤΠΑ/ΤΣ από 77 σε 67 και για τα ΕΠ
του ΕΚΤ από 36 σε 23. Εν τω μεταξύ, ο εκτιμώμενος
δημοσιονομικός αντίκτυπος των επιφυλάξεων αυτών μειώθηκε από
234 εκατομμύρια ευρώ το 2014 σε 231 εκατομμύρια ευρώ το
2015 για τα ΕΤΠΑ/ΤΣ (51), και από 169,4 εκατομμύρια ευρώ το
2014 σε 50,3 εκατομμύρια ευρώ το 2015 για το EΚΤ.

6.68. Η παρατήρηση του Συνεδρίου αποδεικνύει την ωριμότητα της μεθόδου που χρησιμοποιείται για επιφυλάξεις στις
αντίστοιχες ΕΕΔ και την αυστηρή εφαρμογή αυτής της μεθόδου
από τις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής
Ανάπτυξης και Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης.
Και οι δύο γενικές διευθύνσεις ακολουθούν αυστηρή προσέγγιση
όσον αφορά τη διακοπή και την αναστολή των πληρωμών.
Εφαρμόζουν επίσης προληπτική προσέγγιση όσον αφορά τις
πληρωμές, δηλαδή δεν πραγματοποιούν πληρωμές σε επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία προβλέπεται αποστολή ελέγχου, έως
ότου ολοκληρωθεί η αποστολή ελέγχου. Οι πληρωμές αρχίζουν
και πάλι στη συνέχεια, εκτός εάν εντοπιστούν σημαντικές
ελλείψεις.

6.69. Διαπιστώσαμε ότι οι επιφυλάξεις που διατύπωσε η
Επιτροπή στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων για το 2015
συμφωνούσαν με τις οδηγίες της και τα πληροφοριακά στοιχεία που
είχαν στη διάθεσή τους οι δύο γενικές διευθύνσεις.
6.70. Η Επιτροπή εκτιμά ότι ο «σωρευτικός εναπομένων
κίνδυνος» αντιστοιχεί στο 1 % των πληρωμών για όλα τα ΕΠ των
ΕΤΠΑ/ΤΣ και στο 0,9 % για όλα τα ΕΠ του ΕΚΤ. Τα εν λόγω
αριθμητικά στοιχεία βασίζονται στα ποσοστά σφάλματος που
ανέφεραν οι ελεγκτικές αρχές και επικύρωσε η Επιτροπή και
λαμβάνουν επίσης υπόψη τις δημοσιονομικές διορθώσεις που της
ανέφεραν οι αρχές πιστοποίησης (52).
Ατενίζοντας το μέλλον: Περίοδος προγραμματισμού 2014-2020

6.71. Στην ετήσια έκθεσή μας για το οικονομικό έτος 2014 (53)
επισημάναμε καθυστερήσεις στην έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Σημειώνουμε ότι στα τέλη του 2015 οι εθνικές
αρχές που είχαν οριστεί αρμόδιες για τα ΕΔΕΤ δεν υπερέβαιναν σε
ποσοστό το 20 %. Οι αρχές των κρατών μελών μπορούν, λόγου
χάριν, να δημοσιεύουν προσκλήσεις και να επιλέγουν έργα, δεν
μπορούν όμως να υποβάλλουν καταστάσεις δαπανών στην Επιτροπή
μέχρι τον ορισμό τους. Ως εκ τούτου, για την περίοδο
προγραμματισμού 2014-2020 υπάρχει ο κίνδυνος οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού να είναι μεγαλύτερες από
ό,τι για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

(51)

(52)
(53)

Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία περιλαμβάνουν επιφυλάξεις οι οποίες
έχουν προσδιοριστεί ποσοτικώς είτε στο σύνολό τους είτε εν μέρει,
αφενός, για ΕΠ στο πλαίσιο των οποίων είχαν εγκριθεί ενδιάμεσες ή/
και τελικές πληρωμές κατά τη διάρκεια του έτους (83 το 2014 και
71 το 2015) και, αφετέρου, για ΕΠ στο πλαίσιο των οποίων δεν είχαν
πραγματοποιηθεί τέτοιες πληρωμές (18 το 2014 και 19 το 2015).
Άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής (ΕΕ
L 371 της 27.12.2006, σ. 1).
Βλέπε ετήσια έκθεση για το 2014, σημείο 3.11.

6.71. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο προσδιορισμός αποτελεί
ευθύνη των κρατών μελών. Η Επιτροπή ενθάρρυνε επανειλημμένα
τα κράτη μέλη (σε συναντήσεις και γραπτές επικοινωνίες) να
επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία —διασφαλίζοντας την πλήρη
τήρηση των κριτηρίων προσδιορισμού που ορίζονται στον
κανονισμό— και παρείχε διευκρινίσεις και συνδρομή όπου
χρειαζόταν.
Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι η επιτόπια υλοποίηση μπορεί να
αρχίσει πολύ πριν από την οριστικοποίηση της διαδικασίας
προσδιορισμού σε επίπεδο κρατών μελών και την κοινοποίησή
της στην Επιτροπή. Κατά μέσο όρο, περίπου 10 % των χορηγήσεων
έχουν ήδη δεσμευθεί σε επιλεγμένες πράξεις, με αποκλίσεις μεταξύ
των κρατών μελών.
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Συμπέρασμα για το 2015
6.72. Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου
συνάγεται ότι οι δαπάνες του τομέα «Οικονομική, κοινωνική και
εδαφική συνοχή» περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος.

6.72-6.73. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το εκτιμώμενο επίπεδο
σφάλματος που παρουσίασε το Συνέδριο παραμένει σταθερό και
ότι ευθυγραμμίζεται επίσης με τα ποσοστά σφάλματος που
αναφέρονται στις αντίστοιχες ΕΕΔ, με την επιφύλαξη των
διαφορών που αναφέρονται στο σημείο 6.66.
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εστιάζει τις δράσεις και τους
ελέγχους της στα προγράμματα και στα κράτη μέλη που
παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο και να υλοποιεί διορθωτικά
μέτρα, όποτε απαιτείται, μέσω αυστηρής πολιτικής διακοπών και
αναστολών των πληρωμών έως το κλείσιμο, καθώς και να
εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες κατά το κλείσιμο για να
αποκλείεται κάθε εναπομένων σημαντικός κίνδυνος παράτυπων
δαπανών.
Η Επιτροπή σημειώνει περαιτέρω ότι, δεδομένου του πολυετούς
χαρακτήρα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο
της πολιτικής συνοχής, τα σφάλματα που έγιναν το 2015 μπορούν
επίσης να διορθωθούν τα επόμενα έτη και πριν από το κλείσιμο,
όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 2.4.3 των αντίστοιχων ΕΕΔ για το
2015 της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης
και της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης.
Για την περίοδο 2014-2020, οι ενισχυμένες απαιτήσεις σχετικά με
τη νομιμότητα και την κανονικότητα προβλέπουν την εισαγωγή
ετήσιων λογαριασμών, ενισχυμένων επαληθεύσεων διαχείρισης και
λογοδοσίας, καθώς και ελεγκτικών γνωμών βάσει των εναπομενόντων επιπέδων σφαλμάτων που σημειώνονται κάθε έτος, καθώς και
παρακράτηση ύψους 10 % σε όλες τις ενδιάμεσες πληρωμές της
Επιτροπής έως ότου διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι σε επίπεδο
κρατών μελών και υποβληθούν οι ετήσιοι λογαριασμοί. Το
εναπομένον επίπεδο σφαλμάτων θα υπολογίζεται για κάθε
λογιστικό έτος και θα καλύπτει τους λογαριασμούς. Η διορθωτική
ικανότητα της Επιτροπής ενισχύεται περαιτέρω χάρη στη
δυνατότητα εφαρμογής καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων
για σοβαρές ελλείψεις, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ούτως ώστε
να μειώνεται με τον τρόπο αυτό η δυνατότητα των κρατών μελών
να επαναχρησιμοποιούν τους πόρους. Αυτό θα αποτελέσει
σημαντικό κίνητρο προκειμένου τα κράτη μέλη να εντοπίζουν, να
αναφέρουν και να διορθώνουν σοβαρές ελλείψεις πριν από την
πιστοποίηση των ετήσιων λογαριασμών στην Επιτροπή. Όλα αυτά
τα στοιχεία θα πρέπει να συμβάλουν στη διαρκή μείωση του
ποσοστού σφάλματος.
Βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 6.11.

6.73. Για το πεδίο που καλύπτει ο εν λόγω τομέας του ΠΔΠ,
βάσει των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι
πράξεις, προκύπτει ότι το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον
σχετικό πληθυσμό είναι 5,2 % (βλέπε παράρτημα 6.1).
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6.74. Βάσει των ελέγχων που διενεργούμε από το 2009 αυτό
που προκύπτει είναι ότι το επίπεδο σφάλματος για την περίοδο
προγραμματισμού 2007-2013 είναι σημαντικά χαμηλότερο σε
σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006. Ωστόσο,
παραμένει σταθερά υψηλότερο του ορίου σημαντικότητας. Παρατηρούμε επίσης ότι οι δαπάνες στον τομέα αυτό αποδίδονται βάσει
δηλώσεων των πραγματικών δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν οι
δικαιούχοι. Τα προηγούμενα έτη έγιναν πολλές απόπειρες απλούστευσης, οι οποίες είχαν εντούτοις περιορισμένο αντίκτυπο στην
κανονικότητα των πράξεων. Ταυτοχρόνως, η αύξηση του αριθμού
ελέγχων επιβάρυνε σημαντικά από διοικητική άποψη τις εθνικές
αρχές και τους δικαιούχους. Το 2015 η Επιτροπή συγκρότησε
ομάδα υψηλού επιπέδου για την απλούστευση ενόψει της
προπαρασκευής της περιόδου προγραμματισμού μετά το 2020
(βλέπε σημείο 6.8).

6.74. Το επίπεδο σφάλματος για την περίοδο προγραμματισμού
2007-2013 παραμένει σταθερό και είναι σημαντικά χαμηλότερο
από τα ποσοστά για την περίοδο 2000-2006. Η εξέλιξη αυτή
οφείλεται στο βελτιωμένο κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται απλούστευση, ενισχυμένη διαχείριση και συστήματα
ελέγχου, καθώς και στην αυστηρή πολιτική διακοπών/αναστολών
των πληρωμών που εφαρμόζει η Επιτροπή όταν εντοπίζονται
ελλείψεις, όπως αναφέρεται στις ΕΕΔ για το 2015.
Επιπλέον, μια μελέτη που ανέθεσε η Επιτροπή το 2010 σχετικά με
το διοικητικό κόστος της υλοποίησης και διαχείρισης των ταμείων
δείχνει ότι το ποσοστό του εν λόγω κόστους επί των συνολικών
επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ/ΤΣ δεν είναι
υπερβολικό καθώς υπολογίστηκε στο 3,2 % για το σύνολο της
περιόδου (περίπου 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ). Σύμφωνα με άλλη
μελέτη του 2012 η οποία χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την
εκτίμηση επιπτώσεων για την περίοδο 2014-2020, οι προτάσεις
της Επιτροπής θα είχαν ως αποτέλεσμα μείωση κατά σχεδόν 20 %
του διοικητικού φόρτου που επιβαρύνει τους δικαιούχους.
Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης στενά με τα κράτη μέλη για την
προώθηση των απλουστευμένων μεθόδων απόδοσης δαπανών
(ΕΑΑΔ), οι οποίες εστιάζουν στα αποτελέσματα και βασίζονται σε
υπολογισθείσες δαπάνες σε αντιδιαστολή με την εκταμίευση
πραγματικών δαπανών, με στόχο την προοδευτική επέκταση της
χρήσης τους και εκτιμά ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν ήδη
αποδώσει καρπούς (βλ. επίσης τις απαντήσεις της Επιτροπής στο
σημείο 6.15).
Επιδιώκοντας να κατανοήσει καλύτερα τους παράγοντες που
στέκονται εμπόδιο στη χρήση των μέτρων απλούστευσης, η
Επιτροπή αποφάσισε τη διενέργεια μελέτης η οποία προσδοκάται
ότι θα της επιτρέψει να αξιολογήσει κατά πόσον αξιοποιούνται οι
απλουστευμένες επιλογές απόδοσης δαπανών σε επίπεδο κρατών
μελών και ποιες είναι οι δυνατότητες για αυξημένη χρήση τους.
Η Επιτροπή έχει συστήσει ομάδα υψηλού επιπέδου για την
απλούστευση με σκοπό τη διατύπωση συστάσεων για μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων περιορισμού του διοικητικού φόρτου
δυνάμει του κανονιστικού πλαισίου της περιόδου 2014-2020.

Συστάσεις
6.75. Το αποτέλεσμα της επισκόπησής μας όσον αφορά τη
συνέχεια που δόθηκε σε συστάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν σε
προγενέστερες ετήσιες εκθέσεις παρουσιάζεται στο παράρτημα
6.2. Στις ετήσιες εκθέσεις για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013,
διατυπώσαμε 16 συστάσεις. Η Επιτροπή υλοποίησε πλήρως εννέα εξ
αυτών, τέσσερις ως επί το πλείστον, δύο μερικώς και μία καθόλου.

6.75. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν είχε αποδεχθεί ως μη
υλοποιηθείσα τη σύσταση που είχε διατυπωθεί στο παρόν σημείο.
Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. απάντηση της Επιτροπής στο
παράρτημα 6.2.

6.76. Σε συνέχεια της επισκόπησης αυτής, καθώς και των
διαπιστώσεων και των συμπερασμάτων για το 2015, συνιστούμε
στην Επιτροπή τα εξής:
— Σύσταση 1: Στο πλαίσιο κατάρτισης της νομοθετικής
πρότασης για τα ΕΔΕΤ της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, να προβεί στην εκ βάθρων αναμόρφωση του μηχανισμού
σχεδιασμού και υλοποίησής τους, λαμβάνοντας επίσης υπόψη
τις προτάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για την
απλούστευση (ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της
σύστασης: τελικά αποτελέσματα προτού παρουσιάσει η
Επιτροπή την πρότασή της για την περίοδο μετά το 2020).

Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη σύσταση.
Αν και δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να αναλάβει
συγκεκριμένη δέσμευση σε σχέση με τις νομοθετικές προτάσεις
για την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή θα εξετάσει όλες τις
βιώσιμες επιλογές λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της ομάδας
υψηλού επιπέδου καθώς και τα αποτελέσματα των μελετών, τα
στοιχεία από την υλοποίηση του προγράμματος της περιόδου
2014-2020 και άλλες σχετικές πληροφορίες.
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— Σύσταση 2: Να αξιοποιήσει την πείρα που αποκτήθηκε κατά
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και να παρουσιάσει σε έκθεση συγκεκριμένη ανάλυση των εθνικών κανόνων
επιλεξιμότητας για την περίοδο προγραμματισμού 20142020. Βάσει των ανωτέρω, οφείλει να καθοδηγήσει τα κράτη
μέλη με ποιον τρόπο θα απλουστεύσουν και θα αποφεύγουν
τους άνευ λόγου περίπλοκους ή/και επαχθείς κανόνες, οι
οποίοι δεν προσθέτουν αξία στα αποτελέσματα που επιδιώκει η
σχετική πολιτική [κανονιστικός υπερθεματισμός (gold-plating)], ιδίως δε όταν καταλήγουν σε σημαντικά ή/και
επαναλαμβανόμενα σφάλματα (ημερομηνία-στόχος για την
υλοποίηση της σύστασης: τέλη του 2018).
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Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας
κατά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εθνικών συστημάτων
διαχείρισης και ελέγχου, ιδίως στα κράτη μέλη με σταθερά υψηλά
ποσοστά σφαλμάτων.
Βασιζόμενη σε αυτό, θα βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να
απλουστεύσουν και να αποφύγουν τους άνευ λόγου περίπλοκους
ή/και επαχθείς κανόνες, θα διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών και θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εμπειρία που θα
αποκομίσει το 2018. Η Επιτροπή συνεχίζει να επενδύει σοβαρά
στη χρήση επιλογών απλούστευσης απόδοσης δαπανών κατά τη
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020.
Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της επιμερισμένης
διαχείρισης αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών να αναθεωρήσουν
και να απλουστεύσουν τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητάς τους.

— Σύσταση 3: Να υποβάλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο
νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση, μέσω νομοθετικής
πράξης ίσης νομικής αξίας, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/
2006 σχετικά με την παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας
για τα υπό επιμερισμένη διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα.
Απαιτείται τροποποίηση του κανονισμού ούτως ώστε να
παρέχεται ασφάλεια δικαίου στα κράτη μέλη (ημερομηνίαστόχος για την υλοποίηση της σύστασης: αμέσως).

Η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη σύσταση.
Όπως ανέφερε απαντώντας στην ίδια σύσταση της ετήσιας έκθεσης
2014 του Συνεδρίου, η Επιτροπή θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της
εντολής που δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο
2014, οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν στις κατευθυντήριες
γραμμές της για το κλείσιμο ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 78 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,
όπως έχει τροποποιηθεί, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται
τροποποίηση της νομοθετικής πράξης (βλ. επίσης την κοινή
απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 6.59 έως 6.62 ανωτέρω και
στη σύσταση 5 της ετήσιας έκθεσης 2014 του Συνεδρίου).
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σημείωσαν, αλλά δεν προσυπέγραψαν, τη σύσταση
του Συνεδρίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής για το
2014.

— Σύσταση 4: Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η
Επιτροπή πρέπει να διευκρινίσει στα κράτη μέλη την έννοια του
ανακτήσιμου ΦΠΑ, ιδίως όσον αφορά τους δικαιούχους του
δημόσιου τομέα, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν
αποκλίνουσες ερμηνείες του όρου «μη ανακτήσιμος» ΦΠΑ,
όπως και η μη βέλτιστη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της ΕΕ
(ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: μέσα
του 2017).
— Σύσταση 5: Να μεριμνήσει ώστε όλες οι δαπάνες που
σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΠΑ και
του ΕΚΤ για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 να
περιληφθούν αρκετά εγκαίρως στις δηλώσεις για το κλείσιμο
της περιόδου, ούτως ώστε οι ελεγκτικές αρχές να μπορέσουν να
διενεργήσουν τους ελέγχους τους. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει
να προτρέψει όλα τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν χρηματοοικονομικά μέσα να διενεργήσουν ειδικούς ελέγχους σχετικά με
την εφαρμογή των μέσων αυτών ενόψει του κλεισίματος
(ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: αμέσως).

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Θα παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη προκειμένου να
διευκρινίσουν την έννοια του ανακτήσιμου ΦΠΑ στο πλαίσιο της
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, εντός των ορίων της
πολιτικής επιλογής των συννομοθετών για την επιλεξιμότητα του
φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), όπως προβλέπεται στο
άρθρο 69 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού περί κοινών
διατάξεων.
Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.
Είχε ήδη διευκρινίσει στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το
κλείσιμο για την περίοδο 2007-2013 ότι, προκειμένου να έχουν οι
ελεγκτικές αρχές επαρκή χρόνο για να ολοκληρώσουν το έργο τους
σε σχέση με τη δήλωση κλεισίματος, η αίτηση για την καταβολή
του τελικού υπολοίπου και η τελική δήλωση δαπανών πρέπει να
υποβάλλονται στις ελεγκτικές αρχές αρκετά νωρίτερα, σε μια
ημερομηνία που θα συμφωνείται μεταξύ των αρχών για το κάθε
πρόγραμμα.
Για τους σκοπούς της δήλωσης κλεισίματος, η Επιτροπή έχει ήδη
ενθαρρύνει τις ελεγκτικές αρχές να λάβουν και να παράσχουν
διασφάλιση όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα όχι μόνο
της συνεισφοράς που καταβλήθηκε από το πρόγραμμα σε
χρηματοοικονομικά μέσα αλλά και της χρήσης της εν λόγω
συνεισφοράς μέσω υποκείμενων πράξεων που υλοποιήθηκαν από
τους τελικούς δικαιούχους. Η Επιτροπή, με βάση τους φακέλους
κλεισίματος που θα έχουν υποβληθεί έως την 31η Μαρτίου 2017,
θα εκτιμήσει εάν το ελεγκτικό έργο που έχει πραγματοποιηθεί σε
σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι επαρκές καθώς η
επιλεξιμότητα των υποκείμενων δαπανών καθορίζεται κατά το
κλείσιμο για τα συγκεκριμένα μέσα.
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6.77. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ κατ’ εφαρμογή
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης απαιτεί η
εκτέλεση των δαπανών να μην εστιάζει μόνο στη συμμόρφωση με
τους κανόνες, αλλά και στην επίτευξη των επιδιωκόμενων
στόχων (54). Κατά τον χρόνο του ελέγχου, 149 από τα 216 έργα
που εξετάσαμε είχαν ολοκληρωθεί. Και στα 15 κράτη μέλη του
δείγματος υπήρχαν τουλάχιστον τρία ολοκληρωμένα έργα δυνάμενα
να υποβληθούν σε αξιολόγηση (βλέπε σημείο 6.9).
6.78. Πέραν του ελέγχου της κανονικότητας αυτών των 149
πράξεων, εξετάσαμε, για δεύτερη χρονιά (55), βάσει των πληροφοριακών στοιχείων που παρείχαν οι δικαιούχοι, κατά πόσον και σε
ποιον βαθμό:
— εφαρμοζόταν σύστημα μέτρησης των επιδόσεων στο πλαίσιο
του οποίου να αξιολογείται αν οι στόχοι που ορίζονταν για ένα
έργο στα έγγραφα έγκρισής του (αίτηση ένταξης του έργου,
συμφωνία επιχορήγησης, σύμβαση ή/και απόφαση συγχρηματοδότησης) ανταποκρίνονταν στους στόχους των ΕΠ, καθώς
και κατά πόσον είχαν καθοριστεί κατάλληλοι δείκτες αποτελεσμάτων για τη μέτρηση των επιδόσεών του,
— τα έργα είχαν επιτύχει τους στόχους αυτούς και τις τιμές που
ορίζονταν για κάθε δείκτη· το πεδίο της ανάλυσής μας
διευρύνθηκε σε σύγκριση με εκείνο του παρελθόντος έτους,
καθώς δεν εστιάσαμε μόνο στις εκροές των έργων (56) αλλά και
στα αποτελέσματα, προκειμένου να μετρήσουμε τις επιδόσεις
των έργων ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη των
αντίστοιχων στόχων του ΕΠ.
6.79. Στο πλαίσιο 6.10 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιδόσεων των ολοκληρωμένων
έργων.
Πλαίσιο 6.10 — Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιδόσεων των ολοκληρωμένων έργων
Αριθμός έργων για τα οποία:
Αξιολόγηση των επιδόσεων

Αριθμός έργων

είχαν οριστεί και
οι εκροές είχαν οριστεί
αξιολογηθεί τόσο δείκτες και αξιολογηθεί αλλά δεν
εκροών όσο και δείκτες
είχαν οριστεί δείκτες
αποτελεσμάτων
αποτελεσμάτων

δεν είχαν οριστεί και
αξιολογηθεί ούτε δείκτες
εκροών ούτε
αποτελεσμάτων

ΣΥΝΟΛΑ

90

57

2

149

—

Επιτεύχθηκαν πλήρως

52 (58 %)

50 (88 %)

—

102 (68 %)

—

Επιτεύχθηκαν μερικώς

34 (38 %)

7 (12 %)

—

41 (28 %)

—

Δεν επιτεύχθηκαν

4 (4 %)

—

—

4 (3 %)

—

Δεν είναι δυνατό να αξιολογηθούν

—

—

2 (100 %)

2 (1 %)

(54)
(55)
(56)

Βλέπε ετήσια έκθεση για το 2013, σημείο 10.10.
Βλέπε ετήσια έκθεση για το 2014, σημεία 6.80 έως 6.86.
Για τη διευκρίνιση των εννοιών «εκροές» και «αποτελέσματα», βλέπε
πλαίσιο 3.1 του κεφαλαίου 3.
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Σε όλα τα εξετασθέντα έργα πλην δύο εφαρμοζόταν σύστημα
μέτρησης των επιδόσεων που συνέδεε το έργο με τους στόχους του ΕΠ

6.80. Για 147 από τα 149 έργα (99 %) καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι εφαρμοζόταν σύστημα μέτρησης των επιδόσεων,
βάσει του οποίου καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση του κατά πόσον
οι δείκτες εκροών ανταποκρίνονται στους δείκτες του επιχειρησιακού προγράμματος (όπως αυτοί ορίζονται σε κάθε άξονα
προτεραιότητας).
6.81. Για τις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις (1 %), δεν μπορέσαμε να
αξιολογήσουμε τις εκροές των έργων, είτε επειδή, κατά το στάδιο
της έγκρισης του έργου, δεν είχαν τεθεί συγκεκριμένες τιμές για
τους στόχους εκροών είτε επειδή η διαχειριστική αρχή/ο ενδιάμεσος
φορέας δεν ήταν σε θέση να μας διαβιβάσει κατάλληλη τεκμηρίωση
βάσει της οποίας να αποδεικνύεται ότι οι εν λόγω τιμές-στόχοι είχαν
προσδιοριστεί και κοινοποιηθεί στον δικαιούχο (57). Ως εκ τούτου,
δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε κατά πόσον τα έργα αυτά
συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων των ΕΠ.
Και τα 90 σχεδόν έργα που διέθεταν καθορισμένους στόχους εκροών
και αποτελεσμάτων τούς είχαν εκπληρώσει πλήρως ή εν μέρει

6.82. Για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 οι
δικαιούχοι υποχρεούνταν εκ του νόμου να καθορίζουν και να
διαβιβάζουν πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις εκροές και όχι
σχετικά με τα αποτελέσματα. Οι επιδόσεις έπρεπε να παρακολουθούνται στο επίπεδο των αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ και όχι σε
επίπεδο έργου.
6.83. Εντούτοις, οι αρχές των κρατών μελών διατηρούσαν τη
δυνατότητα να καθορίζουν δείκτες αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο
αυτό καθίσταται δυνατή η σύνδεση των αποτελεσμάτων των έργων
με τον άξονα προτεραιότητας και ο προσδιορισμός της συνεισφοράς
των έργων στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού
προγράμματος. Δείκτες αποτελεσμάτων είχαν καθοριστεί για 90
από τα 149 (60 %) έργα των ΕΤΠΑ/ΤΣ και του ΕΚΤ που είχαν
ολοκληρωθεί.

(57)

Πρόκειται για δύο έργα στην Ισπανία και τη Γερμανία.

6.82-6.83. Παρ' όλο που το νομοθετικό πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2007-2013 δεν υποχρέωνε τις
εθνικές αρχές να καθορίζουν δείκτες αποτελεσμάτων σε επίπεδο
έργου, η Επιτροπή ενθάρρυνε τη συγκεκριμένη πρακτική, κατά
περίπτωση. Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι δείκτες αποτελεσμάτων
δεν μπορούν να μετρηθούν με ουσιαστικό τρόπο σε επίπεδο
μεμονωμένων έργων.
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6.84. 52 από τα 90 ολοκληρωμένα έργα (58 %) για τα οποία
κατέστη δυνατή η αξιολόγηση τόσο σε επίπεδο στόχων εκροών όσο
και σε επίπεδο στόχων αποτελεσμάτων, πέτυχαν πλήρως τόσο τους
στόχους εκροών όσο και τους στόχους αποτελεσμάτων που είχαν
ορίσει οι διαχειριστικές αρχές (βλέπε πλαίσιο 6.11). Άλλα 34
(38 %) από τα εν λόγω 90 έργα πέτυχαν εν μέρει τους στόχους
εκροών και τους στόχους αποτελεσμάτων τους.

6.84. Η Επιτροπή σημειώνει ότι 86 από τα 90 εξετασθέντα
έργα που έχουν ορίσει δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων έχουν
επιτύχει (είτε πλήρως είτε εν μέρει) ή υπερβεί τους αντίστοιχους
στόχους τους.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι επιτροπές παρακολούθησης είναι
εκείνες που καλούνται, κατ' αρχάς, να διασφαλίζουν ότι
επιλέγονται και εγκρίνονται έργα με προστιθέμενη αξία σε επίπεδο
ΕΕ.
Η αξιολόγηση των επιδόσεων των προγραμμάτων θα ενισχυθεί για
την περίοδο 2014-2020: όπως προβλέπεται στο ρυθμιστικό
πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 [άρθρο 22, παράγραφοι 6 και
7, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013], η Επιτροπή θα είναι σε
θέση να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη μέλη σε σοβαρές
περιπτώσεις υστέρησης ως προς την επίτευξη των στόχων σε
άξονα προτεραιότητας ενός προγράμματος, κατόπιν επανεξέτασης
των επιδόσεων [άρθρο 22, παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013] και κατά το κλείσιμο [άρθρο 22, παράγραφος 7].

Πλαίσιο 6.11 — Παράδειγμα έργου που πέτυχε πλήρως τους
στόχους του

Το έργο πέτυχε τους στόχους εκροών και αποτελεσμάτων του:
Ένα έργο ΕΚΤ στη Ρουμανία συνίστατο στην οργάνωση και
παράδοση επιμορφωτικών μαθημάτων στον κατασκευαστικό
τομέα, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν νέες
δεξιότητες που θα βελτίωναν τις προοπτικές απασχόλησής τους.
Στη συμφωνία επιχορήγησης του έργου ορίζονταν πέντε δείκτες
εκροών και οκτώ δείκτες αποτελεσμάτων που ανταποκρίνονταν
στους δείκτες του ΕΠ, οι οποίοι είχαν οριστεί σε επίπεδο άξονα
προτεραιότητας. Το έργο πέτυχε όλους τους δείκτες εντός της
προθεσμίας που προβλεπόταν στη συμφωνία επιχορήγησης,
υπερβαίνοντας μάλιστα τις τιμές-στόχους που είχαν τεθεί όσον
αφορά τη συμμετοχή μακροχρόνια άνεργων γυναικών και νέων.
6.85. Τα υπόλοιπα τέσσερα έργα (4 %) δεν πέτυχαν κανέναν από
τους στόχους τους. Ένα από αυτά αποσύρθηκε από τις εθνικές αρχές
κατόπιν του ελέγχου μας (βλέπε πλαίσιο 6.12).

Πλαίσιο 6.12 — Παράδειγμα έργου που δεν πέτυχε τους στόχους
του

Στην περίπτωση ενός έργου του ΕΤΠΑ στην Πολωνία το οποίο
αφορούσε την ανάπτυξη νέας μεθόδου καύσης λιγνίτη, η τεχνική
ικανότητα του δικαιούχου να αναλάβει το έργο εξαρτήθηκε από
τη συμμετοχή εξωτερικών αναδόχων. Ορισμένοι από αυτούς δεν
συμμετείχαν εν τέλει στο έργο, με αποτέλεσμα το έργο να μην
επιτύχει τους επιδιωκόμενους στόχους. Κατόπιν του ελέγχου, ο
ενδιάμεσος φορέας αποφάσισε να ακυρώσει το έργο.

6.85. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέτρα
προκειμένου να διασφαλίσει χρηστή και αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση κατά τη χρήση των πόρων της ΕΕ. Ωστόσο, οι
επιδόσεις των έργων που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά
προγράμματα θα αξιολογηθούν μόνο στο στάδιο του κλεισίματος
των προγραμμάτων.
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Δεν είχαν οριστεί δείκτες αποτελεσμάτων για το 38 % των έργων

6.86. Για 57 από τα 149 (38 %) ολοκληρωμένα έργα, οι αρχές
των κρατών μελών εφάρμοσαν μεν σύστημα μέτρησης των
επιδόσεων, προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση των
εκροών των έργων, αλλά δεν καθόρισαν ούτε έναν δείκτη
αποτελεσμάτων ή στόχων στα έγγραφα έγκρισης του έργου. Για
τα εν λόγω έργα, δεν ήμασταν σε θέση να μετρήσουμε εάν και σε
ποιον βαθμό αυτά συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων αποτελεσμάτων του ΕΠ.

6.86. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εκτιμούν σε ποιο βαθμό
επιτεύχθηκαν οι στόχοι αποτελεσμάτων των ΕΠ, κατά κύριο λόγο
διενεργώντας εκ των υστέρων αξιολογήσεις, με βάση την
παρακολούθηση και καταγραφή μιας σειράς δεικτών εκροών και
αποτελεσμάτων.

6.87. Από την αξιολόγηση στην οποία υποβάλαμε τα 15 κράτη
μέλη του δείγματος προκύπτει ότι ανάλογες περιπτώσεις εντοπίστηκαν σε 13 από αυτά. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή ισχύει όλως
ιδιαιτέρως στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την
Ιταλία, τη Λετονία και την Αυστρία όσον αφορά τα ΕΤΠΑ/ΤΣ και
στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία
όσον αφορά το ΕΚΤ. Στις χώρες αυτές, σε άνω του ημίσεος των
ολοκληρωμένων έργων που εξετάσαμε δεν είχαν οριστεί δείκτες
αποτελεσμάτων.
6.88. Εντούτοις, 50 από τα εν λόγω 57 ολοκληρωμένα έργα των
ΕΤΠΑ/ΤΣ και του ΕΚΤ (88 %) είχαν επιτύχει πλήρως τους στόχους
εκροών που είχαν ορίσει οι διαχειριστικές αρχές. Τα υπόλοιπα επτά
(12 %) είχαν επιτύχει εν μέρει τους στόχους εκροών τους.
6.89. Όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020,
επισημαίνουμε ότι στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων δεν
προβλέπεται η νομική απαίτηση των κρατών μελών να καθορίζουν
δείκτες αποτελεσμάτων σε επίπεδο έργου. Παρ’ όλα αυτά θεωρούμε
ως ορθή πρακτική τον κατά το δυνατόν καθορισμό, από τις
διαχειριστικές αρχές και τους ενδιάμεσους φορείς, δεικτών
αποτελεσμάτων σε επίπεδο έργου. Σκοπός των δεικτών αυτών είναι
να μετρούν τη συμβολή του έργου στην επίτευξη των στόχων που
ορίζονται στον άξονα προτεραιότητας του ΕΠ.

6.89. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποχρεωτικών δεικτών για τις εκροές και τα
αποτελέσματα σε επίπεδο προγραμμάτων συνιστά σημαντικότατη
βελτίωση για την περίοδο 2014-2020. Η επίτευξη των στόχων
μετράται βάσει δείκτη αποτελεσμάτων (με τιμή βάσης, η οποία
αποτελεί το σημείο εκκίνησης, και τιμή-στόχο). Τα προγράμματα
θα μετρούν και θα καταγράφουν συστηματικά την πρόοδο των
δεικτών αποτελεσμάτων. Τα έργα ενός προγράμματος επιλέγονται
με στόχο να παράξουν εκροές και να συμβάλουν στα αποτελέσματα
που πρέπει να επιτευχθούν σε επίπεδο προγράμματος. Η πρόοδός
τους μετράται βάσει δεικτών εκροών. Οι δείκτες αυτοί είναι επίσης
υποχρεωτικοί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»
2015

2014

223

331

5,2 %

5,7 %

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Σύνολο πράξεων
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος
Ανώτατο όριο σφάλματος (AΟΣ)
Κατώτατο όριο σφάλματος (ΚΟΣ)

7,6 %
2,8 %

Π

Π (2)

Π (2)

Κεφάλαιο 5, σύσταση 4: Να αναλύσει τα αίτια των συνεχών
καθυστερήσεων εκταμίευσης των κεφαλαίων της ΕΕ μέσω των ΜΧΤ
και να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

Κεφάλαιο 5, σύσταση 5: Να επιβεβαιώνει στην ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής ότι ο υπολογισμός του «εναπομένοντος ποσοστού
σφάλματος» από την Επιτροπή βασίζεται σε ακριβείς, πλήρεις και
αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις. Για
τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί από τις ελεγκτικές
αρχές να πιστοποιούν την ακρίβεια των στοιχείων σχετικά με τις
δημοσιονομικές διορθώσεις που αναφέρουν οι αρχές πιστοποίησης για
κάθε ΕΠ, όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Π

Υλοποιήθηκε
πλήρως

Κεφάλαιο 5, σύσταση 3: Να αναλύσει τα βασικά αίτια για τον υψηλό
αριθμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ που
αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις.

Κεφάλαιο 5, σύσταση 2: Να διενεργήσει αξιολόγηση των «πρωτοβάθμιων ελέγχων» που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο
προγραμματισμού 2007-2013 σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 5, του δημοσιονομικού κανονισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τις
αδυναμίες που εντοπίστηκαν, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει το
κόστος και τα οφέλη πιθανών διορθωτικών μέτρων και να λάβει (ή να
προτείνει) κατάλληλα μέτρα (όπως απλούστευση των ισχυουσών
διατάξεων, βελτιώσεις στα συστήματα ελέγχου και επανασχεδιασμό
του προγράμματος ή του συστήματος εφαρμογής).

Κεφάλαιο 5, σύσταση 1: Να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να
επιβεβαιώνουν ρητά στις διαχειριστικές δηλώσεις τους [σύμφωνα με το
άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού] την αποτελεσματικότητα των πρωτοβάθμιων ελέγχων που
διενεργούν οι διαχειριστικές αρχές και οι αρχές πιστοποίησης.

Σύσταση του Συνεδρίου

Π (1)

Ως επί το
πλείστον
Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου δυνάμει του
ισχύοντος
πλαισίου
Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εποπτεία που άσκησε
στους πρωτοβάθμιους ελέγχους μέσω στοχευμένων
ελέγχων σε τομείς που παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο και όπου διαπιστώθηκαν αδυναμίες,
συντέλεσε σε βελτίωση της κατάστασης κατά την
περίοδο 2007-2013 και ότι τα βασικά στοιχεία
των μεταρρυθμίσεων της περιόδου 2014-2020 θα
διαμορφώσουν ένα περιβάλλον που ενέχει μικρότερους κινδύνους σφάλματος.

Απάντηση της Επιτροπής

EL

2013

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο

Α = ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Π = ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, X = Κοινή αξιολόγηση των δύο ΓΔ
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Α

Α (2)

Σύσταση 7 (σύσταση 1 του κεφαλαίου 6): Να διασφαλίσει, σε
συνεργασία με τα κράτη μέλη, την παρακολούθηση των αδυναμιών
που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του θεματικού ελέγχου βάσει ανάλυσης
κινδύνου που διενήργησε η ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων
και Κοινωνικής Ένταξης σε σχέση με τις επαληθεύσεις διαχείρισης.
Αυτό προϋποθέτει ενίσχυση των ελέγχων εξακρίβωσης όσον αφορά τη
συμμόρφωση με τους κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και
άλλες συναφείς πηγές σφαλμάτων (δαπάνες που δεν συνδέονται με το
έργο ή απουσία προστιθέμενης αξίας).

Σύσταση 8 (σύσταση 2 του κεφαλαίου 6): Να επιβεβαιώνει στις
ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της ότι διενήργησε τους ενδεδειγμένους ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσει ότι το «εναπομένον
ποσοστό σφάλματος» βασίζεται σε ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες
πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις. Για τον σκοπό
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να ζητεί από τις ελεγκτικές αρχές, όποτε το
κρίνει αναγκαίο, να πιστοποιούν την ακρίβεια των δεδομένων σχετικά
με τις δημοσιονομικές διορθώσεις που διαβιβάζουν οι αρχές
πιστοποίησης για κάθε ΕΠ.

Σύσταση 11 (σύσταση 5 του κεφαλαίου 6): Να διασφαλίζει, κατά τον
χρόνο έγκρισης των ΕΠ για τη νέα περίοδο προγραμματισμού, ότι τα
κράτη μέλη έλαβαν υπόψη το σύνολο των δυνατοτήτων απλούστευσης
που παρέχουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με τα διαρθρωτικά και
επενδυτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020.

Σύσταση 10 (σύσταση 4 του κεφαλαίου 6): Να διασφαλίσει ότι οι
αρμόδιες για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων αρχές των
κρατών μελών θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της χρέωσης
υψηλότερων δαπανών προσωπικού στην περίπτωση έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ σε σύγκριση με τις δαπάνες προσωπικού των
έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους.

Σύσταση 9 (σύσταση 3 του κεφαλαίου 6): Να διασφαλίσει ότι τα
άρθρα 78 και 130 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα εφαρμόζονται κατά τρόπο
ο οποίος αποκλείει τη σώρευση πληρωμών προχρηματοδότησης
επιπλέον της αρχικής (βλέπε παράδειγμα στο πλαίσιο 6.4).

X ( 2)

Υλοποιήθηκε
πλήρως

Σύσταση 6 (σύσταση 6 του κεφαλαίου 5 και σύσταση 6 του
κεφαλαίου 6): Να γνωστοποιεί συστηματικά μέσω της ετήσιας έκθεσης
δραστηριοτήτων της τους λόγους της μη διατύπωσης επιφυλάξεων (ή
της διατύπωσης επιφυλάξεων με χαμηλότερο δημοσιονομικό αντίκτυπο) στις περιπτώσεις όπου αυτό οφείλεται σε εξαιρέσεις στις
εφαρμοστέες κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής ή τις εγκεκριμένες
στρατηγικές ελέγχου.

Σύσταση του Συνεδρίου

Α (5)

Ως επί το
πλείστον

Α (4)

Μερικώς

Υπό υλοποίηση

Α (3)

Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου δυνάμει του
ισχύοντος
πλαισίου
Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία
Απάντηση της Επιτροπής

EL

2013

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο
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Υλοποιήθηκε
πλήρως
Ως επί το
πλείστον
Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου δυνάμει του
ισχύοντος
πλαισίου
Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία
Απάντηση της Επιτροπής

Π

E (8)

Σύσταση 4 (σύσταση 3 του κεφαλαίου 6): Να προωθήσει την
επέκταση της χρήσης επιλογών απλουστευμένης απόδοσης δαπανών
προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος σφάλματος στις δηλώσεις
δαπανών, καθώς και το διοικητικό βάρος για τους δικαιούχους. Οι
εφαρμοζόμενοι στο πλαίσιο των επιλογών απλουστευμένης απόδοσης
δαπανών ενιαίοι συντελεστές πρέπει να εγκρίνονται/επικυρώνονται
συστηματικά εκ των προτέρων από την Επιτροπή, προκειμένου να
διασφαλίζεται ότι πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις (έντιμος,
αμερόληπτος και επαληθεύσιμος υπολογισμός).

X

Κεφάλαιο 5 σύσταση 3: Να ορίσει σαφείς κανόνες και να παρέχει
άρτια καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των έργων, καθώς και να υπολογίσει τη συγχρηματοδότηση για
τα έργα του ΕΤΠΑ και του ΤΣ που παράγουν έσοδα στο πλαίσιο της
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020.

Σύσταση 2: Να πραγματοποιήσει, βάσει της πείρας που απέκτησε
κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, αξιολόγηση της
εφαρμογής των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας, προς εντοπισμό
πιθανών τομέων προς περαιτέρω απλούστευση και προς εξάλειψη
περιττών περίπλοκων κανόνων («gold-plating» — κανονιστικός
υπερθεματισμός).

Σύσταση 1: Να αντιμετωπίζει τις αδυναμίες των «πρωτοβάθμιων
ελέγχων» που διενεργούνται από διαχειριστικές αρχές και ενδιάμεσους
φορείς για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ μέσω ειδικού υλικού καθοδήγησης και,
κατά περίπτωση, μέσω μέτρων κατάρτισης.
Α (6)

Π (7)

Οι συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2012 οι οποίες είναι επί της ουσίας αντίστοιχες με αυτές που διατυπώθηκαν το 2013 αναλύθηκαν από κοινού

Σύσταση του Συνεδρίου

EL

2012

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο
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Υλοποιήθηκε
πλήρως

X ( 9)

Ως επί το
πλείστον
Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου δυνάμει του
ισχύοντος
πλαισίου
Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στην απάντησή της
στα σημεία 6.45 και 6.52.

Η Επιτροπή επισημαίνει τη γενική βελτίωση που
αναγνώρισε το Συνέδριο στους ελέγχους που
διενεργήθηκαν από τις ελεγκτικές αρχές, ειδικά σε
σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις και τους κανόνες
για τις κρατικές ενισχύσεις (βλ. σημείο 6.59).

Απάντηση της Επιτροπής

Δεν πραγματοποιήθηκε συστηματική αξιολόγηση των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας με σκοπό την απλούστευσή τους, επειδή η Επιτροπή δεν έκανε δεκτό το συγκεκριμένο σκέλος της σύστασης.
Η υλοποίηση πρέπει να συνεχιστεί μέχρι το κλείσιμο.
Σύσταση που δεν έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλέπε ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2014, σημείο 6.79).
Δεν έχουν ληφθεί οριζόντια μέτρα από τη στιγμή που η Επιτροπή δεν έκανε δεκτό το συγκεκριμένο σκέλος της σύστασης.
Στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί συνολικά η υλοποίηση της σύστασης, καθώς η πρόοδος της νέας περιόδου προγραμματισμού βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα.
Η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη το 2015.
Δεν πραγματοποιήθηκε συστηματική αξιολόγηση των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας με σκοπό την απλούστευσή τους, εφόσον η Επιτροπή δεν έκανε δεκτό το συγκεκριμένο σκέλος της σύστασης.
Η υλοποίηση θα πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020.
Σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις ιδίως ως προς την επιμέρους δειγματοληψία και τους ελέγχους στους τομείς των κρατικών ενισχύσεων και των δημοσίων συμβάσεων. Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες σε διάφορα ΕΠ που αναλύθηκαν.

Σύσταση 5: Να επιδιώξει τη βελτίωση των εργασιών των ελεγκτικών
αρχών, καθώς και της ποιότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών
που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου και τις ελεγκτικές
γνώμες.

Σύσταση του Συνεδρίου

EL

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

2012

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
«Φυσικοί πόροι»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
Σημεία

Εισαγωγή

7.1-7.9

Σύντομη περιγραφή του τομέα «Φυσικοί πόροι»

7.3-7.7

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

7.8-7.9

Μέρος πρώτο — Η εκτίμησή μας όσον αφορά την κανονικότητα

7.10-7.67

Κανονικότητα των πράξεων

7.10-7.30

Εξέταση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και των λοιπών στοιχείων των συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου

7.31-7.63

Συστήματα της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την κανονικότητα των
πράξεων στον τομέα της γεωργίας

7.31-7.36

Συστήματα των κρατών μελών σχετικά με την κανονικότητα των πράξεων στον τομέα της
γεωργίας

7.37-7.47

Συστήματα της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας και των κρατών μελών σχετικά με
την κανονικότητα των πράξεων στον τομέα της αλιείας

7.48-7.52

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

7.53-7.61

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

7.62-7.63

Συμπέρασμα και συστάσεις

7.64-7.67

Συμπέρασμα για το 2015

7.64-7.65

Συστάσεις

7.66-7.67

Μέρος δεύτερο — Ζητήματα σχετικά με τις επιδόσεις για τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης
Αξιολόγηση των επιδόσεων των έργων
Συμπέρασμα

7.68-7.76
7.68-7.75
7.76

Παράρτημα 7.1 –

Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις του τομέα
«Φυσικοί πόροι»

Παράρτημα 7.2 –

Παρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων για τον τομέα «Φυσικοί πόροι»
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
7.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας
για τον τομέα «Φυσικοί πόροι». Παρουσιάζονται χωριστά τα
αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και άλλες
δαπάνες («Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, δράση για το κλίμα
και αλιεία») του συγκεκριμένου τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). Τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με
τη σύνθεση του εν λόγω τομέα του ΠΔΠ παρουσιάζονται στο
πλαίσιο 7.1.

Πλαίσιο 7.1 — Τομέας 2 του ΠΔΠ — «Φυσικοί πόροι» — Βασικά πληροφοριακά στοιχεία για το 2015
(σε δισεκατομμύρια ευρώ)

Συνολικές πληρωμές για το οικονομικό έτος
- προπληρωμές (1)
+ εκκαθαρίσεις προπληρωμών (1)

58,0
2,4
2,9

Σύνολο ελεγχθέντος πληθυσμού

58,5

(1)

Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε σημείο 7 του παραρτήματος 1.1).

Πηγή: Ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015.
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7.2. Πέραν των διαπιστώσεών μας όσον αφορά την κανονικότητα, τις οποίες παραθέτουμε προς υποστήριξη των ειδικών
εκτιμήσεων, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται επίσης, σε χωριστή
ενότητα, τα αποτελέσματα ορισμένων ζητημάτων σχετικών με τις
επιδόσεις που προέκυψαν από δείγμα έργων στον τομέα της
αγροτικής ανάπτυξης.

Σύντομη περιγραφή του τομέα «Φυσικοί πόροι»
7.3. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί τη βάση των
δαπανών της ΕΕ για τον τομέα της γεωργίας. Η Επιτροπή, και
συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), και οι
οργανισμοί πληρωμών στα κράτη μέλη επιμερίζονται τη διαχείριση
της υλοποίησης της ΚΓΠ (βλέπε σημείο 7.31). Η στήριξη των
δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω δύο ταμείων (1): του ΕΓΤΕ, το
οποίο χρηματοδοτεί πλήρως άμεσες ενισχύσεις της ΕΕ και μέτρα
στήριξης της αγοράς (2), και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το οποίο συγχρηματοδοτεί προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης από κοινού με τα κράτη μέλη.
7.4.
εξής:

Τα κύρια μέτρα που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ είναι τα

— Οι άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο του «καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης» (ΚΕΕ), οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 29,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015, και το «καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ)», το οποίο αντιστοιχούσε σε
7,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015. Τα εν λόγω καθεστώτα
στρεμματικών ενισχύσεων παρέχουν αποσυνδεδεμένη (3) στήριξη του εισοδήματος.
— Άλλα καθεστώτα άμεσης ενίσχυσης (4), τα οποία αντιστοιχούσαν σε 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015, και παρεμβάσεις
στις γεωργικές αγορές (5), οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 2,7
δισεκατομμύρια ευρώ το 2015.

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ)
αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).
Εξαιρουμένων ορισμένων μέτρων, όπως τα μέτρα προώθησης και το
σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα οποία
είναι συγχρηματοδοτούμενα.
Οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις χορηγούνται για επιλέξιμες γεωργικές
εκτάσεις, ανεξαρτήτως του εάν οι εκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνται
για παραγωγή ή όχι.
Τα εν λόγω καθεστώτα παρέχουν κυρίως συνδεδεμένες ενισχύσεις οι
οποίες συνδέονται με συγκεκριμένα είδη γεωργικής παραγωγής και
δύο νέα καθεστώτα: την επιστροφή στο πλαίσιο της δημοσιονομικής
πειθαρχίας και την προαιρετική αναδιανεμητική ενίσχυση.
Οι εν λόγω παρεμβάσεις καλύπτουν, συγκεκριμένα, την ειδική
στήριξη για τον αμπελοοινικό τομέα και τον τομέα των οπωροκηπευτικών, τη στήριξη για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος
και φρούτων στα σχολεία, καθώς και ειδικά μέτρα για τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές.
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7.5. Το ΕΓΤΑΑ συγχρηματοδοτεί τις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης που πραγματοποιούνται μέσω των προγραμμάτων αγροτικής
ανάπτυξης των κρατών μελών. Οι δαπάνες καλύπτουν τόσο μέτρα
βάσει της έκτασης (6) όσο και μέτρα που δεν συνδέονται με την
έκταση (7). Το 2015 οι δαπάνες του ΕΓΤΑΑ ανήλθαν σε 11,8
δισεκατομμύρια ευρώ.
7.6.

Οι κύριοι κίνδυνοι για την κανονικότητα είναι οι εξής:

— χορήγηση ενίσχυσης για μη επιλέξιμες εκτάσεις ή σε μη
επιλέξιμους δικαιούχους,
— χορήγηση ενίσχυσης στο πλαίσιο παρεμβάσεων στις γεωργικές
αγορές για μη επιλέξιμες δαπάνες ή σε μη επιλέξιμους
αιτούντες,
— οι δαπάνες που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη είναι μη
επιλέξιμες λόγω μη συμμόρφωσης με τους συχνά πολύπλοκους
κανόνες (συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων) και
όρους επιλεξιμότητας, ιδίως όσον αφορά τα επενδυτικά μέτρα.
7.7. Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει επίσης την περιβαλλοντική
πολιτική, τη δράση για το κλίμα και την κοινή αλιευτική πολιτική. Ο
κύριος κίνδυνος για την κανονικότητα στους εν λόγω τομείς είναι η
χορήγηση ενισχύσεων για μη επιλέξιμες ή διογκωμένες δαπάνες.

(6)

(7)

Τα μέτρα βάσει της έκτασης είναι μέτρα στο πλαίσιο των οποίων οι
ενισχύσεις συνδέονται με τον αριθμό των εκταρίων, όπως οι
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και οι αντισταθμιστικές πληρωμές
προς γεωργούς σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα.
Τα μέτρα που δεν συνδέονται με την έκταση είναι κατά κανόνα
επενδυτικά μέτρα, όπως ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η δημιουργία βασικών υπηρεσιών για την οικονομία και
τον αγροτικό πληθυσμό.
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου
7.8. Τα βασικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης και της
μεθοδολογίας ελέγχου που εφαρμόζουμε περιγράφονται στο
παράρτημα 1.1. Όσον αφορά τον έλεγχο του τομέα «Φυσικοί
πόροι», επισημαίνονται ειδικότερα τα εξής:
α)

Εξετάσαμε δείγμα 180 πράξεων για το ΕΓΤΕ και 179 πράξεων
για την «Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, δράση για το κλίμα
και αλιεία» αντιστοίχως, όπως ορίζεται στο σημείο 7 του
παραρτήματος 1.1. Κάθε δείγμα σχεδιάζεται ώστε να είναι
αντιπροσωπευτικό του φάσματος των δαπανών στο πεδίο που
καλύπτει ο συγκεκριμένος τομέας του ΠΔΠ για καθεμία από τις
δύο ειδικές εκτιμήσεις (8). Για το 2015, το δείγμα του ΕΓΤΕ
περιλάμβανε πράξεις από 18 κράτη μέλη (9). Για τη δεύτερη
ειδική εκτίμηση, το δείγμα περιλάμβανε 159 πράξεις που
αφορούσαν την αγροτική ανάπτυξη και 20 άλλες πράξεις που
αφορούσαν το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την
αλιεία από 17 κράτη μέλη (10).

β)

Αξιολογήσαμε επιλεγμένα συστήματα εσωτερικού ελέγχου,
μέσω εξέτασης των εγγράφων τεκμηρίωσης 24 ελέγχων της
Επιτροπής που κάλυπταν το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. Συμπληρώσαμε τις εργασίες αυτές επαναδιενεργώντας έξι από τους
ελέγχους της Επιτροπής στα οικεία κράτη μέλη (11). Στα εν
λόγω έξι κράτη μέλη διενεργήσαμε πρόσθετες ελεγκτικές
εργασίες για περιορισμένο αριθμό τομέων που ενέχουν
κινδύνους σχετικά με το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, καθώς και
σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση (12). Εξετάσαμε επίσης
πέντε ελέγχους της Επιτροπής που αφορούσαν την κοινή
αλιευτική πολιτική και επαναδιενεργήσαμε έναν από τους εν
λόγω ελέγχους (13).

(8)

Η προσέγγισή μας βασίζεται στην τυχαία επιλογή ενός αριθμού
στοιχείων (π.χ. αγροτεμαχίων) για καθεμία από τις πράξεις, πράγμα
που σημαίνει ότι το σφάλμα που προσδιορίζεται δεν αντικατοπτρίζει
κατ’ ανάγκη το συνολικό σφάλμα που περιέχει η εκάστοτε
εξεταζόμενη πράξη.
Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία (Βάδη-Βιρτεμβέργη, Βαυαρία, Έση, Κάτω Σαξονία, Σλέσβιχ-Χόλσταϊν), Ιρλανδία,
Ελλάδα, Ισπανία, (Αραγονία, Καστίλη — Λα Μάντσα, Καστίλη και
Λεόν, Εστρεμαδούρα, και Μαδρίτη), Γαλλία, Ιταλία (AGEA-Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura, Καλαβρία, Αιμιλία-Ρωμανία,
Λομβαρδία και Τοσκάνη), Κύπρος, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πολωνία,
Ρουμανία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο
(Αγγλία).
Βέλγιο (Βαλονία), Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία
(Βαυαρία, Κάτω Σαξονία-Βρέμη και Ρηνανία-Παλατινάτο), Ελλάδα,
Ισπανία (Ανδαλουσία, Καστίλη — Λα Μάντσα και Γαλικία), Γαλλία
(Βουργουνδία και ηπειρωτική χώρα), Ιταλία (Απουλία, Καμπάνια,
πρόγραμμα εθνικού αγροτικού δικτύου και Σικελία), Λιθουανία,
Ουγγαρία, Αυστρία, Πορτογαλία, Πορτογαλία (ηπειρωτική χώρα),
Ρουμανία, Σλοβακία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και
Σκοτία). Το δείγμα περιλάμβανε επίσης οκτώ πράξεις που είχαν
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης.
Ισπανία (Καταλονία), Γερμανία (Σλέσβιχ-Χόλσταϊν), Φινλανδία,
Λιθουανία, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).
Όλα τα καθεστώτα άμεσης ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και όλα
τα μέτρα βάσει έκτασης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ επιβάλλουν στους
δικαιούχους την υποχρέωση τήρησης των απαιτήσεων της πολλαπλής
συμμόρφωσης. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν κανονιστικές
απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ), οι οποίες αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών,
την καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και τη διατήρηση της γης σε
καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (υποχρεώσεις ΚΓΠΚ).
Η μη συμμόρφωση των γεωργών με τις απαιτήσεις αυτές έχει ως
συνέπεια τη μείωση του ποσού της ενίσχυσης.
Στη Ρουμανία.

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)
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γ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εξετάσαμε τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της ΓΔ
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΓΔ Θαλάσσιας
Πολιτικής και Αλιείας.

7.9. Όσον αφορά αμφότερα το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, το 2015
ήταν το τελευταίο έτος κατά το οποίο οι περισσότερες πληρωμές
που καταβλήθηκαν στους τελικούς δικαιούχους βασίστηκαν στους
κανόνες που ίσχυαν πριν από τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το
2013 (14).

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ — Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Κανονικότητα των πράξεων
7.10. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες
υποβλήθηκαν οι πράξεις του τομέα «Φυσικοί πόροι» στο σύνολό
τους, καθώς και τα αποτελέσματα καθεμίας από τις δύο ειδικές
εκτιμήσεις (ΕΓΤΕ και «Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, δράση για το
κλίμα και αλιεία»), συνοψίζονται στο παράρτημα 7.1. Από τις
359 πράξεις που εξετάστηκαν, οι 121 (34 %) περιείχαν σφάλμα.
Βάσει των 87 σφαλμάτων που προσδιορίσαμε ποσοτικώς, εκτιμούμε
ότι το επίπεδο σφάλματος για τον τομέα «Φυσικοί πόροι» είναι
2,9 % (15).

7.10. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το πιθανότερο σφάλμα
σύμφωνα με την εκτίμηση του Συνεδρίου, το οποίο είναι, σε γενικές
γραμμές, ίδιο με το σφάλμα που παρατηρήθηκε το προηγούμενο
έτος αν εξαιρεθεί η πολλαπλή συμμόρφωση.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις που
προκύπτουν από τις πολυετείς διαδικασίες συμμόρφωσης, καθώς
και οι ανακτήσεις από δικαιούχους που αποδίδονται στον
προϋπολογισμό της ΕΕ, αποτελούν διορθωτική ικανότητα που
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ολοκληρωμένη αξιολόγηση
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο σύνολό του.
Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι, όπως αναφέρθηκε στην ετήσια
έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης για το 2015, η διορθωτική της ικανότητα
υπολογίστηκε το 2015 στο ποσό των 1 065,710 εκατομμυρίων
ευρώ (1,87 % των συνολικών δαπανών της ΚΓΠ).

7.11. Η συμβολή των διαφόρων ειδών σφαλμάτων στη διαμόρφωση του συνολικού εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος για το 2015
αναλύεται στο πλαίσιο 7.2.

(14)

(15)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή συμφώνησαν τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2013 και
ακολούθησε η θέσπιση σειράς νομοθετικών κειμένων για την
πρακτική υλοποίησή της. Βλέπε http://ec.europa.eu/agriculture/
cap-post-2013/
Υπολογίζουμε το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 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 1,3 % και 4,5 % (κατώτατο και ανώτατο όριο
σφάλματος αντίστοιχα).
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Πλαίσιο 7.2 — Ανάλυση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος — «Φυσικοί πόροι»

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7.12. Η φύση και ο τύπος των σφαλμάτων διαφέρουν σημαντικά
μεταξύ των δύο ειδικών εκτιμήσεων, όπως εμφαίνεται στα ακόλουθα
σημεία.

7.12. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές
διαφορές στον σχεδιασμό, την εμβέλεια και τους στόχους των
δύο πυλώνων της ΚΓΠ οι οποίες ερμηνεύουν τις εν λόγω διαφορές
στον τύπο των σφαλμάτων που συνδέονται με την ΚΓΠ.

ΕΓΤΕ — Στήριξη της αγοράς και άμεσες ενισχύσεις

7.13. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες
υποβλήθηκαν οι πράξεις συνοψίζονται στο παράρτημα 7.1. Όσον
αφορά το ΕΓΤΕ, από τις 180 πράξεις που εξετάσαμε, 52 (29 %)
περιείχαν σφάλμα. Βάσει των 47 σφαλμάτων που προσδιορίσαμε
ποσοτικώς, εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος είναι 2,2 % (16).

7.14. Ο βαθμός στον οποίο τα διάφορα είδη σφαλμάτων
συνέβαλαν στη διαμόρφωση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος
για το 2015 παρουσιάζεται στο πλαίσιο 7.3.

(16)

Υπολογίζουμε το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος. Το αναφερόμενο ποσοστό αποτελεί τη
βέλτιστη δυνατή εκτίμηση. Εκτιμούμε, με επίπεδο εμπιστοσύνης
95 %, ότι, για τον σχετικό πληθυσμό, το εκτιμώμενο επίπεδο
σφάλματος κυμαίνεται μεταξύ 0,8 % και 3,6 % (κατώτατο και
ανώτατο όριο σφάλματος αντίστοιχα).

7.13. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το πιθανότερο σφάλμα
σύμφωνα με την εκτίμηση του Συνεδρίου, το οποίο είναι, σε γενικές
γραμμές, ίδιο με το σφάλμα που παρατηρήθηκε το προηγούμενο
έτος αν εξαιρεθεί η πολλαπλή συμμόρφωση.
Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι η συχνότητα των σφαλμάτων
παρουσιάζει σταθερή μείωση στη διάρκεια των τριών τελευταίων
ετών.
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Πλαίσιο 7.3 — Ανάλυση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος — EΓΤΕ

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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7.15. Σε τέσσερις περιπτώσεις προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων στα οποία υπέπεσαν τελικοί δικαιούχοι, οι εθνικές αρχές είχαν
στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες (17) ώστε να προλάβουν, ή
να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση
των δαπανών στην Επιτροπή. Εάν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν
χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση
των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για την εν λόγω
ειδική εκτίμηση θα ήταν χαμηλότερο κατά 0,3 εκατοστιαίες
μονάδες. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι, σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις,
υπεύθυνες για τα σφάλματα που εντοπίσαμε ήταν οι εθνικές αρχές.
Τα σφάλματα αυτά συνέβαλαν κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες στο
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος. Στο πλαίσιο 7.5 παραθέτουμε
παράδειγμα σφαλμάτων των εθνικών αρχών.

7.15. Η Επιτροπή επικροτεί την αξιολόγηση του Συνεδρίου
σχετικά με τον ρόλο των κρατών μελών και είναι της άποψης ότι τα
κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν καταβάλει μεγαλύτερες
προσπάθειες για τη μείωση των σφαλμάτων. Η Επιτροπή
εξακολουθεί να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη μείωση
των σφαλμάτων.

(17)

Βάσει συνοδευτικών εγγράφων, περιλαμβανομένων τυπικών διασταυρωτικών ελέγχων και άλλων υποχρεωτικών ελέγχων.
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7.16. Η πλειονότητα των προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων
αφορούσε την υπερεκτίμηση των επιλέξιμων γεωργικών εκτάσεων
(βλέπε πλαίσιο 7.3). Το 2015, τέτοιου είδους σφάλματα
εντοπίστηκαν σε 12 από τα 18 κράτη μέλη στα οποία
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις. Το ήμισυ περίπου των εν λόγω
προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων αφορούσε υπερεκτίμηση
μικρότερη από 2 % (βλέπε σημείο 7.18), με περιορισμένο, κατά
συνέπεια, αντίκτυπο στο συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος.
Ένα περαιτέρω 25 % των εν λόγω σφαλμάτων αφορούσε υπερεκτίμηση μεταξύ 2 % και 5 %.

7.16-7.18. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα σφάλματα διογκωμένων δηλώσεων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν
σχετικά μικρά και επικροτεί την εκτίμηση του Συνεδρίου σχετικά
με τη βελτίωση της αξιοπιστίας των στοιχείων του LPIS.

7.17. Το βασικό εργαλείο ελέγχου της ενίσχυσης βάσει της
έκτασης στα κράτη μέλη είναι το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (Land Parcel Identification System — LPIS), μια βάση
δεδομένων που περιλαμβάνει στοιχεία επιλεξιμότητας για όλα τα
αγροτεμάχια. Η εν λόγω βάση δεδομένων περιέχει ηλεκτρονικές
γραφικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ορθοφωτογραφιών
(αεροφωτογραφιών) τις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να
επικαιροποιούν τουλάχιστον κάθε πενταετία (18). Υπό την προϋπόθεση ότι οι γραφικές πληροφορίες επικαιροποιούνται και αναλύονται ορθά, το LPIS συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και τον
εντοπισμό σφαλμάτων που σχετίζονται με την έκταση στις αιτήσεις
ενίσχυσης. Χάρη στα σχέδια δράσης που εφαρμόζουν η Επιτροπή και
τα κράτη μέλη, η αξιοπιστία των δεδομένων του συστήματος LPIS
βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία έτη.
7.18. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούμε να εντοπίζουμε σφάλματα
που σχετίζονται με την έκταση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι διοικητικοί
έλεγχοι που διενεργούνται σχετικά με την επιλεξιμότητα της γης
βασίζονται στα στοιχεία του LPIS, τα οποία είναι αυτά που
αντιγράφουν συχνά και οι γεωργοί, με τη σειρά τους, στις
υποβαλλόμενες αιτήσεις ενίσχυσης (19). Επομένως, εάν τα στοιχεία
του LPIS είναι εσφαλμένα, τα σφάλματα επιλεξιμότητας στην αίτηση
δεν εντοπίζονται υπό κανονικές συνθήκες στο πλαίσιο των εν λόγω
ελέγχων. Το τεχνικό πρότυπο που απαιτείται για τις ορθοφωτογραφίες (20) δεν επιτρέπει συνήθως στους γεωργούς και τους
οργανισμούς πληρωμών να εντοπίσουν μικρά σφάλματα (μικρότερα
του 2 %, βλέπε σημείο 7.16), τα οποία, σε μεγάλο βαθμό, είναι
αδύνατον να αποφευχθούν με εύλογο κόστος. Εντούτοις, τα
μεγαλύτερα σφάλματα που σχετίζονται με την έκταση ήταν, κατά
κανόνα, εντοπίσιμα. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, η επιλέξιμη
έκταση που καταχωρίστηκε στη βάση δεδομένων LPIS και η οποία
δηλώθηκε από τον γεωργό ήταν ουσιωδώς εσφαλμένη, κυρίως λόγω
των εξής:

(18)

(19)

(20)

Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αξιολογούν την
ποιότητα του LPIS κάθε χρόνο. Οι διαφορές στην επιλέξιμη έκταση
(ένα από τα ποιοτικά στοιχεία της αξιολόγησης) πρέπει να είναι
μικρότερες του 2 %.
Προτού οι γεωργοί καταρτίσουν τις αιτήσεις ενίσχυσης, τα κράτη
μέλη τούς παρέχουν τις ορθοφωτογραφίες και τις πληροφορίες
σχετικά με τη μέγιστη επιλέξιμη έκταση που έχουν καταχωριστεί στο
LPIS για κάθε αγροτεμάχιό τους. Οι γεωργοί υποχρεούνται εκ του
νόμου να επαληθεύουν και, κατά περίπτωση, να διορθώνουν τις
πληροφορίες που τους παρέχονται. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις
σφαλμάτων που σχετίζονται με την έκταση, πλην μίας, οι γεωργοί
είχαν δηλώσει στις αιτήσεις ενίσχυσης που υπέβαλαν τις εσφαλμένες
επιλέξιμες εκτάσεις που βρίσκονταν καταχωρισμένες στη βάση
δεδομένων LPIS.
Το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16) ορίζει ότι «[χ]ρησιμοποιούνται
τεχνικές ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένης κατά προτίμηση της εναέριας ή δορυφορικής
ορθοφωτογραφίας, με ομοιογενή πρότυπα που εξασφαλίζουν
ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με χαρτογραφία κλίμακας
1: 10 000».

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μικρά σφάλματα είναι αδύνατο να
αποφευχθούν με εύλογο κόστος. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη
μέλη να επικαιροποιούν σε τακτική βάση το εθνικό τους σύστημα
αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) ώστε να εξασφαλίζεται ο
εντοπισμός των σημαντικά διογκωμένων δηλώσεων. Κατά την
εκτίμηση της Επιτροπής, το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των
σφαλμάτων που ανέφερε το Συνέδριο ήταν κάτω του 5 %
καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), βασική συνιστώσα του
οποίου είναι το LPIS. Καθώς οι χρήσεις της γης αλλάζουν με την
πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να παρατηρούνται αποκλίσεις
ανάμεσα στο LPIS και στην πραγματική κατάσταση, αλλά η
επικαιροποίηση του συστήματος ανά τακτά διαστήματα περιορίζει
αυτόν τον κίνδυνο.
Με στόχο να προωθήσει τη συχνή επικαιροποίηση του LPIS, η
Επιτροπή θέσπισε, ως προϋπόθεση για τη μείωση του ποσοστού
των επιτόπιων ελέγχων από 5 % σε 1 % για ορισμένα καθεστώτα
άμεσων ενισχύσεων, την επικαιροποίηση του LPIS τουλάχιστον ανά
τριετία με ορθοφωτογραφίες που έχουν ληφθεί τους 15
τελευταίους μήνες (η επικαιροποίηση πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 25 % των επιλέξιμων εκταρίων σε ετήσια βάση).
Εξάλλου, το 2010 θεσπίστηκε ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας
του LPIS η οποία και διατηρήθηκε στην τρέχουσα περίοδο
(κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 640/2014).
H ετήσια αυτή διαδικασία, η οποία διενεργείται από τις διοικήσεις
των κρατών μελών και παρακολουθείται από την Επιτροπή, είναι
μια διαδικασία ποιοτικού ελέγχου με απώτερο σκοπό τη βελτίωση
της ποιότητας και της αξιοπιστίας του LPIS, μέσα από την ανάλυση
των τεχνικών αδυναμιών που διαπιστώνονται και τη λήψη
επανορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
Οι ετήσιοι έλεγχοι σε δειγματοληπτική βάση εξακολουθούν να
αποτελούν έναν τρόπο για τη διασφάλιση της ορθότητας και της
επικαιρότητας των στοιχείων του LPIS.
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— οι οργανισμοί πληρωμών μείωσαν ανεπαρκώς, ή καθόλου, τις
ενισχύσεις στις περιπτώσεις μη επιλέξιμης βλάστησης και
άλλων στοιχείων ορατών στις ορθοφωτογραφίες του σχετικού
αγροτεμαχίου, κατά την αξιολόγηση της επιλέξιμης έκτασης με
σκοπό την επικαιροποίηση του LPIS, ή

Σε περίπτωση εθνικού ορισμού του μόνιμου βοσκοτόπου ο οποίος
δεν είναι συμβατός με τον ορισμό της ΕΕ, λαμβάνονται
συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του
ζητήματος, στα οποία περιλαμβάνονται, εφόσον συντρέχει λόγος,
σχέδια δράσης.

— οι εθνικοί ορισμοί του επιλέξιμου μόνιμου βοσκοτόπου δεν
συμμορφώνονταν με τον ορισμό της ΕΕ.

Με στόχο την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ, η Επιτροπή
εφαρμόζει επίσης μειώσεις και αναστολές πληρωμών και καθαρές
δημοσιονομικές διορθώσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, κατά περίπτωση.

7.19. Στο πλαίσιο 7.4 παρουσιάζουμε παράδειγμα εσφαλμένων
στοιχείων επιλεξιμότητας στο LPIS.
Πλαίσιο 7.4 — Παράδειγμα παράτυπων ενισχύσεων εξαιτίας
εσφαλμένων στοιχείων επιλεξιμότητας στο LPIS

Ένθετο 7.4 — Παράδειγμα παράτυπων ενισχύσεων εξαιτίας
εσφαλμένων στοιχείων επιλεξιμότητας στο LPIS

Ως μόνιμος βοσκότοπος ορίζεται η γη που χρησιμοποιείται για
την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών
φυτών. Στην ετήσια έκθεσή μας για το οικονομικό έτος 2014
αναφέραμε ότι στην Ισπανία, παρά τα σημαντικά διορθωτικά
μέτρα που ελήφθησαν, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές
αδυναμίες στο LPIS σχετικά με την επιλεξιμότητα των μόνιμων
βοσκοτόπων και ότι είχαν ληφθεί περαιτέρω διορθωτικά μέτρα για
το 2014 και το 2015 (21). Επιθεωρήσαμε ένα αγροτεμάχιο 48
εκταρίων στην Ισπανία (Μαδρίτη), το οποίο είχε καταχωριστεί στο
LPIS ως πλήρως επιλέξιμος μόνιμος βοσκότοπος κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης από τον γεωργό. Εντούτοις, η ορθοφωτογραφία κατέδειξε την παρουσία πυκνών θάμνων και δένδρων. Στην
αίτηση ενίσχυσης για το 2014, ο γεωργός δήλωσε το
αγροτεμάχιο βάσει της επιλέξιμης έκτασης που είχε καταχωριστεί
στο LPIS και έλαβε ενίσχυση στο πλαίσιο του ΚΕΕ για το σύνολο
του αγροτεμαχίου. Διαπιστώσαμε ότι το αγροτεμάχιο δεν είναι
επιλέξιμο για ενίσχυση στο πλαίσιο του ΚΕΕ.

Τα προβλήματα που αφορούν τους μόνιμους βοσκοτόπους
διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή πριν από το 2014 και τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έθεσαν σε εφαρμογή σχέδια δράσης.

Το 2015 οι ισπανικές αρχές επικαιροποίησαν το LPIS βάσει νέων
ορθοφωτογραφιών και τη χρήση νέας τεχνολογίας και καταχώρισαν ως μη επιλέξιμο το εν λόγω αγροτεμάχιο.
Διαπιστώσαμε επίσης ότι υποβλήθηκαν αιτήσεις και καταβλήθηκαν ενισχύσεις με βάση την έκταση, οι οποίες βασίστηκαν σε
εσφαλμένες πληροφορίες επιλεξιμότητας του LPIS, μολονότι τα
σφάλματα αυτά μπορούσαν να εντοπιστούν στις ορθοφωτογραφίες. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν την Ελλάδα, την Ισπανία
(Αραγονία, Καστίλη — Λα Μάντσα, Καστίλη και Λεόν, και
Εστρεμαδούρα), την Ιταλία (Καλαβρία) και το Ηνωμένο Βασίλειο
(Αγγλία).

(21)

Βλέπε σημείο 7.41 και πλαίσιο 7.8 της ετήσιας έκθεσης για το
οικονομικό έτος 2014.

Στην Ισπανία οι εθνικές αρχές προχώρησαν σε εκ νέου μέτρηση
της έκτασης όλων των αγροτεμαχίων που είχαν δηλωθεί από
τους δικαιούχους οι οποίοι υποβλήθηκαν σε έλεγχο από το
Συνέδριο, και κίνησαν διαδικασίες ανάκτησης κατά περίπτωση.
Επίσης, το γεγονός ότι το υπό εξέταση αγροτεμάχιο καταχωρίστηκε ως μη επιλέξιμο το 2015 αποδεικνύει ότι η διαδικασία
επικαιροποίησης του LPIS στην Ισπανία έχει αποδώσει καρπούς.
Έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής τα
προηγούμενα έτη είχαν εντοπίσει ελλείψεις σε σχέση με την
επιλεξιμότητα των μόνιμων βοσκοτόπων στην Ελλάδα και την
Ισπανία, ελλείψεις που αντιμετωπίστηκαν μέσω ειδικών σχεδίων
δράσης τα οποία βελτίωσαν την κατάσταση (βλ. ετήσια έκθεση
2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πλαίσιο 7.8). Τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Ισπανία, η έκταση που είναι καταχωρισμένη ως επιλέξιμη στο LPIS μειώθηκε σημαντικά: στην Ελλάδα
η επιλέξιμη έκταση μόνιμων βοσκοτόπων μειώθηκε από 3,6
εκατομμύρια εκτάρια το 2012 σε 1,5 εκατομμύρια εκτάρια το
έτος υποβολής δηλώσεων 2014, ενώ στην Ισπανία η επιλέξιμη
έκταση μόνιμων βοσκοτόπων μειώθηκε από 18,5 εκατομμύρια
εκτάρια το 2013 σε 6,4 εκατομμύρια εκτάρια το 2016.
Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) το σχέδιο
επανορθωτικών μέτρων βρίσκεται σε εξέλιξη και παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς από την Επιτροπή.
Επιπροσθέτως, οι διαδικασίες εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση εγγυώνται την επαρκή κάλυψη του κινδύνου για τον
προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων.
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7.20. Στο πλαίσιο 7.5 παρουσιάζουμε παράδειγμα εθνικών
κριτηρίων επιλεξιμότητας που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία
της ΕΕ.
Πλαίσιο 7.5 — Παράδειγμα εθνικών κριτηρίων επιλεξιμότητας που
δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ

Ένθετο 7.5 - Παράδειγμα εθνικών κριτηρίων επιλεξιμότητας
που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ

Στην έκθεσή μας για το οικονομικό έτος 2013 (22) αναφέραμε ότι
οι γαλλικές αρχές χορήγησαν ενίσχυση για ερεικώνες κατάλληλους για βόσκηση, μολονότι οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνουν
μείγμα επιλέξιμης ποώδους βλάστησης και μη επιλέξιμων θάμνων,
τμημάτων με πυκνή δάσωση κ.λπ. Το 2015 διαπιστώσαμε ότι έξι
αγροτεμάχια αυτού του είδους ήταν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μη
επιλέξιμα, επειδή περιλάμβαναν πυκνά δένδρα και θάμνους.
Παρ’ όλα αυτά, οι γαλλικές αρχές τα είχαν αξιολογήσει ως
πλήρως επιλέξιμα.

Έλεγχοι που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή πριν από το 2013
είχαν ήδη εντοπίσει παρεμφερείς ελλείψεις στη Γαλλία. Οι
αδυναμίες παρακολουθούνται στο πλαίσιο ειδικού σχεδίου
δράσης που εκπονήθηκε από το κράτος μέλος και παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς από την Επιτροπή. Όποιες τέτοιες
αδυναμίες διαπιστώνονται παρακολουθούνται με διαδικασίες
εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, οι οποίες διασφαλίζουν
την επαρκή κάλυψη του κινδύνου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ
μέσω καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων.
Παράλληλα, η Επιτροπή συνεχίζει να επαγρυπνεί για την πιστή
εφαρμογή του σχεδίου δράσης ώστε να υπάρξει βελτίωση.
Λόγω ορισμένων καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν, το 2015
θεσπίστηκαν περαιτέρω μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 41
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, δράση για το κλίμα και
αλιεία

7.21. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες
υποβλήθηκαν οι πράξεις συνοψίζονται στο παράρτημα 7.1. Όσον
αφορά τους τομείς πολιτικής «Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον,
δράση για το κλίμα και αλιεία», από τις 179 πράξεις που εξετάσαμε,
οι 69 (39 %) περιείχαν σφάλμα. Βάσει των 40 σφαλμάτων που
προσδιορίσαμε ποσοτικώς, εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος
είναι 5,3 % (23).
7.22. Η συμβολή των διαφόρων ειδών σφαλμάτων στη διαμόρφωση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος για το 2015 αναλύεται
στο πλαίσιο 7.6.

(22)
(23)

Πλαίσιο 3.4 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2013.
Υπολογίζουμε το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος. Το αναφερόμενο ποσοστό αποτελεί τη
βέλτιστη δυνατή εκτίμηση. Εκτιμούμε, με επίπεδο εμπιστοσύνης
95 %, ότι, για τον σχετικό πληθυσμό, το εκτιμώμενο επίπεδο
σφάλματος κυμαίνεται μεταξύ 2,7 % και 7,9 % (κατώτατο και
ανώτατο όριο σφάλματος αντίστοιχα).

7.21. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το πιθανότερο σφάλμα
σύμφωνα με την εκτίμηση του Συνεδρίου, το οποίο είναι
χαμηλότερο από το σφάλμα που παρατηρήθηκε το προηγούμενο
έτος.
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Πλαίσιο 7.6 — Ανάλυση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος — «Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, δράση για το κλίμα και αλιεία»

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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7.23. Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, επί συνόλου 159
πράξεων που εξετάσαμε, οι 78 αφορούσαν μέτρα βάσει της έκτασης
και οι 81 μέτρα που δεν συνδέονται με την έκταση. Από αυτές τις
159 πράξεις, 64 (40 %) περιείχαν σφάλματα, εκ των οποίων 38 ήταν
προσδιορίσιμα ποσοτικώς. Όσον αφορά τους τομείς πολιτικής
«Περιβάλλον, δράση για το κλίμα και αλιεία», επί συνόλου 19
πράξεων του δείγματος, 5 (26 %) περιείχαν σφάλματα, εκ των
οποίων 2 ήταν προσδιορίσιμα ποσοτικώς. Για την τελευταία πράξη
που απομένει (24), δεν διαπιστώσαμε σφάλμα.

7.23. Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, η συχνότητα των
σφαλμάτων (ποσοτικοποιημένων και μη) που διαπιστώνονται από
το Συνέδριο μειώνεται σταθερά με την πάροδο του χρόνου.

(24)

Αφορά την παροχή στατιστικών υπηρεσιών υπό την άμεση διαχείριση
της Επιτροπής.
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7.24. Σε 13 περιπτώσεις προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων
στα οποία υπέπεσαν τελικοί δικαιούχοι, οι εθνικές αρχές είχαν στη
διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες (25) ώστε να προλάβουν, ή να
εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση
των δαπανών στην Επιτροπή. Εάν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν
χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση
των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για την εν λόγω
ειδική εκτίμηση θα ήταν χαμηλότερο κατά 1,7 εκατοστιαίες
μονάδες. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι, σε έξι περιπτώσεις, υπεύθυνες
για τα σφάλματα που εντοπίσαμε ήταν οι εθνικές αρχές. Τα
σφάλματα αυτά συνέβαλαν κατά 1,5 εκατοστιαίες μονάδες στο
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος. Στο πλαίσιο 7.7 παραθέτουμε
παράδειγμα σφάλματος των εθνικών αρχών.

7.24. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι εθνικές αρχές θα μπορούσαν
να έχουν εντοπίσει πολλά από τα σφάλματα που διαπίστωσε το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι κανόνες της ΚΓΠ παρέχουν στα κράτη
μέλη όλα τα αναγκαία μέσα για τον μετριασμό των περισσότερων
από τους κινδύνους σφάλματος.

7.25. Τα είδη των σφαλμάτων είναι παρόμοια με αυτά που
διαπιστώσαμε κατά τα προηγούμενα έτη και με εκείνα που
εντοπίσαμε στην ειδική έκθεσή μας που πραγματεύεται τις αιτίες
των σφαλμάτων στις δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη (26). Όπως
και τα προηγούμενα έτη, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος, το
οποίο αναφέρεται στο σημείο 7.21, αφορά κατά μείζονα λόγο
(82 %) μέτρα που δεν συνδέονται με την έκταση.

7.25. Η Επιτροπή γνωρίζει τα βασικά αίτια των σφαλμάτων και
συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των
καταστάσεων προσφέροντας καθοδήγηση ή ζητώντας την εφαρμογή σχεδίων δράσης.

Όσον αφορά το παράδειγμα που παρατίθεται στο πλαίσιο 7.7, η
Επιτροπή κίνησε διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση
τον Μάρτιο του 2016. Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για
την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Επί παραδείγματι, η Επιτροπή γνωρίζει ότι τα μέτρα που δεν
συνδέονται με εκτάσεις είναι πιο πρόσφορα σε σφάλματα. Για τον
λόγο αυτό προωθούνται συστημικές λύσεις, όπως η απλοποίηση
του σχεδιασμού των μέτρων ή η χρήση λιγότερο πολύπλοκων
μεθόδων υπολογισμού, π.χ. απλουστευμένων επιλογών κόστους ή
εφάπαξ ποσών.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι τυχόν παρατυπίες στη διαδικασία σύναψης
δημόσιων συμβάσεων δεν συνεπάγονται κατ' ανάγκη ότι το σύνολο
των δαπανών ήταν μη επιλέξιμο.
Με στόχο την εκτίμηση του δημοσιονομικού κινδύνου των
σφαλμάτων στις δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή εξέδωσε τον
Δεκέμβριο 2013 κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό
των δημοσιονομικών διορθώσεων λόγω μη τήρησης των κανόνων
σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε έργα που υλοποιούνται στο
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

7.26. Από τις 81 εξετασθείσες πράξεις που δεν συνδέονται με
την έκταση, οι 15 (19 %) δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις
επιλεξιμότητας (παράδειγμα παρατίθεται στο πλαίσιο 7.7). Όσον
αφορά τους τομείς πολιτικής «Περιβάλλον, δράση για το κλίμα και
αλιεία», τα 2 προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα οφείλονταν σε μη
επιλέξιμες δαπάνες.

(25)
(26)

Βάσει τεκμηρίωσης, ελέγχων των πληροφοριακών στοιχείων από βάση
δεδομένων και των απαιτούμενων υποχρεωτικών ελέγχων.
Βλέπε ειδική έκθεση αριθ. 23/2014 «Σφάλματα στις δαπάνες
αγροτικής ανάπτυξης: αιτίες και αντιμετώπιση» (http://eca.europa.
eu).
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Πλαίσιο 7.7 — Παράδειγμα μη επιλέξιμων δαπανών ή μη
επιλέξιμης δραστηριότητας

Πλαίσιο 7.7 — Παράδειγμα μη επιλέξιμων δαπανών ή μη
επιλέξιμης δραστηριότητας

Το μέτρο αγροτικής ανάπτυξης «Ενισχύσεις για την καλή
μεταχείριση των ζώων» παρέχει στήριξη σε γεωργούς που
αναλαμβάνουν οικειοθελώς δεσμεύσεις σχετικά με την καλή
μεταχείριση των ζώων. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται ετησίως και
καλύπτουν τις πρόσθετες δαπάνες και το διαφυγόν εισόδημα που
προκύπτουν από την αναληφθείσα δέσμευση, όπως την παροχή
μεγαλύτερου χώρου στα ζώα. Πρόκειται για ένα παράδειγμα
χρήσης απλουστευμένων μεθόδων απόδοσης δαπανών, με την
οποία μπορεί να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση των κρατών
μελών και των δικαιούχων. Στην περίπτωση εφαρμογής αυτών των
μεθόδων, πρέπει να ακολουθείται η ορθή μεθοδολογία, η οποία
συνίσταται ειδικότερα στον ακριβή υπολογισμό του κόστους στο
πλαίσιο της απλουστευμένης απόδοσης δαπανών.

Η Επιτροπή στηρίζει αμέριστα την προσπάθεια των κρατών
μελών να χρησιμοποιούν όπου είναι εφικτό απλουστευμένες
επιλογές κόστους ως εργαλείο πρόληψης των σφαλμάτων, όπως
παραδέχεται και το Συνέδριο στην ειδική έκθεση αριθ. 23/2014
(βλ. σημείο 86).

Στη Ρουμανία διαπιστώσαμε μη επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες
οφείλονταν στο γεγονός ότι οι εθνικές αρχές, κατά τον
υπολογισμό του κόστους με βάση την απλουστευμένη μέθοδο,
δεν συνυπολόγιζαν ορθώς τον αριθμό των κύκλων παραγωγής.
Ως αποτέλεσμα αυτού, υπερεκτιμήθηκαν οι πληρωμές προς όλους
τους δικαιούχους.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις της Ρουμανίας, η Επιτροπή
συμφωνεί ότι υπήρχε σφάλμα στον υπολογισμό του απλουστευμένου κόστους που χρησιμοποιήθηκε για τις πληρωμές.
Σε συνέχεια των διαπιστώσεων του Συνεδρίου, η Επιτροπή
κίνησε το 2016 διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση για τον ακριβή προσδιορισμό του επισφαλούς ποσού. Η
διαδικασία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή
δημοσιονομικής διόρθωσης.

Ελέγξαμε όλα τα είδη δεσμεύσεων σχετικά με πληρωμές για την
καλή μεταχείριση των ζώων στη Ρουμανία, περιλαμβανομένων και
των πληρωμών εκτός του δείγματος, προκειμένου να διαπιστώσουμε σε ποιον βαθμό οι εσφαλμένοι υπολογισμοί επηρέασαν το
σύνολο των δαπανών για την καλή μεταχείριση των ζώων στη
Ρουμανία. Διαπιστώσαμε ότι το σύνολο των μη επιλέξιμων
δαπανών από την έναρξη του μέτρου (2012) έως τον Οκτώβριο
του 2015 ενδεχομένως να αγγίζει και τα 152 εκατομμύρια ευρώ
(από σύνολο 450 εκατομμυρίων ευρώ).
Εντοπίσαμε επίσης σφάλματα επιλεξιμότητας στο Βέλγιο (Βαλονία), τη Γερμανία (Ρηνανία-Παλατινάτο), την Ισπανία (Ανδαλουσία, Γαλικία και Καστίλη — Λα Μάντσα), την Ελλάδα, την Ιταλία
(αγροτικό δίκτυο, Σικελία και Καμπανία) και την Πολωνία.
7.27. Όσον αφορά τις 27 πράξεις που εξετάσθηκαν, οι
δικαιούχοι είχαν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους
κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών με τους πλέον
ευνοϊκούς όρους, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν την ίση πρόσβαση
στις δημόσιες συμβάσεις και τη συμμόρφωση με τις αρχές της
διαφάνειας και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Σε έξι περιπτώσεις
σημειώθηκε παραβίαση ενός ή περισσότερων από τους εν λόγω
κανόνες. Στο πλαίσιο 7.8 παρουσιάζουμε παράδειγμα τέτοιου
είδους σφάλματος.

7.27. Η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι οι δημόσιες συμβάσεις
αποτελούν σημαντική πηγή σφαλμάτων και έχει εντείνει το
ελεγκτικό έργο της με στόχο την αποτελεσματική προστασία του
προϋπολογισμού της ΕΕ.
Η συμμόρφωση με τους κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων
είναι επίσης ένα από τα κεντρικά στοιχεία των σχεδίων δράσης για
την αγροτική ανάπτυξη. Την περίοδο 2015-2016 διενεργήθηκαν
διεξοδικοί έλεγχοι στον συγκεκριμένο τομέα σε 4 κράτη μέλη. Η
πρακτική της διενέργειας διεξοδικών ελέγχων όσον αφορά τη
συμμόρφωση με τους κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων
συνεχίζεται σε άλλα κράτη μέλη το 2016.
Με στόχο την εκτίμηση του δημοσιονομικού κινδύνου των
σφαλμάτων στις δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή εξέδωσε τον
Δεκέμβριο 2013 κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των
δημοσιονομικών διορθώσεων λόγω μη τήρησης των κανόνων στον
τομέα των δημόσιων συμβάσεων σε έργα που υλοποιούνται στο
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.
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Πλαίσιο 7.8 — Παράδειγμα μη τήρησης των κανόνων σύναψης
δημόσιων συμβάσεων

Πλαίσιο 7.8 — Παράδειγμα μη τήρησης των κανόνων σύναψης
δημόσιων συμβάσεων

Ένας δήμος στην Ιταλία (Καμπανία) έλαβε στήριξη για την
κατασκευή μονοτρόχιου σιδηρόδρομου, μιας υποδομής που θα
βοηθούσε τους γεωργούς να μεταφέρουν τις ελιές σε λοφώδεις
περιοχές. Η σύμβαση ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία μέσω
διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι τα κριτήρια ανάθεσης όπως
ορίζονταν στην πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν ήταν
απολύτως συναφή με τη φύση των εργασιών.

Προκειμένου να αξιολογήσει τις διάφορες προσφορές, ο δήμος
καθόρισε σειρά κριτηρίων, τα οποία σταθμίζονταν διαφορετικά
(βαθμολογία). Στην προκήρυξη διαγωνισμού, οι υποβάλλοντες
προσφορά υποχρεούνταν να συμπεριλάβουν, ως τμήμα των
προσφορών τους, προτάσεις για συμπληρωματικές εργασίες που
αφορούσαν την κατασκευή νέων δρόμων, δικτύου αποχέτευσης
και υδραγωγείου. Οι εν λόγω συμπληρωματικές εργασίες αντιστοιχούσαν στο 75 % της συνολικής βαθμολογίας, βάσει της
οποίας ο δήμος έλαβε την απόφαση ανάθεσης. Συγκριτικά, η τιμή
αντιστοιχούσε μόνο στο 10 % της συνολικής βαθμολογίας.
Δεδομένου ότι η ενίσχυση της ΕΕ χορηγήθηκε για την κατασκευή
του μονοτρόχιου σιδηρόδρομου, ο δικαιούχος παραβίασε την
ιταλική νομοθεσία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων ορίζοντας
κριτήρια —την κατασκευή δρόμων, δικτύου αποχέτευσης και
υδραγωγείου— τα οποία δεν συνδέονταν με το αντικείμενο, τη
φύση και τα χαρακτηριστικά της προκήρυξης διαγωνισμού.
Επομένως, τα κριτήρια αυτού του είδους ήταν παράτυπα
σύμφωνα με τους ιταλικούς κανόνες σύναψης δημόσιων
συμβάσεων.

Ωστόσο, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η επένδυση πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί.
Οι ιταλικές αρχές εξέτασαν τον φάκελο και κίνησαν διαδικασία
ανάκτησης με το αιτιολογικό ότι διαπιστώθηκαν παραβιάσεις
στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Οι ιταλικές
αρχές επέβαλαν δημοσιονομική διόρθωση ύψους 10 %. Η
Επιτροπή εκτιμά ότι το εν λόγω διορθωτικό μέτρο συμβάλλει
στην προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) για το 2015
διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την κάλυψη των ζητημάτων
που άπτονται των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα και με την
εκτίμηση του Συνεδρίου στο σημείο 7.60.

Εντοπίσαμε επίσης περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες
σύναψης δημόσιων συμβάσεων στη Γερμανία (Ρηνανία-Παλατινάτο), την Ελλάδα και τη Ρουμανία.
7.28. Στο δείγμα του ελέγχου μας περιλαμβάνονταν 45 πράξεις
σχετικά με γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, οι οποίες αφορούσαν
τη χρήση μεθόδων γεωργικής παραγωγής συμβατών με την
προστασία του περιβάλλοντος, του τοπίου και των φυσικών πόρων.
Διαπιστώσαμε ότι, σε τρεις περιπτώσεις, οι γεωργοί δεν πληρούσαν
όλους τους όρους για τη λήψη ενισχύσεων.

7.28. Η Επιτροπή τονίζει ότι και οι τρεις δικαιούχοι καλούνταν
να τηρήσουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών γεωργοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων και ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στην
πλειονότητα των υποχρεώσεών αυτών. Λίγες ήταν οι υποχρεώσεις
που δεν τηρήθηκαν πλήρως ή δεν τεκμηριώθηκαν επαρκώς.

7.29. Από τις 78 πράξεις που αφορούσαν μέτρα βάσει της
έκτασης, εντοπίσαμε 15 περιπτώσεις (19 %) στις οποίες είχε
υπερεκτιμηθεί η επιλέξιμη γεωργική έκταση. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, η υπερεκτίμηση ήταν σχετικά μικρή, με περιορισμένο,
κατά συνέπεια, αντίκτυπο στο συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο
σφάλματος. Βλέπε επίσης σημείο 7.18.

7.29. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα περισσότερα σφάλματα
διογκωμένων δηλώσεων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν
σχετικά μικρά και επικροτεί την εκτίμηση του Συνεδρίου σχετικά
με τη βελτίωση της αξιοπιστίας των στοιχείων του LPIS (βλ. σημείο
7.17).
Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μικρά σφάλματα είναι αδύνατο να
αποφευχθούν με εύλογο κόστος.
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7.30. Οι εθνικές αρχές οφείλουν να ελέγχουν τον εύλογο
χαρακτήρα των δαπανών. Σε 24 επενδυτικά έργα, οι εθνικές αρχές
δεν είχαν προβεί σε επαρκή έλεγχο του εύλογου χαρακτήρα των
δαπανών. Τις περιπτώσεις αυτές τις αναφέραμε ως σφάλματα.
Εντούτοις, δεν είναι, κατά κανόνα, δυνατός ο προσδιορισμός του
ποσού της μη επιλέξιμης δαπάνης, με αποτέλεσμα να μην είναι
δυνατός και ο ποσοτικός προσδιορισμός του σφάλματος. Πρόσθετα
πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με το εύλογο κόστος των δαπανών
περιέχονται στο τμήμα που αφορά τις ελεγκτικές δοκιμασίες για τα
κριτήρια επιδόσεων (βλέπε σημείο 7.71).

13.10.2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7.30.

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 7.71.

Εξέταση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και των
λοιπών στοιχείων των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

Συστήματα της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
σχετικά με την κανονικότητα των πράξεων στον τομέα της
γεωργίας
7.31. Η ευθύνη της διαχείρισης του συνόλου σχεδόν των
γεωργικών δαπανών επιμερίζεται μεταξύ της Επιτροπής και των
κρατών μελών. Σχεδόν 80 οργανισμοί πληρωμών στα κράτη μέλη
καταβάλλουν τις ενισχύσεις σε γεωργούς και άλλους δικαιούχους
και η Επιτροπή αποδίδει στα κράτη μέλη τις δαπάνες αυτές κάθε
μήνα (για το ΕΓΤΕ) ή κάθε τρίμηνο (για το ΕΓΤΑΑ). Η Επιτροπή
διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης, προκειμένου να αξιολογεί κατά
πόσον τα συστήματα ενός κράτους μέλους διασφαλίζουν τη
νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών ενισχύσεων προς τους
δικαιούχους. Οι εντοπιζόμενες αδυναμίες των συστημάτων ενδέχεται
να συνεπιφέρουν δημοσιονομικές διορθώσεις, οι οποίες επιβάλλονται στα κράτη μέλη μέσω αποφάσεων περί συμμόρφωσης. Οι
δημοσιονομικές διορθώσεις επιβάλλονται συχνά κατ’ αποκοπήν και
καλύπτουν δαπάνες που αφορούν περισσότερα του ενός οικονομικά
έτη. Σπανίως καταλήγουν στην ανάκτηση πληρωμών από τελικούς
δικαιούχους και, επομένως, καλύπτονται από τους εθνικούς
προϋπολογισμούς (27).

(27)

Βλέπε σημείο 1.32 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος
2012.

7.31. Αν και είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν η πλειονότητα των
διορθώσεων ήταν κατ' αποκοπή ποσά, το νέο νομικό πλαίσιο
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν υπολογισμό του κινδύνου
για το Ταμείο.
Στις περιπτώσεις που, στο πλαίσιο των διαδικασιών εκκαθάρισης
ως προς τη συμμόρφωση, η Επιτροπή εντοπίζει αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά τα οποία μπορούν να συνδεθούν απευθείας με
δικαιούχο, ζητείται από τα κράτη μέλη να κινήσουν τις αναγκαίες
διαδικασίες ανάκτησης κατά των τελικών δικαιούχων.
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7.32. Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν οι έλεγχοι συμμόρφωσης της Επιτροπής συμμορφώνονταν με τα διεθνή πρότυπα
ελέγχου (28) και τις κύριες κανονιστικές διατάξεις, διενεργήσαμε
ελέγχους βάσει εγγράφων σε δείγμα 24 (29) επί συνόλου 120
ελέγχων συμμόρφωσης (30) τους οποίους ανέφερε η ΓΔ Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης το 2015. Επίσης επαναδιενεργήσαμε έξι από
τους εν λόγω 24 ελέγχους (31). Το 2015 η Επιτροπή επικαιροποίησε
τις ελεγκτικές διαδικασίες της, έπειτα από αυτοαξιολόγηση της
μεθοδολογίας ελέγχου και της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας
που εφαρμόζει. Εξετάσαμε τις επικαιροποιημένες διαδικασίες και τις
λάβαμε υπόψη στην αξιολόγησή μας.
7.33. Συνολικά, οι έλεγχοι συμμόρφωσης της Επιτροπής τηρούν
τα σχετικά πρότυπα. Εντούτοις, η Επιτροπή πρέπει, στις περιπτώσεις
που δεν διατυπώνει καμία διαπίστωση, να τεκμηριώνει καλύτερα τις
ελεγκτικές εργασίες της προς υποστήριξη του συμπεράσματός της.

7.33. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να
διενεργεί τον έλεγχό της σύμφωνα με το πρότυπο ISSAI. Αυτός
είναι ένας από τους λόγους που την ώθησαν να ζητήσει τις
υπηρεσίες μιας εξωτερικής εταιρείας για την υποστήριξη της
αυτοαξιολόγησης των διαδικασιών ελέγχου της.
Οι εκθέσεις ελέγχου της κάθε αποστολής αποτελούν τη βάση για
τις διαπιστώσεις που διατυπώνει η Επιτροπή. Όταν δεν υπάρχουν
διαπιστώσεις (π.χ. αν δεν διαπιστώθηκαν ζητήματα προς αναφορά
ή αν οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν ήταν αμελητέες), αυτό
δηλώνεται στην έκθεση ελέγχου.

7.34. Σε παλαιότερες ετήσιες εκθέσεις (32), επιστήσαμε την
προσοχή στο πρόβλημα των διαδικασιών συμμόρφωσης που ήταν
πολύ χρονοβόρες, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται μεγάλος
αριθμός καθυστερημένων εκκρεμών φακέλων (33). Το 2015 η
Επιτροπή μείωσε σημαντικά τον αριθμό των παλαιών αυτών
εκκρεμών φακέλων, από 192 σε 34. Οι νομοθετικές αλλαγές της
περιόδου 2014-2020, οι οποίες όσον αφορά την ΚΓΠ τέθηκαν σε
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015, σχεδιάστηκαν με σκοπό την
απλούστευση της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, θεσπίζοντας νόμιμες προθεσμίες. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή
παρακολουθεί πλέον στενότερα τον κύκλο του ελέγχου ώστε να
συμμορφώνεται με τις εσωτερικές και εξωτερικές προθεσμίες.

(28)

(29)
(30)
(31)
(32)

(33)

ISSAI 4100 (διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου) —
Κατευθυντήριες οδηγίες για τους ελέγχους συμμόρφωσης — Σχετικά
με ελέγχους που διενεργούνται χωριστά από τους ελέγχους των
οικονομικών καταστάσεων.
12 για το ΕΓΤΕ και 12 για το ΕΓΤΑΑ.
Περιλαμβάνει 72 ελέγχους σχετικά με το ΕΓΤΕ και 48 σχετικά με το
ΕΓΤΑΑ, οι οποίοι διενεργήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2014 και
30ής Ιουνίου 2015.
Γερμανία (Σλέσβιχ-Χόλσταϊν), Ισπανία (Καταλονία), Λιθουανία,
Μάλτα, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).
Βλέπε σημείο 7.64 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος
2014, σημείο 4.27 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος
2013 και σημείο 4.31 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος
2012.
Η Επιτροπή θεωρεί εκκρεμή έναν έλεγχο που δεν έχει περατωθεί εντός
δύο ετών από τον χρόνο διενέργειάς του.

7.34. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την
περάτωση των εκκρεμών ελέγχων («παλαιοί εκκρεμείς φάκελοι»):
τον Ιούνιο 2016 ο αριθμός τους είχε μειωθεί έτι περαιτέρω από 34
σε 20 φακέλους. Στόχος της Επιτροπής είναι η περάτωση όλων των
εναπομενόντων εκκρεμών ελέγχων («παλαιοί εκκρεμείς φάκελοι»)
έως το τέλος του 2016.
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7.35. Στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την περίοδο 20142020 δόθηκε επίσης μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο των κρατών
μελών όσον αφορά τον προσδιορισμό του επισφαλούς ποσού, το
οποίο μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή για
να υπολογιστεί η δημοσιονομική διόρθωση που θα επιβληθεί.
Διερευνήσαμε, βάσει εξέτασης των κατευθυντήριων οδηγιών της
Επιτροπής και ελέγχου έξι δημοσιονομικών διορθώσεων που
εγκρίθηκαν ή υπολογίστηκαν το 2015, αν η Επιτροπή επικύρωσε
και χρησιμοποίησε ορθά τα στοιχεία των κρατών μελών

7.35-7.36. Σε συμμόρφωση με τις συστάσεις του Συνεδρίου τα
προηγούμενα έτη, η Επιτροπή ανέπτυξε ένα πλαίσιο το οποίο
στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των υπολογισθεισών δημοσιονομικών διορθώσεων και, ως εκ τούτου, στην εφαρμογή λιγότερων
κατ' αποκοπή διορθώσεων.

7.36. Το εγχειρίδιο ελέγχου της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει
λεπτομερείς διαδικασίες ελέγχου και απαιτήσεις τεκμηρίωσης
σχετικά με την επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλουν τα
κράτη μέλη. Όσον αφορά τέσσερις από τις έξι δημοσιονομικές
διορθώσεις που εξετάσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή πραγματοποίησε επισκέψεις ελέγχου για να επαληθεύσει τα στοιχεία που
έλαβε από τα σχετικά κράτη μέλη. Όσον αφορά τις άλλες δύο
δημοσιονομικές διορθώσεις, η Επιτροπή δεν μας προσκόμισε επαρκή
και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία των ελέγχων ή επαληθεύσεων
που διενήργησε. Στη μία από αυτές τις περιπτώσεις, η δημοσιονομική διόρθωση ήταν σχετικά μικρή. Αντιθέτως, στην άλλη
περίπτωση, η δημοσιονομική διόρθωση ανερχόταν σε 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Η χρησιμοποίηση μη επαληθευμένων στοιχείων
δημιουργεί δημοσιονομικό κίνδυνο για τον προϋπολογισμό της
ΕΕ, καθώς η μείωση των δημοσιονομικών διορθώσεων είναι προς
όφελος των κρατών μελών.

Λαμβάνοντας υπόψη την εγγενή δυσκολία στις περιπτώσεις που
ενέχουν μεγάλο αριθμό πράξεων, εντάχθηκαν στο βασικό κείμενο
οι κατάλληλες νομικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αρχής
της ευθύνης των κρατών μελών να παρέχουν τις αναγκαίες
πληροφορίες και της αρχής της αναλογικής προσπάθειας. Η κατ'
εξουσιοδότηση πράξη περιέχει αναλυτικές διατάξεις σχετικά με τις
υπολογισθείσες και τις κατά παρέκταση δημοσιονομικές διορθώσεις. Οι αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις
δημοσιονομικές διορθώσεις επικαιροποιήθηκαν αναλόγως, κυρίως
όσον αφορά τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για την αποδοχή ή απόρριψη του
υπολογισμού ή της παρέκτασης του κινδύνου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως διενεργούνται από τα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το εγχειρίδιο ελέγχου περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με την επαλήθευση των στοιχείων που
υποβάλλουν τα κράτη μέλη.
Η ανακοίνωση C(2015) 3675 που επισυνάπτεται στο εγχειρίδιο
ελέγχου ορίζει με σαφήνεια τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει
να πληρούν τα κράτη μέλη όταν υποβάλλουν συμπληρωματικά
στοιχεία στην Επιτροπή για τον υπολογισμό των δημοσιονομικών
διορθώσεων, καθώς και τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που θα
χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την αποδοχή ή απόρριψη του
υπολογισμού ή της παρέκτασης της δημοσιονομικής διόρθωσης.
Η διενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων σε σχέση με τα στοιχεία που
υποβάλλουν τα κράτη μέλη αποτελεί πάγια πρακτική της
Επιτροπής. Αυτό επιβεβαιώνεται πράγματι από τις διαπιστώσεις
του Συνεδρίου για τις τέσσερεις από τις έξι δημοσιονομικές
διορθώσεις που εξετάστηκαν.
Όσον αφορά τις άλλες δύο αναφερόμενες δημοσιονομικές
διορθώσεις:
— για την πρώτη, το σχετικό ποσό ήταν σχετικά μικρό και
ζητήθηκαν συμπληρωματικές πληροφορίες από το κράτος
μέλος,
— για τα 5,8 εκατ. ευρώ δημοσιονομικής διόρθωσης, η Επιτροπή
επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των στοιχείων που υπέβαλε το
κράτος μέλος παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διαδικασία
δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη.
Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι οι προσπάθειες για έλεγχο των
αριθμητικών στοιχείων που προσκομίζουν τα κράτη μέλη πρέπει να
είναι ανάλογη προς τις δυνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Η
Επιτροπή μπορεί επίσης να βασίζεται στην εργασία των φορέων
πιστοποίησης.
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Συστήματα των κρατών μελών σχετικά με την κανονικότητα
των πράξεων στον τομέα της γεωργίας
7.37. Οι αρχές των κρατών μελών είναι αρμόδιες για την
ανάπτυξη και την εφαρμογή:
α)

κατάλληλων διοικητικών και ελεγκτικών διαδικασιών για τη
διασφάλιση της ακρίβειας των δηλώσεων των αιτούντων και της
εκπλήρωσης των απαιτήσεων επιλεξιμότητας·

β)

επιτόπιων ελέγχων, οι οποίοι, αναλόγως του καθεστώτος
ενίσχυσης, πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % του
συνόλου των δικαιούχων ή των σχετικών δαπανών.

7.38. Η εξέταση που πραγματοποιήσαμε επί των συστημάτων
βασίστηκε στους ελέγχους που είχε διενεργήσει η Επιτροπή (ΓΔ
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης). Στο πλαίσιο του δείγματος των
24 ελέγχων συμμόρφωσης που επανεξετάσαμε (βλέπε σημείο 7.32),
η Επιτροπή είχε αναφέρει σημαντικές αδυναμίες για 17 από τα
σχετικά συστήματα (34). Δεδομένης της διαπίστωσης ότι το έργο της
Επιτροπής ήταν συνολικά ικανοποιητικό (βλέπε σημείο 7.33),
μπορούμε να βασιστούμε στην αξιολόγηση των εν λόγω συστημάτων
από την Επιτροπή.

7.38. Η Επιτροπή επικροτεί τη διαπίστωση του Συνεδρίου ότι
το έργο της Επιτροπής ήταν συνολικά ικανοποιητικό και ότι μπορεί
να βασίζεται στην αξιολόγηση των συστημάτων των κρατών μελών
από την Επιτροπή.

7.39. Στα έξι κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε
επίσκεψη (βλέπε σημείο 7.32), διενεργήσαμε επίσης πρόσθετες
ελεγκτικές εργασίες για περιορισμένο αριθμό τομέων που ενέχουν
κίνδυνο (35). Οι διαπιστώσεις μας για το ΕΓΤΕ, την αγροτική
ανάπτυξη και την πολλαπλή συμμόρφωση παρουσιάζονται στα
σημεία που ακολουθούν.
Συστήματα των κρατών μελών σχετικά με την κανονικότητα των
πράξεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ

7.40. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
(ΟΣΔΕ) συνιστά το βασικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για
τις πληρωμές άμεσων ενισχύσεων (36). Το σύστημα περιλαμβάνει
βάσεις δεδομένων για τις εκμεταλλεύσεις και τις αιτήσεις ενίσχυσης,
σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS, βλέπε επίσης σημεία
7.17 και 7.18), βάσεις δεδομένων για τα ζώα, καθώς και βάση
δεδομένων για τα δικαιώματα στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το
ΚΕΕ. Οι οργανισμοί πληρωμών διενεργούν διοικητικούς διασταυρωτικούς ελέγχους μεταξύ των εν λόγω βάσεων δεδομένων, με σκοπό
να διασφαλίζουν ότι οι πληρωμές αφορούν το ορθό ποσό και ότι
καταβάλλονται σε επιλέξιμους δικαιούχους για επιλέξιμες εκτάσεις ή
επιλέξιμα ζώα.

(34)
(35)

(36)

Έξι από τα 12 όσον αφορά το ΕΓΤΕ και 11 από τα 12 όσον αφορά το
ΕΓΤΑΑ.
Τέτοιου είδους τομείς δεν περιλαμβάνονταν στην εμβέλεια των
ελέγχων της Επιτροπής που επανεξετάσαμε, για τα οικεία κράτη μέλη.
Οι έλεγχοι της Επιτροπής επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες πτυχές
των συστημάτων ελέγχου των οργανισμών πληρωμών, οι οποίες
επιλέγονται βάσει ανάλυσης κινδύνου και δεν καλύπτουν όλους τους
τομείς ελέγχου για το σύνολο των οργανισμών πληρωμών κάθε έτος.
Όσον αφορά τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης, η
επαλήθευση ορισμένων βασικών στοιχείων, όπως η επιλέξιμη έκταση,
πραγματοποιείται επίσης μέσω του ΟΣΔΕ.

7.40-7.41. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ΟΣΔΕ, συμπεριλαμβανομένου του LPIS, είναι ένα αξιόπιστο σύστημα και ότι η ποιότητα
και η κάλυψη που προσφέρει το ΟΣΔΕ είναι ζωτικής σημασίας για
τη διασφάλιση της κανονικότητας των πληρωμών άμεσων
ενισχύσεων.
Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αδυναμίες, τα κράτη μέλη
καλούνται να λάβουν διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων
ειδικών σχεδίων δράσης, για την αντιμετώπισή τους. Τα εν λόγω
μέτρα παρακολουθούνται προσεκτικά από την Επιτροπή.
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7.41. Στην ετήσια έκθεσή μας για το οικονομικό έτος 2014,
δηλώσαμε ότι το ΟΣΔΕ συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και τη
μείωση των επιπέδων σφάλματος στα καθεστώτα ενίσχυσης που
εφαρμόζεται (37). Όσον αφορά το υπό εξέταση έτος, εξετάσαμε την
αξιοπιστία επιλεγμένων βασικών δικλίδων ελέγχου του ΟΣΔΕ στους
έξι οργανισμούς πληρωμών στους οποίους πραγματοποιήσαμε
επίσκεψη (βλέπε σημείο 7.32). Χωρίς να θέτουμε υπό αμφισβήτηση
τη συμβολή του ΟΣΔΕ στην πρόληψη και τη μείωση των επιπέδων
σφάλματος, διαπιστώσαμε ότι ορισμένες από τις βασικές δικλίδες
ελέγχου παρουσίαζαν αδυναμίες. Οι αδυναμίες αυτέ αφορούσαν το
LPIS, τους διοικητικούς ελέγχους, την ποιότητα των επιτόπιων
επιθεωρήσεων και τις διαδικασίες ανάκτησης εσφαλμένων πληρωμών (38). Στο πλαίσιο 7.9 παρουσιάζουμε παράδειγμα των
αδυναμιών που εντοπίσαμε.
Πλαίσιο 7.9 — Παράδειγμα αδυναμιών που διαπιστώθηκαν όσον
αφορά το LPIS

Πλαίσιο 7.9 — Παράδειγμα αδυναμιών που διαπιστώθηκαν
όσον αφορά το LPIS

Επί έξι συναπτά έτη (2010-2015) η ετήσια αξιολόγηση της
ποιότητας του LPIS στο Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)
καταδείκνυε ότι η εν λόγω βάση δεδομένων δεν συμμορφωνόταν
με αρκετά, υποχρεωτικά βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, στοιχεία
ποιότητας. Παρά την εκ του νόμου υποχρέωση εφαρμογής
διορθωτικών μέτρων σε τέτοιες περιπτώσεις, η αξιολόγηση της
ποιότητας για το 2015 κατέδειξε ότι δεν υπήρχε συνεχής
βελτίωση: συνολικά, οι επιλέξιμες εκτάσεις που καταχωρίζονταν
στο LPIS στη Βόρεια Ιρλανδία ήταν υπερεκτιμημένες σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 2 %, το οποίο συνεπάγεται τον κίνδυνο
παράτυπων πληρωμών.

Ήδη από το 2013, οι αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας έλαβαν
διορθωτικά μέτρα μετά από ελέγχους που διενήργησε η
Επιτροπή.

Έχουμε ήδη αναφερθεί στις αδυναμίες του LPIS στη Βόρεια
Ιρλανδία στην ετήσια έκθεσή μας για το οικονομικό έτος 2012
(παράρτημα 3.2).

Η εκτίμηση της επιλέξιμης περιοχής στην αξιολόγηση της
ποιότητας (ΑΠ) του LPIS ήταν «μη συμμορφούμενη» για τα έτη
2010, 2011, 2012 και 2015. Οι λόγοι για την εν λόγω
εκτίμηση εξηγούνταν από τις αρχές του Ηνωμένου ΒασιλείουΒόρειας Ιρλανδίας στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις ΑΠ.
Κατά την περίοδο στην οποία επιχειρήθηκε ανανέωση του LPIS
(2013, 2014), ο αριθμός των μη συμμορφούμενων αγροτεμαχίων παρουσίασε μείωση. Ωστόσο, το 2015 οι αρχές του
Ηνωμένου Βασιλείου-Βόρειας Ιρλανδίας διαπίστωσαν ότι σημειώθηκε αύξηση στον αριθμό των αγροτεμαχίων χωρίς
επιλέξιμη έκταση η οποία δεν είχε εντοπιστεί μέσω του
ανανεωμένου προγράμματος.
Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί επισταμένως την
κατάσταση.

(37)
(38)

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2014, σημείο 7.35.
Διαπιστώσαμε αδυναμίες σε καθεμία από αυτές τις βασικές δικλίδες
ελέγχου σε τουλάχιστον έναν από τους έξι οργανισμούς πληρωμών
στους οποίους πραγματοποιήσαμε επίσκεψη. Εντοπίσαμε αδυναμίες
και στους έξι οργανισμούς πληρωμών, αν και σε διαφορετικό βαθμό
στον καθένα από αυτούς.
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Συστήματα των κρατών μελών σχετικά με την κανονικότητα των
πράξεων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης

7.42. Όσον αφορά πέντε από τους έξι οργανισμούς πληρωμών
στους οποίους πραγματοποιήθηκε επίσκεψη (βλέπε σημείο 7.32),
εντοπίσαμε αδυναμίες στους διοικητικούς ελέγχους σχετικά με τους
όρους επιλεξιμότητας, ιδιαίτερα τους όρους που αφορούν τη
σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Οι συγκεκριμένες αδυναμίες του
συστήματος έμοιαζαν πολύ με εκείνες που είχαν διαπιστωθεί και
αναφερθεί σε προηγούμενα έτη (39). Οι αδυναμίες του συστήματος
αιτιολογούν σε μεγάλο βαθμό τα σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά
τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις
(βλέπε σημείο 7.24).

7.42. Η Επιτροπή πραγματοποιεί ελέγχους συμμόρφωσης στα
κράτη μέλη προκειμένου να επαληθεύει ότι οι καταβληθείσες
δαπάνες συμμορφώνονται με τους κανόνες. Κατά τους ελέγχους
αυτούς, η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης αδυναμίες στους διοικητικούς ελέγχους που αφορούν τους όρους επιλεξιμότητας και τη
σύναψη δημόσιων συμβάσεων.
Εφαρμόστηκαν διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, σχεδίων δράσης. Επίσης, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις
στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015.
Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί δημοσιονομικές διορθώσεις στον
τομέα αυτόν και είναι επί του παρόντος σε εξέλιξη ορισμένες
διαδικασίες εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, οι οποίες είναι
πιθανό να οδηγήσουν σε περαιτέρω δημοσιονομικές διορθώσεις.
Το 2015 κινήθηκαν διαδικασίες ειδικού ελέγχου των δημόσιων
συμβάσεων σε 4 κράτη μέλη. Το 2016 θα πραγματοποιηθούν
έλεγχοι σε άλλα κράτη μέλη.

7.43. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, εξετάσαμε δείγμα 41
έργων (πέραν των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν
οι πράξεις), από τα οποία οκτώ (20 %) περιείχαν σφάλμα. Σε τρεις
από τις οκτώ περιπτώσεις διαπιστώσαμε μη επιλέξιμες δαπάνες, που
αφορούσαν ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, οι οποίες στο
σύνολό τους υπερέβαιναν τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
7.44. Σε μια προσπάθεια μείωσης του επιπέδου σφάλματος
σχετικά με τις δαπάνες στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σχέδια δράσης με σκοπό
να προσδιορίσουν τις αιτίες των σφαλμάτων και να υλοποιήσουν
στοχευμένα διορθωτικά μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
εμφάνισης σφαλμάτων. Όσον αφορά τα σφάλματα που εμφανίζονται
συχνά, εξετάσαμε αν το σχέδιο δράσης του σχετικού κράτους
μέλους αντιμετώπιζε τις γενεσιουργούς αιτίες των σφαλμάτων
αυτών.
7.45. Μελετήσαμε 14 από τα σημαντικότερα προσδιορίσιμα
ποσοτικώς σφάλματα που εντοπίστηκαν σε οκτώ κράτη μέλη κατά
τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλαμε τις πράξεις το
2015. Διαπιστώσαμε ότι επτά από τα οκτώ κράτη μέλη είχαν ήδη,
έως τον Φεβρουάριο του 2016, επικαιροποιήσει τα σχέδια δράσης
τους, περιλαμβάνοντας σε αυτά μέτρα για την αντιμετώπιση
ορισμένων από τα προβλήματα που εντοπίσαμε. Εντούτοις, κατά
την εξέταση που διενεργήσαμε στα συστήματα των κρατών μελών,
διαπιστώσαμε ότι οι τέσσερις οργανισμοί πληρωμών στους οποίους
είχαμε εντοπίσει αδυναμίες στους διοικητικούς ελέγχους σχετικά με
τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων δεν είχαν συμπεριλάβει στα σχέδια δράσης τους μέτρα για την αντιμετώπιση του
προβλήματος αυτού. Μολονότι θεωρούμε ότι τα σχέδια δράσης
αποτελούν, γενικώς, άρτιο εργαλείο για την αντιμετώπιση των αιτίων
των σφαλμάτων, στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων εξακολουθεί
να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση.

(39)

Βλέπε σημείο 7.53 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος
2014, σημείο 4.20 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος
2013 και σημεία 4.21 έως 4.25 της ετήσιας έκθεσης για το
οικονομικό έτος 2012.

7.45. Όταν διαπιστώνονται αδυναμίες
ελέγχων συμμόρφωσης και των ελέγχων
Συνέδριο, η Επιτροπή ζητεί πάντοτε από
λάβουν διορθωτικά μέτρα, τα οποία μπορεί
σχεδίου δράσης.

στο πλαίσιο των
που διενεργεί το
τα κράτη μέλη να
να έχουν τη μορφή

Σε συνέχεια των συστάσεων του Συνεδρίου στην ειδική έκθεση
αριθ. 23/2014, η Επιτροπή διατύπωσε σύσταση προς όλα τα
κράτη μέρη να εγκύψουν με ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα των
δημόσιων συμβάσεων και να λάβουν, κατά περίπτωση, επανορθωτικά μέτρα.
Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) για το 2015
διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την κάλυψη των ζητημάτων που
άπτονται των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα και με την εκτίμηση
του Συνεδρίου στο σημείο 7.60.
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Συστήματα των κρατών μελών σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση

7.46. Εξετάσαμε το σύστημα με το οποίο διασφαλίζεται η
εκπλήρωση των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης στους έξι
οργανισμούς πληρωμών στους οποίους πραγματοποιήσαμε επίσκεψη (βλέπε σημείο 7.32). Συγκεκριμένα, αναλύσαμε την αξιοπιστία
των στατιστικών ελέγχου και των διαδικασιών που εφαρμόζονται
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη ελέγχουν δεόντως
τις απαιτήσεις στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης για την
προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση (οδηγία για τη
νιτρορύπανση (40)), καθώς και για γνωστοποιήσεις που αφορούν τα
βοοειδή (41). Επίσης εξετάσαμε 63 εκθέσεις ελέγχου.

7.46. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η πολλαπλή συμμόρφωση δεν
σχετίζεται με την εκτίμηση της νομιμότητας και της κανονικότητας
των υποκείμενων πράξεων.

7.47. Διαπιστώσαμε ελλείψεις, κυρίως σχετικά με την αξιοπιστία
των στατιστικών και της δειγματοληψίας ελέγχου, σε πέντε από τα
έξι κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη. Εντοπίσαμε
προβλήματα (π.χ. εσφαλμένο υπολογισμό των κυρώσεων ή απουσία
ελέγχων για ορισμένες απαιτήσεις) σε 13 από τις 63 εξετασθείσες
εκθέσεις ελέγχου. Επιπλέον, στη Λιθουανία και το Ηνωμένο Βασίλειο
(Βόρεια Ιρλανδία), σε τέσσερις από τις 24 εκθέσεις ελέγχου του
δείγματος, οι κυρώσεις δεν συμπεριλήφθηκαν ορθά στις στατιστικές
ελέγχου. Στο πλαίσιο 7.10 παρουσιάζουμε ένα ακόμη παράδειγμα
των ελλείψεων που εντοπίσαμε.

7.47. Η Επιτροπή συμμερίζεται την παρατήρηση του Συνεδρίου και αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις εν λόγω απαιτήσεις
κατά τη διενέργεια των ελέγχων της. Σε πολλούς εξ αυτών, η
Επιτροπή διαπίστωσε αδυναμίες στο εύρος και στην ποιότητα των
ελέγχων της πολλαπλής συμμόρφωσης. Όταν εντοπίζεται συστημική μη συμμόρφωση, η Επιτροπή ζητεί πάντοτε τη λήψη
διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων, εάν συντρέχει λόγος,
σχεδίων δράσης, και διασφαλίζει την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη
συμμόρφωση.

(40)
(41)

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991,
για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής
προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1).
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την πολλαπλή συμμόρφωση, οι
μετακινήσεις, οι γεννήσεις και οι θάνατοι των βοοειδών πρέπει να
γνωστοποιούνται ώστε να καταχωριστούν εντός επτά ημερών στην
εθνική βάση δεδομένων για τα ζώα. Οι κανόνες αυτοί συμβάλλουν
σημαντικά στη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών, καθόσον
ελέγχονται οι μετακινήσεις των ζώων και βελτιώνεται η ανιχνευσιμότητά τους.
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Πλαίσιο 7.10 — Παράδειγμα ανεπαρκών ελέγχων σχετικά με την
πολλαπλή συμμόρφωση

Πλαίσιο 7.10 — Παράδειγμα ανεπαρκών ελέγχων σχετικά με
την πολλαπλή συμμόρφωση

Στη Λιθουανία, διαπιστώσαμε ότι οι εθνικές αρχές δεν έλεγχαν
επαρκώς τις απαιτήσεις στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση, οι
οποίες ισχύουν για όλους τους γεωργούς. Το κράτος μέλος είχε
θέσει αρκετά κατώτατα όρια, και στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε
υπέρβασή τους οι γεωργοί δεν υποβάλλονταν σε ελέγχους
πολλαπλής συμμόρφωσης για τις απαιτήσεις που απορρέουν από
την οδηγία για τη νιτρορύπανση. Παραδείγματος χάριν, γεωργοί
με χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση 10 εκταρίων ή μικρότερη
δεν χρειάζεται να δηλώνουν τον βαθμό χρήσης λιπάσματος. Οι
γεωργοί αυτής της κατηγορίας αντιστοιχούν σε πλέον του 70 %
του συνόλου των γεωργών και χρησιμοποιούν το 14 % της
γεωργικής έκτασης. Ένα άλλο παράδειγμα: οι κτηνοτρόφοι που
εκτρέφουν λιγότερες από 10 μονάδες ζωικού κεφαλαίου στο ίδιο
μέρος δεν υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης
κοπριάς αντίστοιχης ποσότητας. Οι κτηνοτρόφοι αυτής της
κατηγορίας αντιστοιχούν στο 87 % του συνόλου των κτηνοτρόφων και διατηρούν το 28 % του συνόλου των μονάδων ζωικού
κεφαλαίου στη Λιθουανία. Η οδηγία για τη νιτρορύπανση
αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας
των πολιτών. Μολονότι η χρήση κατώτατων ορίων ενδεχομένως
μειώνει τη γραφειοκρατία για τους μικρότερους γεωργούς, ο
αποκλεισμός γεωργών από τους ελέγχους στο πλαίσιο της
πολλαπλής συμμόρφωσης δεν είναι μόνο παράτυπος, αλλά μπορεί
και να επηρεάσει αρνητικά την επίτευξη των στόχων της οδηγίας
για τη νιτρορύπανση.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη διαπίστωση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Παρόλο που ο έλεγχος που πραγματοποίησε η
Επιτροπή το 2014 στη Λιθουανία αφορούσε μόνον κανονιστικές
απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) σε σχέση με τα ζώα, ανάλογες
ελλείψεις διαπιστώθηκαν και σε σχέση με τη δειγματοληψία. Οι
ελλείψεις αυτές παρακολουθούνται στο πλαίσιο διαδικασίας
εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση.

Συστήματα της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας και
των κρατών μελών σχετικά με την κανονικότητα των
πράξεων στον τομέα της αλιείας
7.48. Οι διαχειριστικές αρχές πραγματοποιούν πληρωμές προς
τους δικαιούχους και δηλώνουν τις δαπάνες στην Επιτροπή, η οποία
στη συνέχεια αποδίδει τις δαπάνες στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή
χρησιμοποιεί τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου και την ετήσια γνώμη των
ελεγκτικών αρχών προκειμένου να αξιολογήσει αν τα κράτη μέλη
έχουν θέσει σε εφαρμογή συστήματα διαχείρισης και ελέγχου τα
οποία συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις. Η Επιτροπή
διενεργεί επίσης δικούς της ελέγχους για να επαληθεύει την
αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων.
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7.49. Η εξέταση που πραγματοποιήσαμε επί των συστημάτων
στον εν λόγω τομέα επικεντρώθηκε σε ελέγχους που είχε διενεργήσει
η Επιτροπή (ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας). Διενεργήσαμε
έλεγχο βάσει εγγράφων σε δείγμα πέντε ελέγχων συμμόρφωσης της
Επιτροπής. Η Επιτροπή ανέφερε σημαντικές αδυναμίες στα
συστήματα δύο (Ιταλίας και Ρουμανίας) εκ των πέντε σχετικών
κρατών μελών.
7.50. Εξετάσαμε τις ελεγκτικές εργασίες της Επιτροπής και τη
συμμόρφωσή της με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Οι πέντε έλεγχοι
που εξετάσαμε δεν συμμορφώνονταν πλήρως με τα πρότυπα, ενώ
εντοπίσαμε αδυναμίες και στην εποπτεία και την τεκμηρίωση του
ελέγχου.

7.50. Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι έπρεπε να γίνουν βελτιώσεις
στους τομείς της εποπτείας και της τεκμηρίωσης του ελέγχου, και
ενίσχυσε αναλόγως τις διαδικασίες της. Οι φάκελοι που
ελέγχθηκαν ήταν προγενέστεροι αυτών των αλλαγών.

7.51. Επίσης, επαναδιενεργήσαμε έναν έλεγχο της Επιτροπής στη
Ρουμανία. Εντοπίσαμε ελλείψεις στους διοικητικούς ελέγχους της
διαχειριστικής αρχής, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων (βλέπε πλαίσιο 7.11).
Πλαίσιο 7.11 — Ελλείψεις στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
στη Ρουμανία

Πλαίσιο 7.11 - Ελλείψεις στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
στη Ρουμανία

Εξετάσαμε δείγμα επτά διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, πέντε εκ
των οποίων περιείχαν σφάλματα (δύο εξ αυτών για δημόσιες
συμβάσεις και τρεις για ιδιωτικές). Οι τρεις περιπτώσεις που
αφορούσαν ιδιωτικές συμβάσεις δεν είχαν εντοπιστεί από την
Επιτροπή. Σε δύο από τις έξι εξετασθείσες περιπτώσεις
εντοπίσαμε, επίσης, ελλείψεις στη διαδικασία επιλογής των έργων.

Οι τυποποιημένοι κατάλογοι ελέγχου που χρησιμοποιεί η
Επιτροπή εστιάζουν στη συμμόρφωση με τους κανόνες σύναψης
των δημόσιων, και όχι των ιδιωτικών, συμβάσεων. Οι επτά
διαδικασίες που αναφέρονται σχετίζονται τόσο με ιδιωτικές
συμβάσεις, βάσει των οδηγιών που έχουν εκδώσει οι ρουμανικές
αρχές (5 περιπτώσεις), όσο και με δημόσιες συμβάσεις (2
περιπτώσεις τεχνικής βοήθειας) οι αδυναμίες των οποίων ήταν
ήδη γνωστές στην Επιτροπή.
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή είχε κατά το παρελθόν διαπιστώσει
ότι υπήρχαν αδυναμίες στην επιλογή των έργων.

7.52. Βάσει των 24 ελέγχων που διενήργησε το 2014 και το
2015, οι οποίοι είχαν ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο του ελέγχου
μας, η ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας πρότεινε δύο
δημοσιονομικές διορθώσεις. Από την επανεξέταση δείγματος με
πέντε από αυτούς τους ελέγχους αποκαλύφθηκε ότι σε δύο
περιπτώσεις (Ιταλία και Ρουμανία) οι δημοσιονομικές διορθώσεις
δεν κάλυψαν όλες τις ελλείψεις που υπάρχουν στα συστήματα
εσωτερικού ελέγχου των διαχειριστικών αρχών.

7.52. Η Επιτροπή προτείνει δημοσιονομικές διορθώσεις όπου
εντοπίζει σημαντικές ελλείψεις. Εκτιμά ότι τα επίπεδα διορθώσεων
που εφαρμόστηκαν τόσο στην Ιταλία όσο και στη Ρουμανία ήταν τα
ενδεδειγμένα σύμφωνα με τη δική της ανάλυση. Ωστόσο, όσον
αφορά τη Ρουμανία, θα εκτιμήσει την ανάγκη για συμπληρωματικές διορθώσεις με βάση τις διαπιστώσεις του Συνεδρίου.

13.10.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

C 375/231

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης
7.53. Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2015, η
ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης αξιολογεί τις επισφαλείς
δαπάνες για τους κύριους τομείς δαπανών. Αφετηρία της
αξιολόγησης αυτής είναι τα επίπεδα σφάλματος που αναφέρουν
τα κράτη μέλη (για κάθε οργανισμό πληρωμών) στις στατιστικές
ελέγχου τους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προσαρμόζει τα εν λόγω
επίπεδα σφάλματος, βασιζόμενη κυρίως στους ελέγχους της
Επιτροπής και του Συνεδρίου που έχουν διενεργηθεί τα τελευταία
τρία έτη, καθώς και στις γνώμες των οργανισμών πιστοποίησης
σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα για το οικονομικό έτος
2015. Στη συνέχεια, τα τελικά προσαρμοσμένα ποσοστά σφάλματος
αθροίζονται και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του συνόλου
των επισφαλών δαπανών, ήτοι του επιπέδου σφάλματος που η
Επιτροπή εκτιμά ότι επηρεάζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Θεωρούμε ότι πρόκειται, γενικώς, για βάσιμη προσέγγιση, η οποία
μπορεί να αποτελέσει επαρκή βάση για τη διατύπωση επιφυλάξεων
σε επίπεδο επιμέρους οργανισμών πληρωμών. Εντούτοις, υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα ζητήματα.
7.54. Για πρώτη φορά το 2015, οι οργανισμοί πιστοποίησης
έπρεπε να εξακριβώσουν, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος, τη
νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών για τις οποίες οι
οργανισμοί πληρωμών υπέβαλαν αίτηση απόδοσης στην Επιτροπή.
Επομένως, οι οργανισμοί πιστοποίησης αποτελούν βασικό στοιχείο
του μοντέλου διασφάλισης της Επιτροπής για την περίοδο 20142020. Το 2015, η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης μπόρεσε
να αξιοποιήσει τις γνώμες των οργανισμών πιστοποίησης σχετικά με
τη νομιμότητα και κανονικότητα μόνο σε πολύ περιορισμένο βαθμό,
εξαιτίας σημαντικών αδυναμιών στη μεθοδολογία και την υλοποίηση
(όπως καθυστερήσεις στον διορισμό των οργανισμών πιστοποίησης
στα κράτη μέλη, ανεπαρκείς στρατηγικές ελέγχου, υπερβολικά μικρά
δείγματα για τις ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης και ανεπαρκείς
τεχνικές δεξιότητες και νομική εμπειρογνωσία για τον εντοπισμό
ελλείψεων στους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους των
οργανισμών πληρωμών).
7.55. Η Επιτροπή προέβη σε προσαρμογές προκειμένου να
καθορίσει το προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος για το μέρος των
δαπανών για το οποίο υπήρχαν διαθέσιμα αποτελέσματα του δικού
της ή των δικών μας ελέγχων. Εντούτοις, η ΓΔ Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης δεν αποκάλυψε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ποιο ήταν το τμήμα των δαπανών που δεν
προσαρμόστηκε λόγω της έλλειψης διαθέσιμων σχετικών αποτελεσμάτων ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή επαφίεται στις
στατιστικές ελέγχου των κρατών μελών, το οποίο μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την υποεκτίμηση του προσαρμοσμένου ποσοστού
σφάλματος.

7.54. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η γνωμοδότηση επί της
νομιμότητας και κανονικότητας από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου
επαγγελματικών προδιαγραφών σε εθνικό επίπεδο θα συμβάλει, εν
καιρώ, στη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
των κρατών μελών και σε αυξημένο επίπεδο διασφάλισης σχετικά
με τα ποσοστά σφάλματος που αναφέρουν τα κράτη μέλη.
Δεδομένου ότι το 2015 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας
αυτής προσέγγισης, δεν ήταν ακόμη δυνατό να γίνουν εμφανή όλα
τα οφέλη του νέου τρόπου εργασίας των φορέων πιστοποίησης.
Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ενθαρρυντικά μηνύματα και διδάγματα
που μπορεί κανείς να αποκομίσει από τη διαδικασία του 2015.

7.55. Η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση για κάθε οργανισμό
πληρωμών όχι μόνο βάσει των διαπιστώσεων των ελέγχων που
διενεργήθηκαν από την ίδια και το Συνέδριο κατά τα προηγούμενα
τρία έτη, αλλά και βάσει των γνωμοδοτήσεων που λαμβάνει από
τον φορέα πιστοποίησης για κάθε οργανισμό πληρωμών για το
οικείο οικονομικό έτος. Ως εκ τούτου, υπάρχουν διαθέσιμα
αποτελέσματα ελέγχων σε όλες τις περιπτώσεις.
Για πρώτη φορά το 2015, οι φορείς πιστοποίησης κλήθηκαν να
υποβάλουν γνωμοδότηση επί της νομιμότητας και κανονικότητας
των υποκείμενων πράξεων, η οποία παρείχε επιπρόσθετες
λεπτομέρειες και συναφείς πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων
σχετικά με την προσαρμογή των αναφερόμενων ποσοστών
σφάλματος.
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7.56. Στο πλαίσιο 7.12 παρατίθενται βασικά στοιχεία (42) που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης
δραστηριοτήτων της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης για το
2015.
Διορθωτική ικανότητα
Κύριος τομέας
δαπανών

ΕΓΤΕ

ΕΓΤΑΑ

Ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων (οικονομικό έτος)

Δαπάνες για
το 2015
(σε εκατ. ευρώ)

Μέσο επίπεδο Συνολικό προσφάλματος
σαρμοσμένο
που ανέφεραν
ποσοστό
τα κράτη μέλη
σφάλματος

Μέσος όρος των δημοσιονομικών διορθώσεων κατά την τελευταία τριετία
(σε εκατ. ευρώ)

Μέσος όρος των ανακτήσεων
κατά την τελευταία τριετία

Σύνολο

(σε εκατ. ευρώ)

2014

44 137,85

0,55 %

2,61 %

536,44

1,22 %

117,83

0,27 %

1,49 %

2015

44 834,52

0,68 %

1,47 %

665,36

1,48 %

107,41

0,24 %

1,72 %

2014

11 186,00

1,52 %

5,09 %

113,58

1,02 %

95,64

0,85 %

1,87 %

2015

9 843,14

1,78 %

4,99 %

177,99

1,81 %

114,95

1,17 %

2,98 %

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
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7.57. Όσον αφορά το ΕΓΤΕ, παρά την αύξηση του μέσου
επιπέδου σφάλματος που ανέφεραν τα κράτη μέλη, ήτοι από 0,55 %
το 2014 σε 0,68 % το 2015, η Επιτροπή καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι το προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος μειώθηκε
από 2,61 % το 2014 σε 1,47 % το 2015. Η Επιτροπή διευκρίνισε
ότι αυτή η μείωση του προσαρμοσμένου ποσοστού σφάλματος
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα εξής:

7.57. Η Επιτροπή θεωρεί ότι μια αύξηση του μέσου ποσοστού
των αναφερόμενων σφαλμάτων αποδεικνύει ότι τα συστήματα
διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών λειτουργούν πιο
αποτελεσματικά όσον αφορά τον εντοπισμό και την αναφορά των
σφαλμάτων. Αυτό συνεπάγεται ότι το αναφερόμενο ποσοστό
σφάλματος θεωρείται πιο αξιόπιστο και, επομένως, απαιτούνται
λιγότερες προσαρμογές.

— βελτιώσεις στα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών που
επήλθαν από τα διορθωτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν αρχής
γενομένης από το έτος υποβολής αιτήσεων 2014,

Οι παράγοντες που αναφέρθηκαν από το Συνέδριο είχαν θετικό
αντίκτυπο στην εξέλιξη του προσαρμοσμένου ποσοστού σφάλματος.

— περισσότερες επικαιροποιημένες πληροφορίες στη διάθεση της
Επιτροπής, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των
προσαρμογών που είχαν υπολογιστεί στο παρελθόν.
7.58. Όσον αφορά το ΕΓΤΕ, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
αναφέρει ότι το συνολικό προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος
μειώθηκε από 2,61 % το 2014 σε 1,47 % το 2015. Από τα
αποτελέσματα του ελέγχου μας προκύπτει ότι, εάν αποκλειστεί ο
ποσοτικός προσδιορισμός των σφαλμάτων στον τομέα της
πολλαπλής συμμόρφωσης, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος
παρέμεινε σταθερό (βλέπε παράρτημα 7.1).

(42)

Το προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος για το 2015 υπολογίζεται
χωρίς την προχρηματοδότηση των 1 945,2 εκατομμυρίων ευρώ που
καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη για τα προγράμματα αγροτικής
ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020.
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7.59. Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, η Επιτροπή τριπλασίασε σχεδόν το
μέσο επίπεδο σφάλματος που ανέφεραν τα κράτη μέλη, το οποίο
ανερχόταν σε 1,78 %, υπολογίζοντας το προσαρμοσμένο ποσοστό
σφάλματος σε 4,99 %. Η Επιτροπή προσάρμοσε τα ποσοστά
σφάλματος που ανέφεραν 56 οργανισμοί πληρωμών επί συνόλου
72, οι οποίοι δηλώνουν δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. Θεωρούμε
ότι το προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος του 4,99 % συμφωνεί
σε μεγάλο βαθμό με το δικό μας εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος. Τα
τελευταία έτη η Επιτροπή έχει αυξήσει τον αριθμό των ελέγχων
συμμόρφωσης που διενεργεί για τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ, όπως
επίσης άρχισε να διενεργεί οριζόντιους ελέγχους στοχευμένους σε
μέτρα/οργανισμούς πληρωμών που διατρέχουν παρόμοιους κινδύνους. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί έλεγχος επί σύναψης
δημόσιων συμβάσεων, ο οποίος συνέβαλε στη διατύπωση συνολικών
επιφυλάξεων για τη Γερμανία και την Ισπανία.
7.60. Η Επιτροπή ορίζει τη διορθωτική ικανότητα ως μηχανισμό
για τη διόρθωση των σφαλμάτων που ανακύπτουν, καθώς και για την
προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η ετήσια αύξηση της
υπολογισμένης διορθωτικής ικανότητας για το ΕΓΤΕ (ποσοστό
1,72 %) και για το ΕΓΤΑΑ (ποσοστό 2,98 %) προέκυψε από τις
πρόσφατες προσπάθειες της Επιτροπής να μειώσει τον αριθμό των
παλαιών εκκρεμών ελέγχων συμμόρφωσης (βλέπε σημείο 7.34).
Αυτό επηρέασε το συνολικό ποσό των δημοσιονομικών διορθώσεων
που εγκρίθηκαν, ιδίως το 2015.

7.60. Η διορθωτική ικανότητα είναι μια εκτίμηση του ύψους
των μελλοντικών διορθώσεων υπολογιζόμενη με βάση τον μέσο
όρο των καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων των προηγούμενων
ετών, όπως εξηγείται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης για το
2015.

7.61. Η διορθωτική ικανότητα της Επιτροπής υπολογίζεται βάσει
του μέσου όρου τριετίας των δημοσιονομικών διορθώσεων που
εισπράττονται και δεν συνδέεται άμεσα με τις δαπάνες του 2015, οι
οποίες θα διορθωθούν τα επόμενα έτη. Με τον τρόπο αυτό
αιτιολογείται η ανωμαλία του παρόντος έτους, κατά το οποίο η
Επιτροπή αναφέρει διορθωτική ικανότητα για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ
υψηλότερη από το προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος. Όσον
αφορά το ΕΓΤΑΑ, δεν διασφαλίζεται ότι ο εναπομένων δημοσιονομικός κίνδυνος θα βρίσκεται κάτω του ορίου σημαντικότητας στο
τέλος της περιόδου προγραμματισμού. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την
άποψη αυτή στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το
2015 (43).

7.61. Η διορθωτική ικανότητα και το προσαρμοσμένο ποσοστό
σφάλματος είναι δύο εκτιμήσεις που, συνδυαζόμενες, παρέχουν
έναν δείκτη της διασφάλισης ως προς την αποτελεσματικότητα του
πολυετούς συστήματος ελέγχου για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας
7.62. Εξετάσαμε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ
Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας για το 2015, εστιάζοντας στο
κατά πόσο το σύνολο των σημαντικών πληροφοριακών στοιχείων
δημοσιοποιήθηκε, τα αναφερόμενα πληροφοριακά στοιχεία συμμορφώνονταν με τις δικές μας διαπιστώσεις και κατά πόσον οι
εκτιμήσεις που χρησιμοποίησε η Επιτροπή για τον υπολογισμό
του επιπέδου σφάλματος ήταν εύλογες.

(43)

ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015, σημείο 3.3: «Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης
εξισορρόπησης της νομιμότητας και της κανονικότητας με τα
επιτεύγματα των στόχων πολιτικής, συνυπολογίζοντας παράλληλα
τις δαπάνες παράδοσης, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα επιτευχθεί,
με εύλογες προσπάθειες, εναπομένων δημοσιονομικός κίνδυνος
μικρότερος του 2 % για την αγροτική ανάπτυξη».

Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015, ο Γενικός
Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχει διασφάλιση για τις δαπάνες της ΚΓΠ του έτους 2015 συνολικά,
λαμβάνοντας υπόψη τόσο το προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος
όσο και τη διορθωτική ικανότητα.
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7.63. Η ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας απέστειλε, για τρία
επιχειρησιακά προγράμματα, τρεις επιστολές πριν από το κλείσιμο,
προτείνοντας την ανάκτηση ποσού ύψους 53,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Το συγκεκριμένο σημαντικό ποσό δεν δημοσιοποιείται στην ετήσια
έκθεση δραστηριοτήτων. Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται
επιφυλάξεις για πέντε κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της
Ρουμανίας, οι οποίες συνάδουν με τις διαπιστώσεις ελέγχου μας.
Στο πλαίσιο του ελέγχου μας, δεν τέθηκε υπό αμφισβήτηση ο
υπολογισμός των ποσοστών σφάλματος από τη ΓΔ Θαλάσσιας
Πολιτικής και Αλιείας.

7.63. Το εν λόγω ποσό δεν γνωστοποιείται καθώς η Επιτροπή
δεν θεωρεί ότι είναι επισφαλές. Έχει εκδοθεί ένταλμα είσπραξης
για το ένα από τα τρία προγράμματα, για το αναμενόμενο ποσό.
Όσον αφορά τα άλλα δύο προγράμματα, όταν συντασσόταν η
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων το κράτος μέλος και η Γενική
Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας είχαν ήδη εν πολλοίς
συμφωνήσει στα ποσά που επρόκειτο να ανακτηθούν από την
Επιτροπή. Οι όποιες προσαρμογές στο εν λόγω ποσό (και στον
αντίστοιχο δημοσιονομικό κίνδυνο) θα είναι, συνεπώς, ελάχιστες.

Συμπέρασμα και συστάσεις

Συμπέρασμα για το 2015
7.64. Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων συνάγεται ότι
οι δαπάνες στον τομέα «Φυσικοί πόροι» και σε αμφότερους τους
τομείς που υποβλήθηκαν σε ειδική εκτίμηση (βλέπε σημεία 7.13 και
7.21) περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος.
7.65. Για το πεδίο που καλύπτει ο εν λόγω τομέας του ΠΔΠ,
βάσει των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι
πράξεις, προκύπτει ότι, για τον σχετικό πληθυσμό, το εκτιμώμενο
επίπεδο σφάλματος είναι 2,9 % (βλέπε παράρτημα 7.1).

7.65. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το πιθανότερο σφάλμα
σύμφωνα με την εκτίμηση του Συνεδρίου, το οποίο είναι, σε γενικές
γραμμές, ίδιο με το σφάλμα που παρατηρήθηκε το προηγούμενο
έτος αν εξαιρεθεί η πολλαπλή συμμόρφωση.

Συστάσεις
7.66. Το αποτέλεσμα της επισκόπησής μας όσον αφορά τη
συνέχεια που δόθηκε σε συστάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν σε
προγενέστερες ετήσιες εκθέσεις παρουσιάζεται στο παράρτημα
7.2. Στις ετήσιες εκθέσεις του για τα οικονομικά έτη 2012 και
2013, το Συνέδριο διατύπωσε 20 συστάσεις, εκ των οποίων η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη υλοποίησαν πλήρως τέσσερις, ενώ πέντε
υλοποιήθηκαν ως επί το πλείστον και 10 μερικώς.

7.66. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την τελευταία αξιολόγηση
του Συνεδρίου όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις
οι οποίες διατυπώθηκαν σε προγενέστερες ετήσιες εκθέσεις.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για
την περαιτέρω βελτίωση του τρόπου παρακολούθησης των
συστάσεων του Συνεδρίου.

7.67. Σε συνέχεια της επισκόπησης αυτής, καθώς και των
διαπιστώσεων και συμπερασμάτων για το 2015, συνιστούμε στην
Επιτροπή, όσον αφορά το ΕΓΤΕ, τα εξής:
— Σύσταση 1: να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει
όσον αφορά τη συνέχεια που δίνεται στις περιπτώσεις που η
εθνική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ,
προσφεύγοντας σε όλα τα νομικά μέσα που έχει στη διάθεσή
της, ιδίως την αναστολή των πληρωμών (βλέπε σημείο 7.20 και
πλαίσιο 7.5).

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι εφαρμόζεται ήδη μέσω του εν εξελίξει
ελεγκτικού της έργου και της παροχής καθοδήγησης κατά
περίπτωση, ενώ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο
της επιμερισμένης διαχείρισης, ώστε να βοηθά τους ελεγκτικούς
φορείς των κρατών μελών στην αποτελεσματική εκτέλεση των
καθηκόντων τους. Επιπλέον, οι ελλείψεις στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών αντιμετωπίζονται κατά
περίπτωση με στοχευμένα και ολοκληρωμένα σχέδια δράσης. Όταν
η Επιτροπή διαπιστώσει τέτοιου είδους προβλήματα κατά τη
διάρκεια της παρακολούθησης ή των ελέγχων της, ζητεί από το
κράτος μέλος να λάβει επανορθωτικά μέτρα. Σε περιπτώσεις που
το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ, το κράτος μέλος καλείται να
εφαρμόσει σχέδιο επανορθωτικών μέτρων το οποίο παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Μέχρι
στιγμής, τα εν λόγω σχέδια έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Όταν η υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης δεν κρίνεται
αποτελεσματική, είναι δυνατή η μείωση ή αναστολή των
ενισχύσεων για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ.
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— Σύσταση 2: να παρακολουθεί σε ετήσια βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων της ποιότητας του LPIS που
διενεργούν τα κράτη μέλη και να εξετάζει αν κάθε κράτος
μέλος με αρνητική αξιολόγηση λαμβάνει πράγματι τα αναγκαία
διορθωτικά μέτρα (βλέπε πλαίσιο 7.9).
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Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ποιότητας του LPIS
παρακολουθούνται σε ετήσια βάση. H ετήσια αυτή διαδικασία
είναι μια διαδικασία ποιοτικού ελέγχου με απώτερο σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του LPIS, μέσα από την
ανάλυση των τεχνικών αδυναμιών που διαπιστώνονται και τη λήψη
επανορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη:

— Σύσταση 3: να διασφαλίζει ότι όλα τα σχέδια δράσης των
κρατών μελών για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων στον
τομέα της αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων (βλέπε σημείο
7.45).

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Η Επιτροπή μετέχει με όλες τις δυνάμεις της στην παροχή
στοχευμένης και αποτελεσματικής καθοδήγησης για την πρόληψη
των παρατυπιών στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων
με τα εξής έγγραφα: «Public Procurement — a study on
administrative capacity of the EU» (Δημόσιες συμβάσεις — Μια
μελέτη σχετικά με τη διοικητική ικανότητα της ΕΕ) (2016), όπου
περιλαμβάνονται συστάσεις ανά χώρα, και «Guidance for practitioners on the avoidance of the most common errors in public procurement
of projects funded by the European Structural and Investment Fund»
(Έγγραφο καθοδήγησης για επαγγελματίες για την αποφυγή των
συχνότερων σφαλμάτων κατά τις δημόσιες συμβάσεις έργων που
χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) (2015).
Τον Δεκέμβριο του 2015, η Επιτροπή τόνισε ότι όλα τα κράτη
μέλη πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες
σύναψης δημόσιων συμβάσεων και να λαμβάνουν διορθωτικά
μέτρα, εάν συντρέχει λόγος
Η Επιτροπή συνεργάζεται εντατικά με τα κράτη μέλη για τον
προσδιορισμό και την εξάλειψη των αιτίων των σφαλμάτων που
παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της πολιτικής. Το έργο αυτό
θα συνεχιστεί με σκοπό να αντιμετωπιστούν περαιτέρω οι
ελλείψεις που έχουν προσδιοριστεί, μεταξύ άλλων με την
εφαρμογή σχεδίων δράσης. Η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην πληρότητα και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω σχεδίων
δράσης.
Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν διορθωτικά μέτρα όταν
εντοπίζονται αδυναμίες στο πλαίσιο των ελέγχων συμμόρφωσης,
του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) ή των
διαπιστώσεων του φορέα πιστοποίησης ή του οργανισμού
πληρωμών. Τέλος, εφαρμόζονται καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις κατά περίπτωση.

Όσον αφορά το ΕΓΤΕ και την αγροτική ανάπτυξη:

— Σύσταση 4: να παρακολουθεί και να υποστηρίζει εμπράκτως
οργανισμούς πιστοποίησης στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις εργασίες και τη μεθοδολογία που ακολουθούν σχετικά
με τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, προκειμένου
να είναι σε θέση να διαβιβάζουν αξιόπιστα πληροφοριακά
στοιχεία για την από μέρους της Επιτροπής εκτίμηση του
προσαρμοσμένου ποσοστού σφάλματος (βλέπε σημείο 7.54).
— Σύσταση 5: να επικαιροποιήσει το εγχειρίδιο ελέγχου της ΓΔ
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπληρώνοντάς το με
λεπτομερείς διαδικασίες ελέγχου και απαιτήσεις τεκμηρίωσης
για την εξακρίβωση των στοιχείων που υποβάλλουν τα κράτη
μέλη, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των
δημοσιονομικών διορθώσεων (βλέπε σημείο 7.36).

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια των κρατών
μελών για βελτίωση και εδραίωση του έργου που επιτελείται από
τους φορείς πιστοποίησης, προκειμένου το έργο αυτό να προσφέρει
στο μέλλον αυξημένη διασφάλιση.
Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Η Επιτροπή θα εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα κατά την
επικαιροποίηση του εγχειριδίου ελέγχου της με βάση την εμπειρία
που θα έχει αποκομίσει.
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Όσον αφορά την αλιεία:

— Σύσταση 6: να βελτιώσει τη συμφωνία των ελέγχων
συμμόρφωσης της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας με
τα διεθνή πρότυπα ελέγχου (βλέπε σημείο 7.50).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αξιολόγηση των επιδόσεων των έργων
7.68. Το προηγούμενο έτος, αναφέραμε (44) το έργο που
πραγματοποιήσαμε σε ζητήματα επιδόσεων για επιλεγμένες πράξεις
του τομέα αγροτικής ανάπτυξης. Φέτος συνεχίσαμε αυτό το έργο.
Από τις 159 πράξεις του τομέα αγροτικής ανάπτυξης τις οποίες
υποβάλαμε σε δοκιμασίες για την πτυχή της κανονικότητας,
αξιολογήσαμε ζητήματα σχετικά με τις επιδόσεις 59 επενδυτικών
έργων σε ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού.
7.69. Από τα 59 επενδυτικά έργα, 34 είχαν ολοκληρωθεί κατά
τον χρόνο της επίσκεψης ελέγχου μας. Όσον αφορά τα εν λόγω
ολοκληρωμένα επενδυτικά έργα, ελέγξαμε αν οι επενδύσεις είχαν
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Το κριτήριο αυτό
πληρούνταν στην πλειονότητα των έργων (95 %).
7.70. Για τα 59 επενδυτικά έργα, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα
κύρια ζητήματα όσον αφορά τις επιδόσεις:
— ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι
οι δαπάνες είναι εύλογες,
— ελλείψεις ως προς τη στόχευση των μέτρων και την επιλογή
έργων, συμπεριλαμβανομένης της ανεπαρκούς σύνδεσης με
τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(44)

Μέρος 2 του κεφαλαίου 7 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό
έτος 2014.

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Πρέπει να επισημανθεί ότι οι διαδικαστικές βελτιώσεις που
πραγματοποιήθηκαν μετά την περίοδο που κάλυπτε ο έλεγχος
του Συνεδρίου έχουν ήδη αντιμετωπίσει πολλά από τα ζητήματα
που αναδεικνύονται εδώ (ιδίως όσον αφορά τα αποδεικτικά
στοιχεία ελέγχου και τη διαδρομή ελέγχου). Επιπροσθέτως,
ενεργοποιείται εφεξής διαδικασία ποιοτικού ελέγχου.
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Τα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι επαρκή για να αποδειχθεί το εύλογο
των δαπανών

7.71. Για 33 από τα 59 επενδυτικά έργα (56 %), εντοπίσαμε
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι οι δαπάνες
των έργων ήταν εύλογες. Εντούτοις, δεν συνέβη το ίδιο για 26
επενδυτικά έργα (44 %). Πέρυσι, τα αντίστοιχα αριθμητικά στοιχεία
ήταν 69 % και 31 %. Για αμφότερα τα έτη, τα εξετασθέντα έργα
υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007–2013,
βάσει των ίδιων κανόνων. Στο πλαίσιο 7.13 παρατίθενται δύο
παραδείγματα επενδυτικών έργων για το ίδιο μέτρο αγροτικής
ανάπτυξης, εκ των οποίων στο ένα διαπιστώσαμε τον εύλογο
χαρακτήρα των δαπανών και στο άλλο το αντίθετο. Το 2014
δημοσιεύσαμε ειδική έκθεση στην οποία εξεταζόταν λεπτομερώς το
εν λόγω ζήτημα (45).

7.71. Η αξιολόγηση του εύλογου χαρακτήρα των δαπανών
αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών (βλ. άρθρο 48 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 809/2014). Η Επιτροπή προστατεύει τον προϋπολογισμό της ΕΕ όταν εντοπίζονται αδυναμίες μέσω των διαδικασιών
συμμόρφωσης και εκδίδει κατευθύνσεις σχετικά με τους τρόπους
βελτίωσης των συστημάτων που έχουν θεσπιστεί (βλ. Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τους ελέγχους και τις κυρώσεις στο
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνεται κατάλογος
ελέγχου για την αξιολόγηση του εύλογου χαρακτήρα των
δαπανών). Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης
διοργανώνει καταρτίσεις και ανταλλαγές ορθών πρακτικών. Τέλος,
η Επιτροπή προωθεί ενεργά τη χρήση απλουστευμένων επιλογών
κόστους στα κράτη μέλη.

Πλαίσιο 7.13 — Παραδείγματα ελέγχου του εύλογου χαρακτήρα
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Πλαίσιο 7.13 — Παραδείγματα ελέγχου του εύλογου χαρακτήρα δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τον εκσυγχρονισμό
γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Στην Ελλάδα, ένας δικαιούχος αγόρασε έναν ελκυστήρα ο οποίος
χρηματοδοτήθηκε εν μέρει με κονδύλια για την αγροτική
ανάπτυξη. Ο δικαιούχος είχε χρησιμοποιήσει έναν προκαθορισμένο μαθηματικό τύπο για να υπολογίσει την κατάλληλη
ιπποδύναμη του ελκυστήρα, λαμβάνοντας υπόψη την καλλιεργούμενη γεωργική έκταση. Ο δικαιούχος υπέβαλε προσφορά, την
οποία επαλήθευσε ο οργανισμός πληρωμών έναντι τιμής
αναφοράς, από κατάστημα που ειδικεύεται σε γεωργικά μηχανήματα. Ο οργανισμός πληρωμών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
τιμή για το συγκεκριμένο μοντέλο θα μπορούσε να είναι 10 %
χαμηλότερη από την προτεινόμενη τιμή. Κατά συνέπεια, ο
δικαιούχος αγόρασε έναν φθηνότερο ελκυστήρα.

Όσον αφορά τη σλοβακική περίπτωση η Επιτροπή επισημαίνει
ότι το έργο υλοποιήθηκε.

Στη Σλοβακία, ελέγξαμε ένα έργο με αντικείμενο την κατασκευή
μιας εγκατάστασης αποθήκευσης. Ο οργανισμός πληρωμών δεν
έλεγξε τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών του έργου. Εντούτοις,
συγκεντρώσαμε αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία για το ότι η τιμή
ενός εκ των βασικών υλικών κατασκευής (σκυρόδεμα) ήταν έξι
φορές υψηλότερη από την κανονική τιμή της αγοράς. Συνολικά,
το κόστος του έργου θα μπορούσε να ήταν χαμηλότερο κατά
τουλάχιστον 50 %.
7.72. Από τα 59 επενδυτικά έργα, 50 (85 %) συμμορφώνονταν
με τις ανάγκες όσον αφορά τόσο την ποιότητα όσο και την
ποιότητα. Παραδείγματος χάριν, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη σε
τρία έργα που αφορούσαν την κατασκευή ή την επέκταση κοινοτικών
κέντρων σε μικρές πόλεις ή χωριά στο πλαίσιο των μέτρων
«Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών» και «Εφαρμογή στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης». Οι επενδύσεις χρησιμοποιούνταν πλήρως εκείνη
την περίοδο: όλα τα δωμάτια ήταν κατειλημμένα και υπήρχαν
προγραμματισμένες δραστηριότητες της τοπικής κοινότητας για
αρκετές εβδομάδες στο προσεχές μέλλον.

(45)

Βλέπε ειδική έκθεση αριθ. 22/2014 «Εφαρμόζοντας την αρχή της
οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις χρηματοδοτούμενες
από την ΕΕ επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης» (http://eca.
europa.eu).
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7.73. Εντούτοις, για εννέα έργα (15 %) οι εκροές του έργου ήταν
μεγαλύτερες από αυτές που ήταν πράγματι αναγκαίες. Παράδειγμα
τέτοιας περίπτωσης αποτελεί η κατασκευή αποθήκης μεγέθους
πολλαπλάσια μεγαλύτερου από το αναγκαίο, με αποτέλεσμα να
παραμένει σε μεγάλο βαθμό αχρησιμοποίητη. Ένα άλλο παράδειγμα
έργου στο οποίο περιλαμβάνονταν μη ουσιώδη στοιχεία παρατίθεται
στο πλαίσιο 7.14.
Πλαίσιο 7.14 — Παράδειγμα έργου στο οποίο περιλαμβάνονταν
μη ουσιώδη στοιχεία

Πλαίσιο 7.14 — Παράδειγμα έργου στο οποίο περιλαμβάνονταν
μη ουσιώδη στοιχεία

Στην Ιταλία (Καμπανία), ένας δήμος ανανέωσε μονοπάτι ενός
χιλιομέτρου σε ορεινή περιοχή, κόστους 441 000 ευρώ. Κατά τη
διαδικασία της σύναψης συμβάσεων, ο δήμος ζήτησε από τις
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να καταθέσουν προτάσεις ώστε να
καταστεί η επένδυση περισσότερο λειτουργική και φιλική προς το
περιβάλλον. Η πρόταση της επιλεγείσας επιχείρησης περιλάμβανε
πρόσθετα στοιχεία, αξίας 80 000 ευρώ, πέραν των δαπανών των
εργασιών για το μονοπάτι. Στα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία
περιλαμβάνονταν ένα ποδήλατο βουνού, αξίας 4 000 ευρώ,
πανοραμικές διόπτρες οπτικού πεδίου, αξίας 3 500 ευρώ, και
δωρεά σε τοπική εκκλησία, ύψους 10 000 ευρώ.

Το εν λόγω έργο, που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του
δασοκομικού Μέτρου 227 «Μη παραγωγικές επενδύσεις»,
διερευνάται από την Περιφέρεια. Η διαχειριστική αρχή της
Περιφέρειας δεν έχει καταβάλει ακόμη το τελικό υπόλοιπο του
έργου και προτίθεται να προβεί σε μείωση ως αποτέλεσμα του
ελέγχου που διενεργήθηκε.

Αντί η σύμβαση να περιοριστεί στην ανάγκη ανανέωσης του
μονοπατιού, προστέθηκαν επιπλέον στοιχεία, τα οποία είχαν ως
αποτέλεσμα υψηλότερες δαπάνες.

Ελλείψεις ως προς τη στόχευση των μέτρων και την επιλογή έργων

7.74. Εξετάσαμε με ελεγκτικές δοκιμασίες κατά πόσον η στήριξη
στόχευε σε σαφώς καθορισμένους στόχους, οι οποίοι να αντικατοπτρίζουν τις διαρθρωτικές και εδαφικές ανάγκες, καθώς και τα
διαρθρωτικά μειονεκτήματα. Το εν λόγω κριτήριο δεν πληρούνταν
από το 22 % των επενδυτικών έργων που εξετάστηκαν. Το
προηγούμενο έτος είχαμε διαπιστώσει σχεδόν όμοιο ποσοστό
(21 %). Παραδείγματα καλής και κακής πρακτικής παρατίθενται
στο πλαίσιο 7.15. Στις ειδικές εκθέσεις μας, επισημάναμε την
έλλειψη επαρκούς στοχοθέτησης όσον αφορά τις επενδύσεις στον
τομέα της αγροτικής ανάπτυξης (46).

(46)

Βλέπε, για παράδειγμα, την ειδική έκθεση αριθ. 8/2012 «Στοχοθέτηση της ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων», την ειδική έκθεση αριθ. 1/2013 «Υπήρξε η στήριξη
της ΕΕ προς τη βιομηχανία τροφίμων αποτελεσματική και αποδοτική
όσον αφορά την αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων;» και την
ειδική έκθεση αριθ. 6/2013 «Πέτυχαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
τη βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους με τα μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας;». (http://eca.europa.eu)

7.74. Για την περίοδο 2014-2020, πρέπει να θεσπιστούν
κριτήρια επιλογής για όλα τα μέτρα με εξαίρεση όσα σχετίζονται
με τις εκτάσεις και τα ζώα. Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής, σε
συμφωνία με τη στρατηγική και τους στόχους της πολιτικής, πρέπει
να καθορίζονται στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις θα πρέπει ακολούθως
να αξιολογούνται και να κατατάσσονται με βάση κριτήρια επιλογής
για τα οποία πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με την επιτροπή
παρακολούθησης. Πρέπει να θεσπιστεί ελάχιστο κατώτατο όριο
για την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής με στόχο να
αποφεύγεται η χρηματοδότηση μη επαρκών έργων.
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Πλαίσιο 7.15 — Παραδείγματα στοχοθέτησης και επιλογής

Πλαίσιο 7.15 — Παραδείγματα στοχοθέτησης και επιλογής

Στην Ιταλία (Καμπανία), ο οργανισμός πληρωμών προκήρυξε
διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών, προϋπολογισμού 25
εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του μέτρου «Εκσυγχρονισμός
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Ο οργανισμός πληρωμών
εφάρμοσε διαφορετικά κριτήρια επιλογής σχετικά με τους
δικαιούχους (π.χ. κριτήρια για νέους γεωργούς, ισόρροπη
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών), τις εκμεταλλεύσεις (π.χ.
κριτήρια για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε μειονεκτικές
περιοχές ή παράγουν προϊόντα ποιότητας) και τα έργα (π.χ.
κριτήρια για τις συνέργειες με άλλα μέτρα, την καινοτομία κ.λπ.).
Επίσης, οι ιταλικές αρχές καθόρισαν εκ των προτέρων ελάχιστο
κατώτατο όριο για την επιλογή ενός έργου. Στην προκειμένη
περίπτωση, οι ιταλικές αρχές έδωσαν προτεραιότητα στις αρχές
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης έναντι των δαπανών.

Η προστιθέμενη αξία των έργων λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο
των ελέγχων επιλεξιμότητας. Κατά τη λήξη της προγραμματικής
περιόδου 2007-2013, τον Δεκέμβριο 2013, οι ουγγρικές αρχές
δεν χρησιμοποίησαν το ίδιο σύστημα επιλογής με τα προηγούμενα έτη. Σκοπός τους ήταν να υποστηρίξουν επενδύσεις που θα
μπορούσαν να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του 2015.

Στην Ουγγαρία, οι στόχοι του μέτρου «Εκσυγχρονισμός των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων» περιλάμβαναν τρεις ευρύτερους
τομείς (την αναβάθμιση, τη διαφοροποίηση και τη συμμόρφωση
με τα πρότυπα). Το ελεγχθέν υπομέτρο στόχευε σε κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις με ορισμένο ελάχιστο μέγεθος. Δεν έγινε
περαιτέρω ιεράρχηση προτεραιοτήτων ή γεωγραφική στόχευση
της βοήθειας.
Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης επιμέρισε τον διαθέσιμο
προϋπολογισμό σε ποσά που διετίθεντο περιοδικά σε αιτούντες.
Μολονότι οι ουγγρικές αρχές καθόρισαν κριτήρια επιλογής, δεν
τα χρησιμοποίησαν. Η έναρξη της πρόσκλησης για την υποβολή
προτάσεων που αφορούσε το ελεγχθέν έργο έγινε στις
16 Δεκεμβρίου 2013, για προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων
ευρώ. Οι ουγγρικές αρχές χρηματοδότησαν έργα βάσει «εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας». Το τελευταίο έργο
υποβλήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2013, μόλις τρεις ημέρες μετά
την έναρξη της πρόσκλησης.
Στην περίπτωση αυτή, δεν ελήφθη υπόψη στη διαδικασία
επιλογής ο δυνητικός αντίκτυπος των έργων. Σύμφωνα με την
προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην Ουγγαρία, ο οργανισμός
πληρωμών μπορεί να χρηματοδοτεί έργα με χαμηλότερη
προστιθέμενη αξία, για τον απλούστατο λόγο ότι η πρόταση
για τα εν λόγω έργα υποβλήθηκε νωρίτερα από εκείνη για άλλα
έργα με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.
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7.75. Όσον αφορά τα 59 επενδυτικά έργα που εξετάστηκαν,
αξιολογήσαμε αν στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όπως η
καινοτομία ή η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είχαν μετουσιωθεί
σε επιχειρησιακά στοιχεία δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν σε
διαδικασίες στοχοθέτησης και επιλογής (47). Διαπιστώσαμε ότι αυτό
συνέβαινε μόνο στο 51 % των έργων που εξετάστηκαν, παρά το
γεγονός ότι σχεδόν όλα (57 επί συνόλου 59) είχαν εγκριθεί μετά την
έγκριση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Παραδείγματα καλής και κακής πρακτικής παρατίθενται στο πλαίσιο 7.16.

7.75. Τα έργα που επιλέχθηκαν από τις εθνικές αρχές κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 δεν πρέπει να αξιολογούνται
με βάση τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθώς οι
τελευταίοι δεν είχαν ακόμη καθοριστεί όταν θεσπίστηκε το νομικό
πλαίσιο για την εν λόγω προγραμματική περίοδο (το 2005). Βάσει
αυτού, η Επιτροπή θεωρεί θετικό το γεγονός ότι στο 51 % των
έργων που εξετάστηκαν διαπιστώθηκε αντιστοιχία με τους στόχους
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προτεραιότητες της αγροτικής ανάπτυξης
όπως έχουν καθοριστεί για την περίοδο 2014-2020 μετουσιώνουν
τους θεματικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο
επιμέρους πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.
Το νομικό πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ δημιουργεί σαφή σύνδεση: η
συμβολή στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα επιδιωχθεί μέσω έξι
προτεραιοτήτων που υποδιαιρούνται σε τομείς εστίασης. Η εν
λόγω απαίτηση αντικατοπτρίζεται πλήρως στη δομή των προγραμμάτων του ΕΓΤΑΑ. Η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί για τις προτεραιότητες/τομείς εστίασης παρακολουθείται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης. Προκειμένου να
εξασφαλιστεί η συνέπεια με τους θεματικούς στόχους, προσαρτώνται πίνακες αντιστοιχίας στα έγγραφα καθοδήγησης.

Πλαίσιο 7.16 — Παραδείγματα σύνδεσης με προτεραιότητες της
ΕΕ

Πλαίσιο 7.16 — Παραδείγματα σύνδεσης με προτεραιότητες
της ΕΕ

Στην Ιταλία (Καμπανία), ελέγξαμε ένα έργο αξίας σχεδόν
100 000 ευρώ, στο πλαίσιο του μέτρου «μη παραγωγικές
επενδύσεις». Το έργο συνίστατο στην αποκατάσταση τοιχίων
από ξερολιθιά με πέτρες που είχαν ανακτηθεί από παλαιότερο
τοιχίο παρόμοιου μεγέθους, με σκοπό την αποκατάσταση
χαρακτηριστικών του αγροτικού τοπίου. Στην προκειμένη
περίπτωση δεν εντοπίσαμε σύνδεση με κάποιον από τους στόχους
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η αποκατάσταση τοιχίων από ξερολιθιά είναι μια δράση που
καλύπτεται, βάσει της προγραμματικής περιόδου 2007-2013
για την αγροτική ανάπτυξη, από το μέτρο 216, με στόχους την
προστασία των γαιών και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η
επένδυση είναι συναφής προς τους συγκεκριμένους στόχους και
συμβατή με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με
ορίζοντα το 2020 (COM/2011/0244 final).

Στη συγκεκριμένη περιφέρεια, ελέγξαμε επίσης ένα έργο που είχε
επιλεγεί βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο πλαίσιο 7.15. Το έργο περιλάμβανε επενδύσεις σε νέο σύστημα
άρδευσης, σε χώρο για τη συλλογή όμβριων υδάτων και σε
φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. Το έργο συμβάλλει στην προσαρμογή όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή
απόδοση, οι οποίες αποτελούν έναν από τους πέντε πρωταρχικούς
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(47)

Προκειμένου να μετρηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί ως προς την
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έχουν
συμφωνηθεί πέντε πρωταρχικοί στόχοι για το σύνολο της ΕΕ, οι
οποίοι αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και ανάπτυξη/
καινοτομία, την αλλαγή του κλίματος/ενέργεια, την εκπαίδευση,
καθώς και τη φτώχεια/κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι τομείς της βιοποικιλότητας, της ανανεώσιμης ενέργειας και
της διαχείρισης των υδάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και
μπορούν όλοι να συμβάλουν θετικά στις προκλήσεις της
κλιματικής αλλαγής.
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Συμπέρασμα
7.76. Από την εξέταση που διενεργήσαμε για τις πτυχές των
επιδόσεων των επενδυτικών έργων στον τομέα της αγροτικής
ανάπτυξης προκύπτει ότι η πλειονότητα των επενδύσεων υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Εντούτοις, διαπιστώσαμε ότι η
στόχευση ήταν ανεπαρκής και ότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία
από τα οποία να προκύπτει ο εύλογος χαρακτήρας των δαπανών.
Στα έργα που εξετάστηκαν, τα κράτη μέλη δεν έλαβαν επαρκώς
υπόψη τους τις προτεραιότητες της ΕΕ. Σε σχέση με τα ανωτέρω
ζητήματα δεν διαπιστώσαμε βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

7.76. Η Επιτροπή εντόπισε ανάλογες αδυναμίες στην αξιολόγηση του εύλογου χαρακτήρα των δαπανών στο πλαίσιο των
διαδικασιών ελέγχου της συμμόρφωσης που διενεργούνται από τα
κράτη μέλη, εφαρμόζοντας, κατά περίπτωση, δημοσιονομικές
διορθώσεις με στόχο την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες
σχετικά με τους ελέγχους και τις κυρώσεις στο πλαίσιο της
αγροτικής ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνεται ο κατάλογος ελέγχου
για την αξιολόγηση του εύλογου χαρακτήρα των δαπανών που
εκπόνησε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεση αριθ. 22/
2014. Τέλος, η Επιτροπή προωθεί ενεργά τη χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους στο πλαίσιο των επενδυτικών μέτρων, οι
οποίες αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην αποφυγή παρατυπιών
αυτού του είδους.
Όσον αφορά τη στοχοθέτηση, η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτό
εξασφαλίζεται χάρη στην παρεμβατική λογική της πολιτικής και
των προγραμμάτων: οι χρηματοδοτούμενες από το ΕΓΤΑΑ
ενέργειες (έργα) πρέπει να συμμορφώνονται με τους στόχους του
μέτρου που έχει προγραμματιστεί στο ΠΑΑ, με την εφαρμογή των
κατάλληλων κριτηρίων επιλογής. Τα μέτρα έχουν θετική συμβολή
στις προτεραιότητες της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες συνάδουν
με, και αντικατοπτρίζουν, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (βλ. άρθρο 5
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013). Το κοινό σύστημα
παρακολούθησης και αξιολόγησης διευκολύνει την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και αξιολογεί τον αντίκτυπο στις γενικές
στρατηγικές (ΚΓΠ και «Ευρώπη 2020»).
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2015 (1)

2014 (2)

Γεωργία: Στήριξη της αγοράς και άμεσες ενισχύσεις

180

183

Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, δράση για το κλίμα και αλιεία

179

176

Σύνολο πράξεων του τομέα «Φυσικοί πόροι»

359

359

2014 χωρίς την
πολλαπλή
συμμόρφωση

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος: Στήριξη της αγοράς και άμεσες ενισχύσεις

2,2 %

2,9 %

2,2 %

Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος: Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, δράση για
το κλίμα και αλιεία
Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος: «Φυσικοί πόροι»

5,3 %

6,2 %

6,0 %

2,9 %

3,6 %

3,0 %

Ανώτατο όριο σφάλματος (AΟΣ)
Κατώτατο όριο σφάλματος (ΚΟΣ)
(1)
2

( )

4,5 %
1,3 %

Το κατώτατο και το ανώτατο όριο σφάλματος για τη «Γεωργία: στήριξη της αγοράς και άμεσες ενισχύσεις» είναι αντιστοίχως: 0,8 και 3,6 %.
Το κατώτατο και το ανώτατο όριο σφάλματος για την «Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, δράση για το κλίμα και αλιεία» είναι αντιστοίχως: 2,7 και 7,9 %.
Τα αποτελέσματα για το 2014 περιλαμβάνουν τον ποσοτικό προσδιορισμό των σφαλμάτων της πολλαπλής συμμόρφωσης, το οποίο δεν ισχύει για το 2015. Τα
σφάλματα αυτά είχαν αντίκτυπο 0,6 εκατοστιαίων μονάδων για το σύνολο του τομέα «Φυσικοί πόροι», 0,7 εκατοστιαίων μονάδων για την ειδική εκτίμηση που
αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγοράς και 0,2 εκατοστιαίων μονάδων για την ειδική εκτίμηση που αφορά την αγροτική ανάπτυξη, το
περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την αλιεία. Βλέπε τα σημεία 1.15 και 7.7, 7.15, 7.18 και 7.25 της ετήσιας έκθεσής μας για το οικονομικό έτος 2014.

— οι λογαριασμοί οφειλετών των κρατών μελών περιέχουν
πλήρη και αξιόπιστα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με
το ύψος και τη φύση των χρεών και ότι εφαρμόζονται
αποτελεσματικές διαδικασίες ανάκτησης/εκτέλεσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (βλέπε σημεία 3.24 και
3.25).

— λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα από τα κράτη μέλη
στα οποία διαπιστώθηκε ότι το ΟΣΔΕ επηρεάζεται από
συστημικά σφάλματα, ιδίως όσον αφορά τη λανθασμένη
διοικητική μεταχείριση των αιτήσεων ενίσχυσης (βλέπε
σημείο 3.15 και πλαίσιο 3.5),

— η επιλεξιμότητα και το μέγεθος των αγροτεμαχίων, ιδίως
των μόνιμων βοσκοτόπων, αξιολογούνται και καταγράφονται ορθά από τα κράτη μέλη βάσει των εφαρμοστέων
κριτηρίων της ΕΕ, μέσω ολοκληρωμένης ανάλυσης των
πλέον πρόσφατων ορθοφωτογραφιών (βλέπε σημεία 3.9,
3.10 και 3.20),

Σύσταση 1: Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν
τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι το ΟΣΔΕ
αξιοποιείται πλήρως. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως προσπάθειες
να διασφαλιστεί ότι:

3.46.
Σε συνέχεια της επισκόπησης αυτής, καθώς και
των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων για το 2013, το
Συνέδριο συνιστά τα εξής:

Σύσταση του Συνεδρίου
Υλοποιήθηκε
πλήρως

X

Ως επί το
πλείστον
Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου πλέον

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Τόσο στην ετήσια έκθεση 2014 όσο και στην ετήσια έκθεση
2015, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν απηύθυνε συστάσεις στην
Επιτροπή σχετικά με το ΟΣΔΕ.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση: στις περιπτώσεις
όπου εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες, εφαρμόζονται
σχέδια δράσης και βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες
εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση.

Απάντηση της Επιτροπής

EL

2013

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο
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Σύσταση 3: Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί ενεργά την
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων σχετικών με τις ελλείψεις στο
σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται όσον αφορά τις
ενισχύσεις της ΕΕ για τις ομάδες παραγωγών στην Πολωνία
(βλέπε σημεία 3.36 έως 3.38).

Σύσταση 2: Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι η
διαδικασία ενίσχυσης της αξιοπιστίας εφαρμόζεται αποτελεσματικά, προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα και η
συγκρισιμότητα των εργασιών που εκτελούνται από τους
φορείς ελέγχου, καθώς και ότι λαμβάνονται διορθωτικά
μέτρα όσον αφορά την αδικαιολόγητη μείωση, εκ μέρους των
ιταλικών αρχών, του ποσοστού των επιτόπιων επιθεωρήσεων
(βλέπε σημεία 3.30 έως 3.35),

Σύσταση του Συνεδρίου
Υλοποιήθηκε
πλήρως

X

Ως επί το
πλείστον

X

Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου πλέον

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η σύσταση έχει υλοποιηθεί πλήρως.
Εφαρμόζεται σχέδιο επανορθωτικών μέτρων το οποίο
παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς από την Επιτροπή. Οι
καθυστερήσεις στην υλοποίηση είχαν ως αποτέλεσμα την
αναστολή των πληρωμών. Η υπό εξέλιξη διαδικασία
συμμόρφωσης θα διασφαλίσει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Όσον αφορά συγκεκριμένα τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν
στην Ιταλία, η υπό εξέλιξη διαδικασία συμμόρφωσης θα
διασφαλίσει την αποκατάσταση ενδεχόμενης βλάβης των
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Το 2015 ήταν το πρώτο έτος στο οποίο οι φορείς
πιστοποίησης κλήθηκαν να υποβάλλουν γνωμοδότηση επί
της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων. Η
Επιτροπή θα αξιοποιήσει την εμπειρία που αποκόμισε από
το πρώτο αυτό έτος.

Η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τους
φορείς πιστοποίησης προκειμένου να παράσχει μια αξιόπιστη
βάση για την εκτίμηση της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η σύσταση έχει υλοποιηθεί ως επί το
πλείστον. Η ενίσχυση της διαδικασίας διασφάλισης δεν
υφίσταται πλέον αυτή καθαυτή.
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Σύσταση 1: Τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τον τρόπο
με τον οποίο διενεργούν τους υφιστάμενους διοικητικούς
ελέγχους τους, αξιοποιώντας το σύνολο των συναφών
πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί
πληρωμών, καθώς έτσι είναι δυνατός ο εντοπισμός και η
διόρθωση της πλειονότητας των σφαλμάτων (βλέπε σημεία 4.8 και 4.20). Ιδίως όσον αφορά τα επενδυτικά μέτρα,
κατά τους διοικητικούς ελέγχους πρέπει να χρησιμοποιούνται
όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες προς επιβεβαίωση της
επιλεξιμότητας των δαπανών, του έργου και του δικαιούχου
(συμπεριλαμβανομένων όλων των τελικών ενδιαφερόμενων
μερών), καθώς και της συμμόρφωσης των διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων με τους ισχύοντες κανόνες
της ΕΕ ή/και τους εθνικούς κανόνες.

4.37.
Σε συνέχεια της επισκόπησης αυτής, καθώς και
των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων του για το 2013, το
Συνέδριο διατυπώνει τις εξής συστάσεις για τον τομέα της
αγροτικής ανάπτυξης:

Σύσταση του Συνεδρίου
Υλοποιήθηκε
πλήρως
Ως επί το
πλείστον

X

Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου πλέον

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα από τα κεντρικά στοιχεία
στα σχέδια δράσης για την αγροτική ανάπτυξη. Εντούτοις, η
μη συμμόρφωση της σύμβασης δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη
ότι το 100 % των σχετικών εξόδων είναι μη επιλέξιμα. Το
έργο αυτό καθαυτό μπορεί να επιτύχει τον στόχο του και να
παράξει πραγματική προστιθέμενη αξία. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι εγκρίθηκαν πρόσφατα οι νέες κατευθυντήριες
γραμμές για τον καθορισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να γίνονται στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης λόγω μη
τήρησης των κανόνων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων
(απόφαση C(2013) 9527 της Επιτροπής).

Το νέο νομικό πλαίσιο για την ΚΓΠ 2014-2020 περιέχει
διατάξεις που μειώνουν τον κίνδυνο σφάλματος. Στον τομέα
της αγροτικής ανάπτυξης, υπήρξαν συγχωνεύσεις και
εξορθολογισμός μέτρων, με αποτέλεσμα τη μείωση του
συνολικού αριθμού των μέτρων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι
διατάξεις αποσαφηνίστηκαν, οι κανόνες επιλεξιμότητας
τροποποιήθηκαν ώστε να είναι πιο εύκολα εφαρμόσιμοι και
οι συμβατικοί όροι έγιναν πιο ευέλικτοι. Μπορούν να
εφαρμόζονται απλουστευμένες επιλογές κόστους, δηλ.
τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους, εφάπαξ ποσά
και κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση, έτσι ώστε οι διαδικασίες
απαίτησης, διαχείρισης και ελέγχου της επιστροφής πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν να καταστούν πιο εύκολες για
όλους.

Η Επιτροπή συζητά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας
των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου με τα κράτη μέλη
σε συναντήσεις του δικτύου μάθησης, στις ομάδες εργασίας
για την απλούστευση της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης, στο σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις (FAS), στον ετήσιο έλεγχο της ποιότητας του
LPIS, καθώς και στις συσκέψεις με τους διευθυντές των ΟΠ.
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Σύσταση 2: Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι δίνεται η
κατάλληλη συνέχεια σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες
το Συνέδριο διαπίστωσε σφάλματα (όπως προσδιορίζεται στα
σημεία 4.14, 4.20 και 4.21, καθώς και στο σημείο 4.16, που
αφορά το περιβάλλον).

Σύσταση του Συνεδρίου
Υλοποιήθηκε
πλήρως
Ως επί το
πλείστον
Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου πλέον

X ( 1)

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Η Επιτροπή διοργανώνει μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) ειδικά εργαστήρια με αντικείμενο συναφή θέματα στοχεύοντας στη μείωση του
ποσοστού σφάλματος και στην καλύτερη υλοποίηση της
πολιτικής.

Οι γεωγραφικές μονάδες παρακολουθούν τα βασικά αίτια
των σφαλμάτων και τις δράσεις μετριασμού στις επιτροπές
παρακολούθησης, τις ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης με
τις διαχειριστικές αρχές, τις διμερείς συσκέψεις και τις
τροποποιήσεις του προγράμματος, όταν χρειάζεται. Οι
διαπιστώσεις ελέγχου κοινοποιούνται στις γεωγραφικές
μονάδες ανά τακτά διαστήματα ώστε οι τελευταίες να έχουν
δυνατότητα συζήτησης με τα κράτη μέλη με στόχο την
καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων.

Ζητήθηκε από τα κράτη μέλη η εκπόνηση εθνικών σχεδίων
δράσης των οποίων η υλοποίηση παρακολουθείται εκ του
σύνεγγυς από τις υπηρεσίες της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης. Στις πιο πρόσφατες επικαιροποιήσεις των
σχεδίων δράσης, η Επιτροπή διασφάλισε ότι οι διαπιστώσεις
ελέγχου της Επιτροπής και του ΕΕΣ παρακολουθούνται πιο
συστηματικά. Οι δράσεις έχουν χρονικό πλαίσιο και
παρακολουθούνται μέσω κατάλληλων δεικτών.

Σε συνέχεια των παρατηρήσεων του ΕΕΣ, στις πιο
πρόσφατες επικαιροποιήσεις των σχεδίων δράσης οι διαπιστώσεις ελέγχου της Επιτροπής και του ΕΕΣ παρακολουθούνται πιο συστηματικά. Πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι
σημαντικές περιπτώσεις δήλωσης αξιοπιστίας (DAS) που
αναφέρθηκαν από το Συνέδριο παρακολουθούνται από την
Επιτροπή, και μέσω διαδικασίας συμμόρφωσης, εφόσον
κριθεί αναγκαίο. Ο αριθμός των ελέγχων που διενεργεί η
Επιτροπή για δαπάνες του ΕΓΤΑΑ έχει επίσης αυξηθεί
σημαντικά.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ανάλυση του ΕΕΣ είναι σε
εξέλιξη.
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Σύσταση 3: Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα
σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού
σφάλματος στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης είναι πλήρη,
συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περιφέρειες και όλα τα μέτρα,
ιδίως τα επενδυτικά, καθώς και ότι λαμβάνουν υπόψη τις
διαπιστώσεις ελέγχου της Επιτροπής και του Συνεδρίου
(βλέπε σημείο 4.30).
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αποδεικτικά
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Τον Ιανουάριο 2013 όλα τα κράτη μέλη κλήθηκαν να
παρουσιάσουν εθνικά σχέδια δράσης τα οποία παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από τις υπηρεσίες της ΓΔ Γεωργίας
και Αγροτικής Ανάπτυξης (βλ. έγγραφο εργασίας των
υπηρεσιών της Επιτροπής για την εκτίμηση των βασικών
αιτιών των σφαλμάτων στην εφαρμογή της πολιτικής
αγροτικής ανάπτυξης και τις διορθωτικές δράσεις (SWD
(2013)244)). Το Συνέδριο αναγνώρισε την αξία αυτών των
μέτρων και θεωρεί ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση
για την αντιμετώπιση των αιτίων των σφαλμάτων (βλ. ειδική
έκθεση αριθ. 23/2014 σχετικά με τα σφάλματα στις
δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης). Στις πιο πρόσφατες επικαιροποιήσεις των σχεδίων δράσης, η Επιτροπή διασφάλισε ότι
οι διαπιστώσεις ελέγχου της Επιτροπής και του ΕΕΣ
παρακολουθούνται πιο συστηματικά. Στις συστάσεις που
διατύπωσε στην ειδική έκθεση αριθ. 23/2014, το Συνέδριο
ανέφερε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά και διορθωτικά μέτρα, εάν συντρέχει λόγος. Συνεπώς,
η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι πρέπει να εκπονούνται σχέδια
δράσης για όλες τις περιφέρειες και για όλα τα μέτρα, αλλά
μόνον εκεί που διαπιστώνονται ελλείψεις

Όταν διαπιστώνονται ελλείψεις στα συστήματα διαχείρισης
και ελέγχου των κρατών μελών, λαμβάνονται μέτρα σε δύο
επίπεδα: πρώτον, δρομολογούνται διαδικασίες εκκαθάρισης
ως προς τη συμμόρφωση με στόχο να καλυφθεί ο
δημοσιονομικός κίνδυνος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ·
δεύτερον, όταν κρίνεται αναγκαίο και ενδεδειγμένο, ζητείται
από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σχέδια δράσης για την
αντιμετώπιση των ελλείψεων.

Η Επιτροπή συνιστά συστηματικά στα κράτη μέλη να
βελτιώνουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης, τα
συστήματα ελέγχου και να διασφαλίζουν την αυστηρότερη
εφαρμογή τους. Επίσης, η Επιτροπή ζητεί συστηματικά από
τους οργανισμούς πληρωμών στους οποίους έχουν απευθυνθεί επιφυλάξεις να θέσουν σε εφαρμογή σχέδια δράσης για
την αντιμετώπιση των ελλείψεων που επισημαίνονται στις
επιφυλάξεις.

Η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες ως απάντηση
στο υψηλό ποσοστό σφάλματος.
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Επιπροσθέτως, το Συνέδριο συνιστά:

Σύσταση 7: Όσον αφορά τις δημοσιονομικές διορθώσεις που
επιβάλλονται σε κράτη μέλη σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αλιείας, η επαλήθευσή τους πρέπει να τεκμηριώνεται με
αποδεικτικά στοιχεία (βλέπε σημείο 4.34).

4.38.

X

Σύσταση 6: Η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω την
προσέγγισή της όσον αφορά τον υπολογισμό του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψιν όλες οι δαπάνες και όλοι οι οργανισμοί
πληρωμών (βλέπε σημείο 4.29).

Ως επί το
πλείστον

X

Μερικώς

Υπό υλοποίηση

X

X

Υλοποιήθηκε
πλήρως

Σύσταση 5: Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την
περαιτέρω μείωση των καθυστερημένων εκκρεμών φακέλων
ελέγχου, ώστε όλοι οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν πριν από το
2012 να κλείσουν έως το τέλος του 2015 (βλέπε σημείο
4.27).

Σύσταση 4: Η Επιτροπή πρέπει να τεκμηριώνει τον τρόπο
υπολογισμού των δαπανών που καλύπτονται από τους
ελέγχους της ως προς τη συμμόρφωση (βλέπε σημείο 4.24).

Όσον αφορά την ΚΓΠ συνολικά:

Σύσταση του Συνεδρίου
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου πλέον

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η σύσταση έχει υλοποιηθεί πλήρως.
Η μεθοδολογία για την εκτίμηση του προσαρμοσμένου
ποσοστού σφάλματος περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα 4 της ΕΕΔ της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Επιπλέον, μετά από σύσταση της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Λογιστικού Ελέγχου (IAS), αναπτύχθηκαν λεπτομερείς
διαδικασίες για τον τρόπο υπολογισμού του υπόλοιπου
επισφαλούς ποσού (βλ. Ares(2014) 2509210 — 29/07/
2014). Το 2015 τα ανωτέρω διαδικαστικά βήματα
επικαιροποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με πρόσθετη τεκμηρίωση σχετικά με το εννοιολογικό μοντέλο στο οποίο
θεμελιώνεται η εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος από τη
ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης στο επίπεδο του κάθε
οργανισμού πληρωμών.

Στο τέλος Ιουνίου 2016 παρέμεναν εκκρεμείς μόλις 20
φάκελοι.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αποτυπώνει το εύρος των
ελέγχων στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της.
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Σύσταση 3: Οι πληρωμές πρέπει να βασίζονται στα
αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και ότι η ποιότητα των
επιτόπιων επιθεωρήσεων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η
επιλέξιμη έκταση να προσδιορίζεται με αξιόπιστο τρόπο.

X

Σύσταση 2: Απαιτείται άμεσα η λήψη διορθωτικών μέτρων
όταν διαπιστώνεται ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου
ή/και οι βάσεις δεδομένων στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ είναι
ελλιπή ή παρωχημένα.

Ως επί το
πλείστον

X

Μερικώς

Υπό υλοποίηση

X

Υλοποιήθηκε
πλήρως

Σύσταση 1: Οι επιλέξιμες εκτάσεις, και ιδίως οι μόνιμοι
βοσκότοποι, πρέπει να καταχωρίζονται σωστά στο LPIS,
ειδικά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εκτάσεις, πρώτον
καλύπτονται πλήρως ή εν μέρει από βράχους, δενδρύλλια,
πυκνά δένδρα ή θάμνους ή, δεύτερον, έχουν εγκαταλειφθεί
από χρόνια.

3.37.
Σε συνέχεια της επισκόπησης αυτής, καθώς και
των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων για το 2012, το
Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
εντείνουν και να επιταχύνουν τις απαιτούμενες προσπάθειες
προκειμένου να δοθεί συνέχεια στα ακόλουθα:

Σύσταση του Συνεδρίου
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου πλέον

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η σύσταση έχει ως επί το πλείστον
υλοποιηθεί. Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη του
Συνεδρίου ως προς αυτό και θα συνεχίσει να επικεντρώνει
τους ελέγχους της στον κίνδυνο μη εντοπισμού των μη
επιλέξιμων εκτάσεων πριν από την καταβολή των πληρωμών. Θα εφαρμοστούν δημοσιονομικές διορθώσεις όταν αυτό
απαιτείται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
της ΕΕ.

Όταν οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαπιστώσουν τέτοιου
είδους προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων τους,
ζητούν από το κράτος μέλος να λάβει διορθωτικά μέτρα. Σε
περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ, το κράτος
μέλος καλείται να εφαρμόσει σχέδιο επανορθωτικών μέτρων
το οποίο παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς από τις
υπηρεσίες της Επιτροπής. Μέχρι στιγμής, τα εν λόγω σχέδια
έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Η Επιτροπή
διασφαλίζει επίσης ότι ο χρηματοπιστωτικός κίνδυνος για
τον προϋπολογισμό της ΕΕ που προκύπτει από τις εν λόγω
ελλείψεις καλύπτεται μέσω δημοσιονομικών διορθώσεων
που επιβάλλονται με τη διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη
συμμόρφωση.

Τόσο στην ετήσια έκθεση 2014 όσο και στην ετήσια έκθεση
2015, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν απηύθυνε συστάσεις στην
Επιτροπή σχετικά με το ΟΣΔΕ.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση: στις περιπτώσεις
όπου εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες, εφαρμόζονται
σχέδια δράσης και βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες
εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση.
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Σύσταση 2: Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι δίνεται η
κατάλληλη συνέχεια σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες
το Συνέδριο διαπίστωσε σφάλματα.

Σύσταση 1: Τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τον τρόπο
με τον οποίο διενεργούν τους υφιστάμενους διοικητικούς
ελέγχους τους, αξιοποιώντας το σύνολο των συναφών
πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί
πληρωμών, καθώς έτσι είναι δυνατός ο εντοπισμός και η
διόρθωση της πλειονότητας των σφαλμάτων.

4.44.
Σε συνέχεια της επισκόπησης αυτής, καθώς και
των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων του για το 2012, το
Συνέδριο διατυπώνει τις εξής συστάσεις για τον τομέα της
αγροτικής ανάπτυξης:

Σύσταση 4: Οι εργασίες των διευθυντών των οργανισμών
πληρωμών και των οργανισμών πιστοποίησης επί των οποίων
στηρίζονται οι αντίστοιχες δηλώσεις τους πρέπει να
παρέχουν, χάρη στον σχεδιασμό και την ποιότητά τους,
αξιόπιστα στοιχεία για τη θεμελίωση της εκτίμησης της
νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες
βασίζονται οι λογαριασμοί.

Σύσταση του Συνεδρίου

X
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Ως επί το
πλείστον
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Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στη σύσταση 1 για την
αγροτική ανάπτυξη από το έτος 2013.

Το 2015 και το 2016 πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες
συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων στις οποίες έγινε
ανταλλαγή εμπειριών από το έργο όσον αφορά τη
νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων.

Από το 2012 έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις
συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων στις οποίες
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης
διασφάλισης όσον αφορά την ποιότητα του έργου των
οργανισμών πιστοποίησης, το 2015 πραγματοποιήθηκαν 15
αποστολές για την αξιολόγηση του έργου των οργανισμών
πιστοποίησης σε σχέση με τη νομιμότητα και την κανονικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των επιτόπιων
ελέγχων τους.

Η Επιτροπή συνεχίζει να εξετάζει το έργο των οργανισμών
πιστοποίησης με την ανάλυση των εγγράφων που αφορούν
την οικονομική εκκαθάριση των λογαριασμών, καθώς και
αποστολές ελέγχου σε οργανισμούς πιστοποίησης. Επίσης, οι
κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στους οργανισμούς πιστοποίησης προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο
της πιστοποίησης των λογαριασμών για το οικονομικό έτος
2015, το οποίο θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά εκτίμηση
της νομιμότητας και της κανονικότητας των υποκειμένων
πράξεων, οριστικοποιήθηκαν το 2014 και το τελικό κείμενό
τους παρουσιάστηκε επισήμως στα κράτη μέλη τον
Ιανουάριο 2015. Σε αυτό περιλαμβανόταν η επικαιροποιημένη κατευθυντήρια γραμμή που αφορά την αναθεωρημένη
διαχειριστική δήλωση.
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(1)

Σε σχέση με τη συγκεκριμένη σύσταση η ανάλυσή μας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύσταση 6: Η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω τη
μέθοδο καθορισμού των δημοσιονομικών διορθώσεων,
προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη η φύση και
η βαρύτητα των εντοπιζόμενων παραβάσεων.

Σύσταση 5: Η Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσει τις
αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων
συμμόρφωσης που διενήργησε, καθώς και το επίμονο
πρόβλημα των μεγάλων καθυστερήσεων στη διαδικασία
συμμόρφωσης συνολικά.

Σύσταση 4: Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει την επαρκή
κάλυψη των δαπανών στο πλαίσιο των ελέγχων συμμόρφωσης
που διενεργεί.

Όσον αφορά την ΚΓΠ συνολικά:

Σύσταση 3: Η Επιτροπή πρέπει, στην ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης,
να εφαρμόσει όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ προσέγγιση παρεμφερή
με αυτή που ακολουθεί για την αποσυνδεδεμένη στρεμματική
ενίσχυση, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει υπόψη τα
αποτελέσματα των ιδίων ελέγχων συμμόρφωσης για την
εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος για κάθε οργανισμό
πληρωμών.
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Οι εκκρεμείς φάκελοι είχαν σχεδόν διεκπεραιωθεί στο τέλος
Ιουνίου 2016.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να βελτιώνει τη μεθοδολογία και
τις διαδικασίες ελέγχου της. Επίσης, θα συνεχίσει να
καταβάλλει προσπάθειες, κυρίως στο πλαίσιο της υλοποίησης της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, για τη βελτίωση και
επιτάχυνση της διαδικασίας λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη
την ανάγκη τήρησης των κριτηρίων ποιότητας και σεβασμού
του δικαιώματος απάντησης των κρατών μελών. Ο
εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, που ισχύει από τον Ιανουάριο 2015, θέσπισε
υποχρεωτικές προθεσμίες για τα διάφορα στάδια της
διαδικασίας ελέγχου. Εφαρμόστηκαν επίσης εργαλεία ενισχυμένης παρακολούθησης.

Επιδίωξη της Επιτροπής είναι η αύξηση του εύρους των
ελέγχων εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων. Στο
πλαίσιο της πολυετούς στρατηγικής της, η ΓΔ Γεωργίας και
Ανάπτυξης εφαρμόζει από τον Ιούλιο 2014 ένα κυλιόμενο
τριετές πρόγραμμα ελέγχων το οποίο βασίστηκε σε μια
κεντρική ανάλυση και σχεδιάστηκε με στόχο τη μεγιστοποίηση του εύρους των ελέγχων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
«Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» και «Ασφάλεια και ιθαγένεια»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
Σημεία

Εισαγωγή
Μέρος πρώτο: «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας»
Σύντομη περιγραφή του τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας»
Τομείς δαπανών που ενέχουν μικρότερο κίνδυνο σφάλματος
Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

8.1
8.2-8.38
8.3-8.9
8.6-8.9
8.10

Κανονικότητα των πράξεων

8.11-8.21

Εξέταση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και των λοιπών στοιχείων του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου

8.22-8.32

Εξέταση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων

8.22-8.28

Αδυναμίες των συστημάτων που αναδείχθηκαν από τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες
υποβλήθηκαν οι πράξεις

8.29-8.31

Αξιολόγηση των συστημάτων της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Συμπέρασμα και συστάσεις

8.32
8.33-8.38

Συμπέρασμα για το 2015

8.33-8.34

Συστάσεις

8.35-8.38

Μέρος δεύτερο: «Ασφάλεια και ιθαγένεια»
Σύντομη περιγραφή του τομέα «Ασφάλεια και ιθαγένεια»
Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου
Σύνοψη των παρατηρήσεων που αφορούν τα συστήματα της ΓΔ Μετανάστευσης και
Εσωτερικών Υποθέσεων

8.39-8.46
8.40-8.41
8.42
8.43-8.46

Παράρτημα 8.1 — Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις του τομέα «Η
Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας»
Παράρτημα 8.2 — Παρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων για τον τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος
παράγοντας»
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
8.1. Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο
παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας σχετικά με τον τομέα «Η
Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» και στο δεύτερο οι διαπιστώσεις μας σχετικά με τον τομέα «Ασφάλεια και ιθαγένεια».

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: «Η ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ»
8.2. Τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις καλυπτόμενες δραστηριότητες και δαπάνες κατά το 2015 παρουσιάζονται στο πλαίσιο 8.1.

Πλαίσιο 8.1 — Τομέας 4 του ΠΔΠ — «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» — Βασικά πληροφοριακά στοιχεία για το 2015
(σε δισεκατ. ευρώ)

Σύνολο πληρωμών για το οικονομικό έτος
– προπληρωμές (1)
+ εκκαθαρίσεις προπληρωμών (1)

7,9
4,7
3,7

Σύνολο ελεγχθέντος πληθυσμού

6,9

(1)

Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε σημείο 7 του παραρτήματος 1.1).

Πηγή: Ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015.
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Σύντομη περιγραφή του τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας»
8.3. Ο τομέας «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» καλύπτει
τις δαπάνες για όλες τις εξωτερικές δράσεις («εξωτερική πολιτική»)
που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι
εξωτερικές πολιτικές συνιστούν μείζον πεδίο δράσης για την
ΕΕ (1), ιδίως όσον αφορά:
— την προώθηση και την προάσπιση στο εξωτερικό των αξιών της
ΕΕ, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το
κράτος δικαίου,
— την προβολή των πολιτικών της ΕΕ προς υποστήριξη της
αντιμετώπισης σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η αντιστροφή της
απώλειας της βιοποικιλότητας και η προστασία των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών,
— την ενίσχυση του αντικτύπου της αναπτυξιακής συνεργασίας
της ΕΕ με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας,
— την επένδυση στη μακροπρόθεσμη ευημερία και τη σταθερότητα των γειτόνων της ΕΕ τόσο μέσω της προετοιμασίας των
υποψήφιων για ένταξη χωρών όσο και μέσω της πολιτικής
γειτονίας,
— την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης μετά από φυσικές ή
ανθρωπογενείς καταστροφές,
— τη βελτίωση της πρόληψης και της επίλυσης κρίσεων, τη
διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς
ασφάλειας.
8.4. Οι σημαντικότερες γενικές διευθύνσεις που είναι επιφορτισμένες με την εκτέλεση του προϋπολογισμού στον τομέα της
εξωτερικής δράσης είναι η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας
και Ανάπτυξης, η Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων
για τη Διεύρυνση, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και
Πολιτικής Προστασίας (ECHO) και η Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής
Πολιτικής (FPI).
8.5. Το 2015 οι πληρωμές στο πλαίσιο του τομέα «Η Ευρώπη ως
παγκόσμιος παράγοντας» ανήλθαν σε 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ,
χρηματοδοτήθηκαν διά διαφόρων μέσων (βλέπε πλαίσιο 8.1) και
μεθόδων παροχής της βοήθειας (2) και πραγματοποιήθηκαν σε
περισσότερες από 150 χώρες. Οι κανόνες και οι διαδικασίες συχνά
χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους δημόσιους διαγωνισμούς και την ανάθεση
συμβάσεων.

(1)
(2)

COM(2011) 500 τελικό (Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020» — Μέρος ΙI: Δελτία πολιτικής).
Συγκεκριμένα, οι εξωτερικές δράσεις μπορούν να χρηματοδοτούν
δημόσιες συμβάσεις, επιχορηγήσεις, ειδικά δάνεια, εγγυήσεις δανείων
και χρηματοδοτική στήριξη, δημοσιονομική στήριξη και άλλες ειδικές
μορφές δημοσιονομικής βοήθειας.
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Τομείς δαπανών που ενέχουν μικρότερο κίνδυνο σφάλματος
8.6. Η φύση της χρηματοδότησης και οι όροι καταβολής των
πληρωμών περιορίζουν σε δύο τομείς τον βαθμό στον οποίο οι
πράξεις ενέχουν κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος. Οι εν λόγω τομείς
είναι η δημοσιονομική στήριξη (3) και η εφαρμογή του επονομαζόμενου «τεκμαρτού τρόπου προσέγγισης» σε δράσεις πολλαπλών
χορηγών βοήθειας, οι οποίες υλοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς (4).
Δημοσιονομική στήριξη

8.7. Η δημοσιονομική στήριξη αποτελεί συνεισφορά στον γενικό
προϋπολογισμό ενός κράτους μέλους ή σε άλλον προϋπολογισμό
του προοριζόμενο για συγκεκριμένη πολιτική ή για συγκεκριμένο
στόχο. Εξετάσαμε κατά πόσον η Επιτροπή, αφενός, τήρησε τους
ειδικούς όρους που πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση
πληρωμών σε χώρα-εταίρο στο πλαίσιο της δημοσιονομικής
στήριξης και, αφετέρου, επαλήθευσε ότι τηρήθηκαν οι γενικοί όροι
επιλεξιμότητας (όπως η επίτευξη ικανοποιητικής προόδου ως προς
τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών).
8.8. Ωστόσο, οι νομικές διατάξεις επιδέχονται ευρεία ερμηνεία
και η Επιτροπή διαθέτει σημαντικό περιθώριο ευελιξίας όταν
αποφασίζει κατά πόσον τηρήθηκαν οι εν λόγω γενικοί όροι. Ο
έλεγχος κανονικότητας που διενεργούμε δεν είναι δυνατό να
επεκταθεί πέραν του σταδίου καταβολής της ενίσχυσης στη χώραεταίρο. Στη συνέχεια, τα μεταβιβασθέντα κεφάλαια συγχωνεύονται
με τους δημοσιονομικούς πόρους της χώρας-αποδέκτη. Τυχόν
αδυναμίες στη δημοσιονομική διαχείριση που ασκεί η εκάστοτε
χώρα, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την κατάχρηση πόρων σε
εθνικό επίπεδο, δεν θα εμφανιστούν ως σφάλματα κατά τον δικό μας
έλεγχο κανονικότητας.
Τεκμαρτός τρόπος προσέγγισης

8.9. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρηματοδότηση της ΕΕ
υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την επιλεξιμότητα των
δαπανών, αξιολογούμε αν οι απαιτήσεις αυτές τηρούνται. Όταν οι
συνεισφορές της Επιτροπής σε έργα πολλαπλών χορηγών προστίθενται σε εκείνες άλλων χορηγών και δεν προορίζονται για τη
χρηματοδότηση συγκεκριμένων διακριτών στοιχείων δαπανών, η
Επιτροπή υποθέτει ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας της ΕΕ τηρούνται,
εφόσον το συνολικό ποσό περιλαμβάνει επαρκείς επιλέξιμες δαπάνες
ώστε να καλυφθεί η συνεισφορά της ΕΕ. Αυτή η προσέγγιση, όπως
εφαρμόζεται από την Επιτροπή, περιορίζει το έργο των ελεγκτών
όταν οι συνεισφορές των άλλων χορηγών είναι σημαντικές, καθώς η
Επιτροπή τις θεωρεί επαρκείς για την κάλυψη των μη επιλέξιμων
δαπανών που ενδέχεται να εντοπίσουμε.

(3)
(4)

Το 2015 οι πληρωμές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης από
τον γενικό προϋπολογισμό ανήλθαν σε 840 εκατομμύρια ευρώ.
Το 2015 οι πληρωμές προς διεθνείς οργανισμούς από τον γενικό
προϋπολογισμό ανήλθαν σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό
του εν λόγω ποσού επί του οποίου εφαρμόζεται ο τεκμαρτός τρόπος
προσέγγισης δεν είναι διαθέσιμο, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν το
παρακολουθεί χωριστά.
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου
8.10. Τα βασικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης και της
μεθοδολογίας ελέγχου που εφαρμόζουμε περιγράφονται στο
παράρτημα 1.1. Όσον αφορά τον έλεγχο του τομέα «Η Ευρώπη
ως παγκόσμιος παράγοντας», επισημαίνονται ειδικότερα τα εξής:
α)

Εξετάσαμε δείγμα 156 πράξεων, όπως ορίζεται στο σημείο 7
του παραρτήματος 1.1. Το δείγμα σχεδιάζεται ώστε να είναι
αντιπροσωπευτικό του φάσματος των δαπανών που καλύπτει ο
συγκεκριμένος τομέας του ΠΔΠ. Για το 2015, το δείγμα
περιλάμβανε 64 πράξεις που είχαν εγκριθεί από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε 12 δικαιούχους χώρες (5) και 92 πράξεις
που είχαν εγκριθεί από τις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής,
εκ των οποίων οι 36 είχαν εκτελεστεί από τους εταίρους της
ECHO σε περιοχές όπου είχε εκδηλωθεί ανθρωπιστική κρίση.

β)

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίσαμε σφάλματα,
εξετάσαμε τα αντίστοιχα συστήματα προκειμένου να εντοπίσουμε τις συγκεκριμένες αδυναμίες τους.

γ)

Αξιολογήσαμε τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της
ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της ΓΔ Γειτονίας
και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση.

Κανονικότητα των πράξεων
8.11. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες
υποβλήθηκαν οι πράξεις συνοψίζονται στο παράρτημα 8.1. Από
τις 156 πράξεις που εξετάσαμε, οι 40 (26 %) περιείχαν σφάλμα (6).
Βάσει των 30 σφαλμάτων που προσδιορίσαμε ποσοτικώς, εκτιμούμε
ότι το επίπεδο σφάλματος είναι 2,8 % (7).
8.12. Εάν από το ελεγχθέν δείγμα των 156 πράξεων αποκλειστούν οι επτά πράξεις δημοσιονομικής στήριξης και οι 23 πράξεις
στο πλαίσιο του τεκμαρτού τρόπου προσέγγισης που αναφέρονται
στα σημεία 8.6 έως 8.9, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι
3,8 % (8).
8.13. Σε επτά περιπτώσεις προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων, η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της επαρκή πληροφοριακά
στοιχεία για την πρόληψη ή για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των
σφαλμάτων πριν από την έγκριση των δαπανών. Εάν όλες αυτές οι
πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη ή για τον
εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο
σφάλματος θα ήταν χαμηλότερο κατά 1 εκατοστιαία μονάδα (9). Για
εννέα άλλες πράξεις, διαπιστώσαμε σφάλματα τα οποία θα έπρεπε να
είχαν εντοπιστεί από τους ελεγκτές που είχαν ορίσει οι δικαιούχοι.
Οι περιπτώσεις αυτές συμβάλλουν κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες
στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος.

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

Αφγανιστάν, Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κίνα,
Αίγυπτος, Ισραήλ, Μολδαβία, Μιανμάρ/Βιρμανία, Παλαιστίνη, Τανζανία και Τυνησία.
Ορισμένες πράξεις εμφάνιζαν περισσότερα του ενός σφάλματα.
Αναφέραμε συνολικά 46 σφάλματα.
Υπολογίζουμε το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος. Το αναφερόμενο ποσοστό αποτελεί τη
βέλτιστη δυνατή εκτίμηση. Εκτιμούμε, με βαθμό εμπιστοσύνης 95 %,
ότι το επίπεδο σφάλματος για τον σχετικό πληθυσμό κυμαίνεται
μεταξύ 1,0 % και 4,6 % (κατώτατο και ανώτατο όριο σφάλματος
αντίστοιχα).
126 πράξεις με κατώτερο όριο σφάλματος (ΚΟΣ) 1,6 %, ανώτατο
όριο σφάλματος (ΑΟΣ) 6,0 % και βαθμό εμπιστοσύνης 95 %.
Σε ποσοστό 0,9 % (πέντε περιπτώσεις) στο σφάλμα είχε υποπέσει η
ίδια η Επιτροπή και σε ποσοστό 0,1 % (δύο περιπτώσεις) το σφάλμα
είχε διαπραχθεί από δικαιούχους.
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8.14. Ο βαθμός στον οποίο τα διάφορα είδη σφαλμάτων
συνέβαλαν στη διαμόρφωση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος
για το 2015 παρουσιάζεται στο πλαίσιο 8.2.
Πλαίσιο 8.2 – «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» — Ανάλυση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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8.15. Το συχνότερο είδος σφάλματος (11 από τις 30 περιπτώσεις), που αντιστοιχεί στο 32 % του εκτιμώμενου επιπέδου
σφάλματος, αφορά μη επιλέξιμες δαπάνες. Σε αυτές περιλαμβάνονται δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες μη καλυπτόμενες
από σύμβαση (βλέπε πλαίσιο 8.3) ή πραγματοποιηθείσες εκτός
περιόδου επιλεξιμότητας, μη συμμόρφωση με τους κανόνες
καταγωγής, μη επιλέξιμοι φόροι και έμμεσες δαπάνες καταλογισθείσες εσφαλμένα ως άμεσες.
Πλαίσιο 8.3 — Μη επιλέξιμες δαπάνες: δραστηριότητες που δεν
καλύπτονται από σύμβαση

Πλαίσιο 8.3 – Μη επιλέξιμες δαπάνες: δραστηριότητες που δεν
καλύπτονται από σύμβαση

ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης — Μιανμάρ/
Βιρμανία

ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης — Μιανμάρ/
Βιρμανία

Εξετάσαμε τις δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή, λαμβάνοντας μάλιστα την έγκρισή της, στο πλαίσιο της συνεισφοράς σε
διεθνή οργάνωση με σκοπό τον περιορισμό της χρήσης
ενδοφλέβιων ναρκωτικών και των βλαβερών συνεπειών της. Η
συνεισφορά της ΕΕ ανερχόταν σε 800 000 ευρώ.

Μια επιστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης για ανάκτηση έχει
ήδη αποσταλεί στην οργάνωση.

Η διεθνής οργάνωση που ήταν υπεύθυνη για την υλοποίηση της
δράσης είχε δηλώσει 16 000 ευρώ ως δαπάνες επιμόρφωσης
προσωπικού. Καθώς η κατάρτιση δεν περιλαμβανόταν στην περί
συνεισφοράς συμφωνία, οι σχετικές δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

Όσον αφορά άλλα έξοδα, η αντιπροσωπεία θα εξακολουθήσει
να διασφαλίζει ότι οι εκτελεστικοί εταίροι και οι διαχειριστές
έργων γνωρίζουν ότι οι οικονομικές εκθέσεις που υποβάλλονται
θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες
προβλέπονται από τη σχετική συμφωνία. Όσον αφορά την
κατανομή των εξόδων κατά τη διάρκεια του έργου, θα δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις που εντοπίζεται εμπροσθοβαρής/οπισθοβαρής χορήγηση.
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8.16. Το 33 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος αντιστοιχεί
σε έξι περιπτώσεις για τις οποίες η Επιτροπή ενέκρινε (και σε
ορισμένες περιπτώσεις εκκαθάρισε) δαπάνες που δεν είχαν πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο της έγκρισής τους από την Επιτροπή
(βλέπε πλαίσιο 8.4).
Πλαίσιο 8.4 — Δαπάνες που δεν είχαν πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης

Πλαίσιο 8.4 — Δαπάνες που δεν είχαν πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης

ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO) — πολυκρατική δράση (Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, Ιορδανία, Λίβανος)

Εξετάσαμε τις δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή,
λαμβάνοντας μάλιστα την έγκρισή της, στο πλαίσιο επιχορήγησης σε ανθρωπιστική οργάνωση δραστηριοποιούμενη για την
αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία. Η επιχορήγηση της ΕΕ
ανερχόταν σε 5 800 000 ευρώ.
Μέρος των δαπανών της δράσης αφορούσαν τη μεταφορά
τροφίμων. Η ανθρωπιστική οργάνωση καταλόγισε εσφαλμένα
στην ΕΕ 8 500 ευρώ για τη μεταφορά τροφίμων στο πλαίσιο
δράσης χρηματοδοτούμενης από άλλον χορηγό βοήθειας.
Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI) —
κεντρικές υπηρεσίες

Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής
κεντρικές υπηρεσίες

Πολιτικής

(FPI)

—

Εξετάσαμε τις δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή,
λαμβάνοντας μάλιστα την έγκρισή της, στο πλαίσιο της
επιχορήγησης προς υποστήριξη της μη διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων. Η δράση, με προϋπολογισμό 930 000 ευρώ,
χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Υπηρεσία Μέσων
Εξωτερικής Πολιτικής (FPI).

Η FPI στηρίζεται στις εκθέσεις επαλήθευσης δαπανών πριν από
την καταβολή της τελικής πληρωμής των επιχορηγήσεων.
Παρά το γεγονός ότι η έκθεση για την εν λόγω σύμβαση δεν
είχε εντοπίσει το συγκεκριμένο σφάλμα, η Επιτροπή είχε ήδη
ανιχνεύσει το σφάλμα του δικαιούχου μέσω του συστήματος
των εκ των υστέρων ελέγχων που διαθέτει.

Ο δικαιούχος, ερευνητικό ίδρυμα με έδρα στην Ευρώπη,
καταλόγισε εκτιμώμενες δαπάνες προσωπικού που υπερέβαιναν
τις πραγματικές.

Επίσης, η FPI θα λάβει επίσης μέτρα για τη βελτίωση του
ισχύοντος συστήματός της για τις εκθέσεις επαλήθευσης
δαπανών, ακολουθώντας το παράδειγμα της ΓΔ Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO).
Η Επιτροπή ακολουθεί τη διαδικασία ανάκτησης των μη
επιλέξιμων κεφαλαίων με στόχο την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

8.17. Το 14 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος (οκτώ
περιπτώσεις) οφείλεται σε δαπάνες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν
βασικά δικαιολογητικά έγγραφα.
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8.18. Μία περίπτωση αφορά μη επιλέξιμη κατηγορία δικαιούχου
(βλέπε πλαίσιο 8.5).
Πλαίσιο 8.5 — Μη επιλέξιμος δικαιούχος

Πλαίσιο 8.5 — Μη επιλέξιμος δικαιούχος

EACEA — Αζερμπαϊτζάν

E AC E A — Α ζ ε ρ μ π α ϊ τ ζ ά ν

Εξετάσαμε τις δαπάνες, ύψους 16 500 ευρώ, που δηλώθηκαν
στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών
Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), λαμβάνοντας μάλιστα την
έγκρισή του, για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας
στον τομέα της νεολαίας. Η επιχορήγηση καταβλήθηκε σε λέσχη
νέων την οποία δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε ώστε να
εξετάσουμε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

Μετά τη διαπίστωση αυτή, που υποδηλώνει παρατυπία/δόλιες
δραστηριότητες, η Επιτροπή έλαβε μέτρα και ακολούθησε τους
ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες ενώ ενημέρωσε σχετικά τον
αρμόδιο φορέα (OLAF). Επίσης, η Επιτροπή έλαβε τα αναγκαία
μέτρα για την ανάκτηση των καταβληθέντων κεφαλαίων.

8.19. Το 7 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος ανάγεται σε
τέσσερις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος δεν είχε
συμμορφωθεί με τους περί δημόσιων συμβάσεων κανόνες.
8.20. Πέραν των σφαλμάτων που προσδιορίσαμε ποσοτικώς,
εντοπίσαμε και 16 μη προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα που
αφορούσαν τη μη συμμόρφωση με νομικές ή συμβατικές
υποχρεώσεις.
8.21. Οι επτά πράξεις δημοσιονομικής στήριξης που εξετάσαμε
δεν περιείχαν σφάλματα κανονικότητας (βλέπε επίσης την ετήσια
έκθεση σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης για το
οικονομικό έτος 2015, σημείο 38).

Εξέταση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και των
λοιπών στοιχείων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Εξέταση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων
8.22. Βάσει της προσέγγισης του εκ περιτροπής ελέγχου που
εφαρμόζουμε στον τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» (10), εξετάσαμε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για
το 2015 της ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση.

(10)

Τα προηγούμενα έτη εξετάσαμε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
της ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO)
και της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI).
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8.23. Στη δήλωση αξιοπιστίας για το οικονομικό έτος 2015, ο
γενικός διευθυντής της εν λόγω γενικής διεύθυνσης θεωρεί, για
αμφότερα τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαχειρίζεται η γενική
διεύθυνσή του (ΕΜΓ, ΜΠΒ), ότι το χρηματοδοτικό άνοιγμα από τα
επισφαλή ποσά είναι χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας
του 2 % (11) και ότι το προσδιορισθέν μέσο ποσοστό σφάλματος (12)
για ολόκληρη τη γενική διεύθυνση είναι 1,12 %. Η δήλωση αυτή δεν
συμφωνεί με τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών μας.
Δεδομένου ότι επρόκειτο για το πρώτο έτος λειτουργίας της, η
γενική διεύθυνση ανέπτυξε νέες μεθοδολογίες για τον υπολογισμό
των ποσοστών σφάλματος στο πλαίσιο των διαφόρων προγραμμάτων και μορφών διαχείρισης. Στην έκθεσή της, η ΓΔ Γειτονίας και
Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση αναγνωρίζει ότι η εφαρμοζόμενη προσέγγιση χρήζει περαιτέρω βελτίωσης. Η επισκόπηση στην
οποία θα υποβάλλαμε τις διάφορες μεθοδολογίες προσέκρουσε
στους περιορισμούς που μας επέβαλαν ορισμένες καθυστερήσεις
στην υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων που όφειλε να μας
παράσχει η εν λόγω γενική διεύθυνση. Αναλυτική επισκόπηση θα
διενεργηθεί στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων για
το 2016.
8.24. Η ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση
υπολόγισε το εναπομένον ποσοστό σφάλματος (ΕΠΣ) για το 90 %
των δαπανών της καταλήγοντας σε τρία ποσοστά (13): ένα για τον
υπό άμεση διαχείριση ΜΠΒ, ένα δεύτερο για τον υπό έμμεση
διαχείριση από τη δικαιούχο χώρα ΜΠΒ και ένα τρίτο για όλες τις
μορφές διαχείρισης του ΕΜΓ. Για την αποκόμιση βεβαιότητας ως
προς το υπόλοιπο 10 % των δαπανών η γενική διεύθυνση
χρησιμοποίησε άλλες πηγές.
8.25. Η ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση
μέτρησε το καθένα από τα τρία προαναφερθέντα ΕΠΣ σε
διαφορετική βάση:
α)

Το ΕΠΣ για τον ΕΜΓ (0,64 %) καθορίστηκε από εξωτερικό
συνεργάτη σύμφωνα με μεθοδολογία παρόμοια με αυτή που
εφαρμόζεται για το ΕΠΣ της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (14).

β)

Η ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση
υπολόγισε το ΕΠΣ για τον «υπό άμεση διαχείριση ΜΠΒ»
(1,62 %) βάσει των δικών της κατασταλτικών ελέγχων επί
δείγματος πράξεων.

(11)
12

( )
(13)

(14)

Το επισφαλές ποσό ανέρχεται στο 0,84 % και στο 1,63 % των
πληρωμών για τον ΕΜΓ και τον ΜΠΒ αντίστοιχα.
Λόγος του συνολικού επισφαλούς ποσού προς το συνολικό
καταβληθέν ποσό.
Η ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση καθόρισε
πέντε βασικά περιβάλλοντα δικλίδων ελέγχου: δημόσιες συμβάσεις
υπό άμεση διαχείριση, επιχορηγήσεις υπό άμεση διαχείριση,
δημοσιονομική στήριξη υπό άμεση διαχείριση, έμμεση διαχείριση
από τη δικαιούχο χώρα και έμμεση διαχείριση από εντεταλμένο
φορέα.
Στην ετήσια έκθεσή μας σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης
για το οικονομικό έτος 2012, επανεξετάσαμε τον τρόπο ανάπτυξης
αυτής της μεθοδολογίας και κρίναμε ότι γενικώς ενδείκνυται για τους
σκοπούς της μελέτης.
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Για τη μεθοδολογία μέτρησης του ΕΠΣ όσον αφορά τον «υπό
έμμεση διαχείριση από τη δικαιούχο χώρα ΜΠΒ», η ΓΔ Γειτονίας
και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση βασίστηκε στις
ελεγκτικές αρχές των δικαιούχων χωρών. Ωστόσο, λόγω του
ανεπαρκούς μεγέθους των πληθυσμών, η γενική διεύθυνση
συμπλήρωσε τα αποτελέσματα με ιστορικά ΕΠΣ για αυτή τη
μορφή διαχείρισης. Το αποτέλεσμα ήταν ποσοστό σφάλματος
κυμαινόμενο μεταξύ 0,02 και 1,84 % (15).

8.26. Η «έμμεση διαχείριση από τις δικαιούχους χώρες», ως
μορφή διαχείρισης, καλύπτει το 37 % των πληρωμών που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΜΠΒ. Θεωρούμε ότι ο
υπολογισμός του ΕΠΣ για τον μηχανισμό αυτό, ο οποίος συνδυάζει
τα αποτελέσματα μη στατιστικής δειγματοληψίας από τις ελεγκτικές
αρχές με το ιστορικό ΕΠΣ που υπολογίζει η ΓΔ Γειτονίας και
Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, δεν είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικός και δεν παρέχει επαρκώς ακριβή στοιχεία σχετικά με
το ύψος των επισφαλών πληρωμών. Βάσει του υπολογισμού αυτού,
ο οποίος δεν ακολουθεί πλήρως τις οδηγίες της Επιτροπής (16),
υπάρχει κίνδυνος υποεκτίμησης του επιπέδου σφάλματος και αυτό
ενδεχομένως να έχει αντίκτυπο στη διασφάλιση που παρέχει ο
γενικός διευθυντής (λόγου χάριν, πιθανή μη διατύπωση επιφυλάξεων) (17).

8.26. Οι χώρες που υπάγονται στο περιβάλλον της έμμεσης
διαχείρισης με τις δικαιούχους χώρες (IMBC) για το οποίο
υπολογίστηκε το ΕΠΣ (εναπομένον ποσοστό σφάλματος), δηλαδή
η Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
και η Τουρκία, έχουν σταθερό περιβάλλον ελέγχου κατά τα
τελευταία δέκα έτη. Ως εκ τούτου, η ΓΔ δεν διέθετε αποδείξεις για
αυξημένο κίνδυνο σε αυτό το περιβάλλον. Το πλαίσιο ελέγχου
περιλάμβανε 100 % εκ των προτέρων ελέγχους στις διαδικασίες
υποβολής προσφορών και σύναψης συμβάσεων και ιδιαίτερα
εμπεριστατωμένη διαδικασία εκκαθάρισης λογαριασμών για
πληρωμές, σε συνδυασμό με τακτικούς επιτόπιους ελέγχους από
την Επιτροπή. Επιπλέον, οι εθνικές αρχές, που έχουν επιφορτιστεί
από την Επιτροπή κατόπιν διεξοδικής διαδικασίας ανάθεσης
ελέγχου, διαθέτουν δικούς τους ελέγχους τόσο για το στάδιο της
σύναψης συμβάσεων όσο και για το στάδιο πληρωμών της
διαδικασίας. Οι αρχές ελέγχου στις χώρες διενεργούν περαιτέρω
ελέγχους για τις πράξεις των εθνικών αρχών. Αυτό δημιουργεί
περιβάλλον χαμηλού κινδύνου και έχει οδηγήσει σε ποσοστό
σφάλματος κάτω από το όριο σημαντικότητας για εννέα από τα
δέκα τελευταία έτη.
Το 2015 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο ζητήθηκε η γνώμη των
ελεγκτικών αρχών των χωρών. Δεδομένου ότι το ποσοστό
σφάλματος που προέκυψε στις χώρες ήταν σημαντικά χαμηλότερο
(0,02 %) από τον ιστορικό μέσο όρο (κάτω από 2 %), και βασιζόταν
σε μη στατιστική δειγματοληψία, υπολογίστηκε κεντρική τιμή
(0,91 %) με βάση τη μέση τιμή μεταξύ της ΕΕΔ του 2015 (0,02 %)
και του υψηλότερου ΕΠΣ (1,84 %) που αναφέρεται στην ΕΕΔ του
2012 και αφορά τις συμβάσεις που υπόκεινται στο έτος
προγραμματισμού 2005. Αυτό σχεδιάστηκε για να διατηρηθεί η
συντηρητική και συνετή προσέγγιση των προηγουμένων ετών.
Αυτό έγινε με βάση το παράρτημα 2 των κατευθυντήριων
γραμμών της ΓΔ Προϋπολογισμού για τον υπολογισμό του ΕΠΣ,
που επεξηγεί τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε περιπτώσεις,
όπως αυτή που περιγράφεται ανωτέρω.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι θα μπορούσε να
απαιτείται επιφύλαξη, δεδομένου ότι το επίπεδο σημαντικότητας
που τελικά επετεύχθη ήταν κάτω από 2 %.

(15)
(16)
(17)

Για τον υπολογισμό του επισφαλούς ποσού, η ΓΔ Γειτονίας και
Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση χρησιμοποίησε κεντρική αξία
0,91 %.
Οδηγίες της ΓΔ Προϋπολογισμού σχετικά με τον υπολογισμό των
ποσοστών σφάλματος για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων
δραστηριοτήτων το 2015.
Όσον αφορά το εναπομένον ποσοστό σφάλματος και το επισφαλές
ποσό στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης που ασκούν οι δικαιούχοι
χώρες, καταλήξαμε στα ίδια συμπεράσματα με την Υπηρεσία
Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής, η οποία προέβη σε
επισκόπηση της μεθοδολογίας και του υπολογισμού του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος για το 2015 από τη ΓΔ Γειτονίας και
Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση.
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8.27. Για τον υπό «έμμεση διαχείριση από εντεταλμένους φορείς»
ΜΠΒ, ο οποίος αντιστοιχεί στο 15 % των πληρωμών που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού το 2015, το
εναπομένον ποσοστό σφάλματος δεν υπολογίστηκε.

8.27. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, αν και το ποσοστό ΕΠΣ για
τον ΜΠΒ για το 2015 δεν κάλυπτε τον τρόπο διαχείρισης IMEE
(έμμεση διαχείριση από εντεταλμένους φορείς), καλυπτόταν από τις
ακόλουθες πηγές αξιοπιστίας: (1) αξιολόγηση των πυλώνων (2)
τακτική υποβολή εκθέσεων από τις σχετικές εντεταλμένες
οντότητες (3) επιτόπιοι έλεγχοι (4) αποστολές επαλήθευσης.
Η Επιτροπή θα τονίσει περαιτέρω ότι για το 2015 στο πλαίσιο της
ΙΜΕΕ του ΜΠΒ, το 94 % αποτελείτο από πληρωμές προχρηματοδοτήσεων.

8.28. Εξετάσαμε επίσης την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για
το 2015 της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τα σχετικά
αποτελέσματα παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεσή μας σχετικά με το
όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης,
στα σημεία 49 έως 53.

Αδυναμίες των συστημάτων που αναδείχθηκαν από τις
ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις
8.29. Με τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκαν οι
πράξεις του τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας»
διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες των δικλίδων ελέγχου των
συστημάτων της Επιτροπής. Όπως αναφέρεται στο σημείο 8.13, σε
ορισμένες περιπτώσεις, στο πλαίσιο της επαλήθευσης των δαπανών
από τους ελεγκτές που όρισαν οι δικαιούχοι δεν κατέστη δυνατός ο
εντοπισμός των σφαλμάτων που είχαν ως συνέπεια την έγκριση μη
επιλέξιμων δαπανών από την Επιτροπή (18). Με τις ελεγκτικές
δοκιμασίες που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε επίσης καθυστερήσεις
στην εκκαθάριση, την έκδοση εντολών πληρωμής και την καταβολή
των δαπανών από την Επιτροπή.
8.30. Πέντε από τις πράξεις που εξετάσαμε αφορούν συμβάσεις
αδελφοποίησης (19), χρηματοδοτηθείσες στο σύνολό τους από τον
ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας και εταιρικής σχέσης. Δεδομένου ότι
οι συμβάσεις αδελφοποίησης έχουν σχεδιαστεί κατά τα πρότυπα των
συμβάσεων επιχορήγησης, υπόκεινται στη γενική απαίτηση να μην
αποφέρουν κέρδη (20).

(18)

(19)

(20)

Από τις εννέα περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 8.13, πέντε
αφορούν τη ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση,
τρεις τη ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης και μία την
Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI).
Η αδελφοποίηση αποτελεί μέσο της ΕΕ για τη δημιουργία θεσμών
που έχει αναπτύξει η Επιτροπή και το οποίο βασίζεται σε συνεργασία
στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ των διοικητικών αρχών των
κρατών μελών της ΕΕ και μιας δικαιούχου χώρας, με σκοπό την
επίτευξη υποχρεωτικών αποτελεσμάτων συμφωνούμενων από κοινού
με την Επιτροπή.
Αρχή της μη παροχής κέρδους, όπως ορίζεται στο άρθρο 125,
παράγραφος 4, του κανονισμού (EΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 298
της 26.10.2012, σ. 1).

8.29. Η ΓΔ DEVCO πρόκειται να εφαρμόζει ένα σύστημα
εξασφάλισης της ποιότητας και για τις επαληθεύσεις των δαπανών
που ανατέθηκαν απευθείας από τους δικαιούχους. Ωστόσο,
δεδομένου ότι οι ανεπάρκειες του συστήματος συνδέονται εν μέρει
με ανεπάρκειες στους όρους της εντολής για αυτά τα είδη
δεσμεύσεων, η ΓΔ DEVCO θα αναθεωρήσει κατ’ αρχάς αυτούς
τους όρους της εντολής. Η αναθεώρηση των όρων της εντολής θα
περιλαμβάνει, πέραν από τις ενισχυμένες απαιτήσεις ποιότητας,
μεγαλύτερη εστίαση σε χρήσιμα αποτελέσματα για τους σκοπούς
της αξιοπιστίας.
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8.31. Διαπιστώσαμε ότι οι συγκεκριμένοι κανόνες που έχει
θεσπίσει η Επιτροπή σχετικά με τον μηχανισμό αδελφοποίησης δεν
ορίζουν ανώτατο όριο χρηματοδότησης για την κατ’ αποκοπή
χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση βάσει ενιαίου συντελεστή,
σκοπός των οποίων είναι κυρίως η κάλυψη των έμμεσων δαπανών
του εταίρου του εκάστοτε κράτους μέλους. Όσον αφορά τις
συμβάσεις που υποβάλαμε σε έλεγχο, το ύψος της κατ’ αποκοπή
χρηματοδότησης και της χρηματοδότησης βάσει ενιαίου συντελεστή
κυμαινόταν μεταξύ του 15 % και του 27 % των συνολικών δαπανών.
Για λόγους σύγκρισης αναφέρεται ότι το ανώτατο όριο για τις
έμμεσες δαπάνες των συμβάσεων επιχορήγησης καθορίζεται συνήθως στο 7 % (21), με αποτέλεσμα να υφίσταται ο κίνδυνος
δημιουργίας κέρδους από τον εταίρο του κράτους μέλους.

8.31. Η Επιτροπή προετοιμάζει επικαιροποίηση του εγχειριδίου
αδελφοποίησης και νέα απόφασή της. Η διαπίστωση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ληφθεί υπόψη.

Αξιολόγηση των συστημάτων της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας
και Ανάπτυξης
8.32. Αξιολογήσαμε τα συστήματα της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τα λεπτομερή αποτελέσματα των εργασιών μας
παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεσή μας σχετικά με το όγδοο, ένατο,
δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, στα σημεία 39
έως 53.

Συμπέρασμα και συστάσεις

Συμπέρασμα για το 2015
8.33. Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου
συνάγεται ότι οι δαπάνες του τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος
παράγοντας» περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος.

(21)

Άρθρο 124, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012.
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8.34. Για το πεδίο που καλύπτει ο εν λόγω τομέας του ΠΔΠ,
βάσει των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι
πράξεις, προκύπτει ότι το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον
σχετικό πληθυσμό είναι 2,8 % (βλέπε παράρτημα 8.1).

Συστάσεις
8.35. Το αποτέλεσμα της επισκόπησής μας όσον αφορά τη
συνέχεια που δόθηκε σε συστάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν σε
προγενέστερες ετήσιες εκθέσεις (22) παρουσιάζεται στο παράρτημα 8.2. Στις ετήσιες εκθέσεις για τα οικονομικά έτη 2012 και
2013, το Συνέδριο διατύπωσε επτά συστάσεις. Η Επιτροπή
υλοποίησε πλήρως πέντε εξ αυτών, ενώ μία υλοποιήθηκε ως επί το
πλείστον και μία μερικώς.
8.36. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, τα αποτελέσματα των
ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβάλαμε τις πράξεις κατέδειξαν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δικλίδες ελέγχου για τον
εντοπισμό και την πρόληψη των σφαλμάτων στο πλαίσιο των
συμβάσεων επιχορήγησης δεν λειτούργησαν σωστά (23). Στην ετήσια
έκθεσή μας για το οικονομικό έτος 2011 συνιστούσαμε στην
Επιτροπή να βελτιώσει την εποπτεία των επιχορηγήσεων και την ίδια
σύσταση επαναλάβαμε στην ετήσια έκθεσή μας για το οικονομικό
έτος 2014. Αναγνωρίζουμε ότι η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και
Ανάπτυξης επεξεργάζεται επί του παρόντος νέα μέτρα, όπως η
συστηματική παρακολούθηση και οι επιτόπιες επισκέψεις, αλλά,
δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόζονται ακόμη, ο
αντίκτυπός τους μόνο μελλοντικά θα μπορέσει να αξιολογηθεί.
8.37. Όπως αναφέρεται στο σημείο 8.29, οι ελεγκτικές
δοκιμασίες στις οποίες υποβάλαμε τις πράξεις κατέδειξαν ότι η
ποιότητα των επαληθεύσεων των δαπανών από τους ελεγκτές που
διόρισε ο δικαιούχος δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις. Η
αδυναμία αυτή έχει επισημανθεί σε προηγούμενους ελέγχους μας
και, στην ετήσια έκθεσή μας για το οικονομικό έτος 2012,
συνιστούσαμε στην Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της
ποιότητας αυτών των επαληθεύσεων.

(22)
(23)

Στόχος αυτής της παρακολούθησης ήταν η επαλήθευση της λήψης
και της ύπαρξης διορθωτικών μέτρων σε συνέχεια των συστάσεών
μας, και όχι η αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους.
Το 84 % των σφαλμάτων που προσδιορίσαμε ποσοτικώς για το 2015
αφορούν συμφωνίες επιχορήγησης.
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8.38. Βάσει της παρούσας επισκόπησης, καθώς και των
διαπιστώσεων και του συμπεράσματος για το 2015, συνιστούμε
τα εξής:
— Σύσταση 1: Η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης και η
ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση οφείλουν
να βελτιώσουν την ποιότητα των επαληθεύσεων δαπανών τις
οποίες οι δικαιούχοι αναθέτουν σε εξωτερικούς ελεγκτές, ιδίως
καθιερώνοντας νέα μέτρα όπως η χρήση πίνακα αξιολόγησης
της ποιότητας, προκειμένου να ελέγχεται η ποιότητα των
εργασιών που εκτελούν οι ελεγκτές που ορίζει ο δικαιούχος και
να αξιολογούνται οι όροι της σχετικής εντολής.

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 1.
Έχει ήδη εκπονήσει προσαρμογή του πίνακα αξιολόγησης της
ποιότητας για τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που διενεργούνται από την Επιτροπή, στα ειδικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και
τις λεπτομέρειες εφαρμογής των επαληθεύσεων δαπανών που
πραγματοποιούν οι δικαιούχοι.

— Σύσταση 2: Η ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη
Διεύρυνση οφείλει να λάβει μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζει
ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω μηχανισμού
αδελφοποίησης συμφωνεί με τον κανόνα της μη παροχής
κέρδους και τηρεί την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης.

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 2.

— Σύσταση 3: Η ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη
Διεύρυνση οφείλει να αναθεωρήσει τη μεθοδολογία που
εφαρμόζει για τον υπολογισμό του ΕΠΣ, προκειμένου να
παρέχει στατιστικώς ακριβή στοιχεία σχετικά με τα επισφαλή
ποσά όσον αφορά τις πληρωμές που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο του υπό έμμεση διαχείριση ΜΠΒ.

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 3.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ»
8.39. Ο τομέας «Ασφάλεια και ιθαγένεια» αντιστοιχεί σε μικρό,
αλλά διαρκώς αυξανόμενο, μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Τα
βασικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις καλυπτόμενες
δραστηριότητες και τις δαπάνες κατά το 2015 παρουσιάζονται
στο πλαίσιο 8.6. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ο συνολικός
ελεγχθείς πληθυσμός αντιστοιχεί σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ,
εξαιρουμένων των αποκεντρωμένων οργανισμών (24), ή σχεδόν
στο 1 % του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η παρούσα ενότητα
επικεντρώνεται στα 0,8 δισεκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν
για «τη μετανάστευση και την ασφάλεια».

(24)

Το Συνέδριο καταρτίζει ειδική ετήσια έκθεση για καθέναν από τους
εμπλεκόμενους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι ανέρχονται
σε δώδεκα. Οι συχνότερες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν τα
τελευταία χρόνια για τους οργανισμούς αυτούς αφορούν το υψηλό
επίπεδο μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων από το ένα οικονομικό
έτος στο άλλο, καθώς και τις αδυναμίες που παρουσιάζουν οι
εσωτερικές δικλίδες ελέγχου.
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Πλαίσιο 8.6 — Τομέας 3 του ΠΔΠ — «Ασφάλεια και ιθαγένεια» — Βασικά πληροφοριακά στοιχεία για το 2015
(σε δισεκατ. ευρώ)

Σύνολο πληρωμών για το οικονομικό έτος
– προπληρωμές (1)
+ εκκαθαρίσεις προπληρωμών (1)

2,0
1,3
1,4

Σύνολο ελεγχθέντος πληθυσμού

2,1

(1)

Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε σημείο 7 του παραρτήματος 1.1).

Πηγή: Ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σύντομη περιγραφή του τομέα «Ασφάλεια και ιθαγένεια»
8.40. Ο τομέας «Ασφάλεια και ιθαγένεια» περιλαμβάνει διάφορες
πολιτικές, κοινός στόχος των οποίων είναι η ενίσχυση της ιδέας της
ευρωπαϊκής ιθαγένειας με τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα. Οι σχετικές
δαπάνες συγκεντρώνονται σε τρεις βασικές πολιτικές: «μετανάστευση
και ασφάλεια», «τρόφιμα και ζωοτροφές» και «δημιουργική Ευρώπη».
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8.41. Οι περισσότερες δαπάνες για «τη μετανάστευση και την
ασφάλεια» προέρχονται από δύο ταμεία: το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) (25) και το Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας (ΤΕΑ). Στόχος του ΤΑΜΕ είναι να συμβάλλει στην
αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και
στην εφαρμογή, ενίσχυση και ανάπτυξη κοινής προσέγγισης εντός
της Ένωσης όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση. Στόχος του
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) είναι να συμβάλλει στην
επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην ΕΕ με την προώθηση της
υλοποίησης της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας, της συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου και της διαχείρισης των
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Το ΤΕΑ αποτελείται από δύο μέσα, το
ΤΕΑ Σύνορα και Θεωρήσεις (26) και το ΤΕΑ Αστυνομική συνεργασία (27). Το ΤΕΑ Σύνορα και Θεωρήσεις υποστηρίζει εναρμονισμένα
μέτρα διαχείρισης των συνόρων, καθώς και την ανάπτυξη κοινής
πολιτικής για τις θεωρήσεις. Το ΤΕΑ Αστυνομική συνεργασία
υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του
νόμου, καθώς και τη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων
και κρίσεων που απειλούν την ασφάλεια. Το 2014 το ΤΑΜΕ και το
ΤΕΑ αντικατέστησαν το προηγούμενο πρόγραμμα SOLID («Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»). Όπως το
πρόγραμμα SOLID, η διαχείριση των περισσότερων κονδυλίων του
ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ είναι επιμερισμένη μεταξύ των κρατών μελών και
της Επιτροπής.

(25)

(26)

(27)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της
απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης
2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο
πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των
θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ
(ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 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, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 93).
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου
8.42. Διενεργήσαμε επισκόπηση των κυριότερων συστημάτων
στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας, τα οποία
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών
Υποθέσεων της Επιτροπής (28). Όσον αφορά την άμεση διαχείριση,
εξετάσαμε τα συστήματα της Επιτροπής που αφορούν τις
επιχορηγήσεις και τις δημόσιες συμβάσεις (29). Όσον αφορά την
επιμερισμένη διαχείριση, εξετάσαμε (30) την εκ μέρους της Επιτροπής
αξιολόγηση των συστημάτων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τη
διαχείριση των κονδυλίων του προγράμματος SOLID.

Σύνοψη των παρατηρήσεων που αφορούν τα συστήματα
της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
8.43. Το 2015, στον τομέα πολιτικής «μετανάστευση και
ασφάλεια», η Επιτροπή (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών
Υποθέσεων) διαχειρίστηκε άμεσα, μέσω επιχορηγήσεων και δημόσιων
συμβάσεων, πληρωμές ύψους 201 εκατομμυρίων ευρώ. Η Επιτροπή
εφάρμοσε τις σχετικές δικλίδες ελέγχου που επιβάλλει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Από την επισκόπησή μας δεν προέκυψαν
σημαντικές αδυναμίες.
8.44. Το 2015 η Επιτροπή πραγματοποίησε πληρωμές
ύψους 582 εκατομμυρίων ευρώ (31) για προγράμματα υπό
επιμερισμένη διαχείριση μεταξύ της ίδιας και των κρατών μελών.
Στο τέλος του 2015, η Επιτροπή είχε κλείσει 506 ετήσια
προγράμματα SOLID των κρατών μελών.

(28)

(29)
(30)

(31)

Εξετάσαμε επίσης δέκα πράξεις που αφορούν τον τομέα «Ασφάλεια
και ιθαγένεια», προκειμένου να συγκεντρώσουμε αποδεικτικά στοιχεία
προς υποστήριξη της από μέρους μας συνολικής αξιολόγησης της
κανονικότητας των πράξεων της ΕΕ, όπως αναφέρεται στο
σημείο 1.19 του κεφαλαίου 1.
Εξετάσαμε τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει η
Επιτροπή για τις σχετικές πληρωμές και υποβάλαμε σε επισκόπηση έξι
επιχορηγήσεις και πέντε δημόσιους διαγωνισμούς.
Εξετάσαμε δείγμα δέκα ελέγχων συστημάτων: του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Λιθουανία και τη
Μάλτα· του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών για τη Γαλλία και το
Ηνωμένο Βασίλειο· του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για τη
Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο· και του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την Ιταλία και την Πολωνία.
Το δείγμα μας επελέγη από τα προγράμματα του 2011 που έκλεισαν
το 2014. Εξετάσαμε επίσης τον εκ μέρους της Επιτροπής σχεδιασμό
των κατασταλτικών ελέγχων που αφορούσαν ετήσια προγράμματα
των κρατών μελών που έχουν εκκαθαριστεί.
Εξ αυτών, τα 277 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τα κονδύλια του
παλαιότερου προγράμματος SOLID και τα 305 εκατομμύρια ευρώ
προπληρωμές στο πλαίσιο των νέων ταμείων ΤΑΜΕ και ΤΕΑ.
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8.45. Η Επιτροπή υπέβαλε σε έλεγχο δείγμα των συστημάτων
διαχείρισης και ελέγχου που εφάρμοζαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο
των προγραμμάτων SOLID. Από την εξέταση των εργασιών αυτών
διαπιστώσαμε ότι οι έλεγχοι της Επιτροπής δεν περιλάμβαναν την
υποβολή σε ελεγκτικές δοκιμασίες της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων ελέγχου των βασικότερων διεργασιών (διαδικασίες επιλογής και ανάθεσης, παρακολούθηση των έργων,
πληρωμές και λογιστική), επικεντρωνόμενοι περισσότερο στην
περιγραφή των διεργασιών αυτών και σε «διεπεξεργαστικές»
ελεγκτικές δοκιμασίες (που αποσκοπούν στην κατανόηση και την
τεκμηρίωση των διαδικασιών των δικλίδων ελέγχου), πρακτική η
οποία υπάρχει κίνδυνος να μην επαρκεί για την εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δικλίδων.

8.45. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι έλεγχοι δεν κάλυπταν τις
δοκιμές ελέγχων στις βασικότερες διεργασίες.
Ωστόσο, η Επιτροπή θα ήθελε να επαναλάβει ότι στο πλαίσιο της
επιμερισμένης διαχείρισης, η αξιοπιστία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ελέγχων δημιουργείται σταδιακά, όχι μόνο για
τους ελέγχους συστημάτων, αλλά μέσω μιας συστημικής προσέγγισης, ξεκινώντας από το στάδιο έναρξης, τις επιχειρησιακές
επισκέψεις παρακολούθησης της ΓΔ HOME, το ετήσιο κλείσιμο,
τους εκ των υστέρων ελέγχους και, σύμφωνα με την αρχή του
ενιαίου ελέγχου, μέσω των ελεγκτικών εργασιών του κράτους
μέλους, το οποίο πρέπει να διασφαλίζει, κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της περιόδου προγραμματισμού, την ελεγκτική κάλυψη
όλων των βασικών διεργασιών όπως απαιτείται από το άρθρο 17
παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 456/2008/ΕΚ της 5ης Μαρτίου
2008.
Επιπλέον, κατά το στάδιο των πρώτων επισκέψεων ελέγχου MCS,
ορισμένες διαδικασίες δεν είχαν αρχίσει ακόμη και, ως εκ τούτου,
δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν.

8.46. Για τον περιορισμό των τυχόν κινδύνων που εντοπίζονται
με τους εν λόγω ελέγχους των συστημάτων, η Επιτροπή προβαίνει σε
ελέγχους παρακολούθησης των συστημάτων, σε δημοσιονομικές
διορθώσεις και σε κατασταλτικούς ελέγχους. Αυτοί οι κατασταλτικοί
έλεγχοι διενεργούνται αφού η Επιτροπή εκκαθαρίσει τη δήλωση
δαπανών ενός κράτους μέλους και ενδέχεται να οδηγήσουν στην
ανάκτηση μη επιλέξιμων δαπανών. Η Επιτροπή επικεντρώνεται
πρωτίστως στις περιπτώσεις για τις οποίες θεωρεί ότι τα συστήματα
των κρατών μελών δεν παρέχουν εύλογη διασφάλιση ως προς τη
νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών, οι οποίες και
αποτελούν τη μειονότητα. Ωστόσο, λόγω της περιορισμένης
υποβολής σε ελεγκτικές δοκιμασίες των δικλίδων ελέγχου που
αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο, υπάρχει ο κίνδυνος η
Επιτροπή να θεωρήσει ότι ορισμένα ετήσια προγράμματα με
αναποτελεσματικά συστήματα δικλίδων ελέγχου παρέχουν εύλογη
διασφάλιση και έτσι να μην τα περιλάβει στους κατασταλτικούς
ελέγχους της. Κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου μας, η
Επιτροπή είχε διενεργήσει κατασταλτικούς ελέγχους επί 13 μόνο
κλειστών προγραμμάτων, τα οποία, κατά την άποψή της, παρείχαν
εύλογη διασφάλιση. Αυτό το περιορισμένο πεδίο αναφοράς του
ελέγχου μειώνει την αξιοπιστία των επιλέξιμων δαπανών που
δηλώνονται στην Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
«Η ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ»
2015

2014

156

172

2,8 %

2,7 %

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Σύνολο πράξεων:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος
Ανώτατο όριο σφάλματος (AΟΣ)
Κατώτατο όριο σφάλματος (ΚΟΣ)

4,6 %
1,0 %

Η Υπηρεσία FPI πρέπει να πιστοποιεί όλες τις αποστολές της
ΚΕΠΠΑ σύμφωνα με την «αξιολόγηση των έξι πυλώνων».

Σύσταση 2:

Η Επιτροπή, και, ιδίως, η ΓΔ ELARG, πρέπει να διασφαλίσουν
ότι οι οδηγίες προς τους υπαλλήλους αναφέρουν ότι
εκκαθαρίσεις πραγματοποιούνται μόνο βάσει πραγματοποιηθεισών δαπανών και όχι βάσει δικών τους εκτιμήσεων.

Σύσταση 1:

Το Συνέδριο συσνιστά τα εξής:

Σύσταση του Συνεδρίου

X

Υλοποιήθηκε
πλήρως
Ως επί το
πλείστον

X

Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Συνεχίζονται οι εργασίες για τη συμμόρφωση προς το
άρθρο 60 των υπόλοιπων αποστολών, αρχής γενομένης με
την EUCAP Sahel Niger και την EUCAP Nestor. Επιπλέον, η
Επιτροπή θα δρομολογήσει την αξιολόγηση των πυλώνων
τριών πρόσθετων αποστολών κατά το τρέχον έτος (EUBAM
Rafah, EUAM Ukraine και EUCAP Mali). Όσον αφορά την
αποστολή που δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί (EUBAM Λιβύη),
αυτό δεν είναι επί του παρόντος εφικτό λόγω της
κατάστασης της ασφάλειας.

Κατά τον χρόνο της δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης,
υπάρχουν 10 εν εξελίξει αποστολές της ΚΠΑΑ. Επί του
παρόντος, τέσσερις αποστολές συμμορφώνονται προς το
άρθρο 60 του δημοσιονομικού κανονισμού: η EULEX
Κοσσυφοπέδιο, η EUPOL Αφγανιστάν, η EUMM Γεωργία
και η EUPOL COPPS. Οι αποστολές αυτές αντιπροσωπεύουν
σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ.

Απάντηση της Επιτροπής

EL

2013

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «Η ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.2

C 375/272
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
13.10.2016

Να εφαρμόσει συνεπή και άρτια μεθοδολογία υπολογισμού
του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος από τις γενικές
διευθύνσεις εξωτερικών σχέσεων.

Σύσταση 5:

Να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της
ποιότητας των ελέγχων των δαπανών που πραγματοποιούνται
από εξωτερικούς ελεγκτές.

Σύσταση 4:

Να βελτιώσει τη διαχείριση των διαδικασιών ανάθεσης
συμβάσεων με τη θέσπιση σαφών κριτηρίων επιλογής και
την καλύτερη τεκμηρίωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Σύσταση 3:

Να ενθαρρύνει την καλύτερη διαχείριση των εγγράφων από
τους εταίρους υλοποίησης και τους δικαιούχους.

Σύσταση 2:

Να διασφαλίζει την έγκαιρη εκκαθάριση των δαπανών.

Σύσταση 1:

Το Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή:

Σύσταση του Συνεδρίου

X

X

X

X

Υλοποιήθηκε
πλήρως

X

Ως επί το
πλείστον
Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία
Απάντηση της Επιτροπής

EL
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Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
«Διοίκηση»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
Σημεία

Εισαγωγή

9.1-9.6

Σύντομη περιγραφή του συγκεκριμένου τομέα του ΠΔΠ

9.3-9.4

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

9.5-9.6

Κανονικότητα των πράξεων
Εξέταση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και των λοιπών στοιχείων των συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου
Παρατηρήσεις για συγκεκριμένα θεσμικά και λοιπά όργανα

9.7-9.8
9.9-9.15
9.10-9.15

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

9.11

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.12

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Συμπέρασμα και συστάσεις
Συμπέρασμα για το 2015
Συστάσεις

9.13-9.14
9.15
9.16-9.18
9.16
9.17-9.18

Παράρτημα 9.1 — Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις του τομέα
«Διοίκηση»
Παράρτημα 9.2 — Παρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων για τον τομέα «Διοίκηση»
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
9.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας
για τον τομέα «Διοίκηση» (1). Τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία
σχετικά με τις καλυπτόμενες δραστηριότητες και τις δαπάνες κατά
το 2015 παρουσιάζονται στο πλαίσιο 9.1.

Πλαίσιο 9.1 — Τομέας 5 του ΠΔΠ — «Διοίκηση» (1) — Βασικά πληροφοριακά στοιχεία για το 2015
(σε δισεκατ. ευρώ)

Σύνολο πληρωμών για το οικονομικό έτος
– προπληρωμές (2)
+ εκκαθαρίσεις προπληρωμών (2)

9,0
0,1
0,1

Σύνολο ελεγχθέντος πληθυσμού

9,0

(1)
(2)

Μέρος των διοικητικών δαπανών καλύπτεται επίσης από άλλους τομείς του ΠΔΠ, εκτός του τομέα 5. Οι συνολικές πιστώσεις που εκτελέστηκαν το 2015 στο πλαίσιο των εν λόγω
τομέων ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ορισμό των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε σημείο 7 του παραρτήματος 1.1).

Πηγή: Ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015.

9.2. Σχετικά με τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ
καταρτίζουμε χωριστές εκθέσεις (2). Η εντολή μας δεν περιλαμβάνει
τον δημοσιονομικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(1)

(2)

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τις διοικητικές δαπάνες του συνόλου
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, καθώς
και τις πληρωμές προς τα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Σχετικά με τα
τελευταία καταρτίζουμε ειδική ετήσια έκθεση, η οποία υποβάλλεται
στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Αντίγραφο της
έκθεσης αυτής κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι ειδικές ετήσιες εκθέσεις μας σχετικά με τους οργανισμούς και τα
λοιπά όργανα της ΕΕ δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Σύντομη περιγραφή του συγκεκριμένου τομέα του ΠΔΠ
9.3. Οι διοικητικές δαπάνες περιλαμβάνουν, αφενός, τις δαπάνες
που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους, οι οποίες αντιστοιχούν στο
60 % περίπου του συνόλου και, αφετέρου, τις δαπάνες που
συνδέονται με τα κτίρια, τον εξοπλισμό, την ενέργεια, τις
επικοινωνίες και την τεχνολογία των πληροφοριών.
9.4. Συνολικά, θεωρούμε ότι αυτός ο τομέας του ΠΔΠ είναι
χαμηλής επικινδυνότητας. Οι κύριοι κίνδυνοι στο πεδίο των
διοικητικών δαπανών αφορούν τη μη συμμόρφωση με τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, την εκτέλεση των συμβάσεων
υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων, τις προσλήψεις προσωπικού και
τον υπολογισμό μισθών, συντάξεων και επιδομάτων.

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου
9.5. Τα βασικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης και της
μεθοδολογίας ελέγχου που εφαρμόζουμε περιγράφονται στο
παράρτημα 1.1. Όσον αφορά τον έλεγχο του τομέα «Διοίκηση»,
επισημαίνονται ειδικότερα τα εξής:
α)

Εξετάσαμε δείγμα 151 πράξεων, όπως ορίζεται στο σημείο 7
του παραρτήματος 1.1. Το δείγμα σχεδιάζεται ώστε να είναι
αντιπροσωπευτικό του φάσματος των δαπανών στον συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ (βλέπε πλαίσιο 9.1 και σημείο 9.3).

β)

Εξετάσαμε (3) επίσης τις διαδικασίες για την πρόσληψη
έκτακτων, συμβασιούχων και τοπικών υπαλλήλων (4), καθώς
και τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων (5) που
εφαρμόστηκαν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
(ΕΥΕΔ) και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(3)

Σύμφωνα με την προσέγγιση του εκ περιτροπής ελέγχου, η οποία
εφαρμόζεται από το 2012, ο έλεγχος των συστημάτων καλύπτει
ετησίως δύο ή τρία από τα θεσμικά ή τα λοιπά όργανα, βάσει της
εξέτασης δείγματος πράξεων από κάθε θεσμικό ή άλλο όργανο και
σύστημα. Η εν λόγω προσέγγιση ολοκληρώθηκε το 2015.
Το 2015 ο έλεγχος περιέλαβε εξέταση 20 διαδικασιών πρόσληψης
που πραγματοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης (πέντε εκ των οποίων αφορούσαν έκτακτους, εννέα
συμβασιούχους και έξι τοπικούς υπαλλήλους) και πέντε διαδικασιών
πρόσληψης (μόνον συμβασιούχων υπαλλήλων) από τον Ευρωπαίο
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οι διαδικασίες αυτές επελέγησαν σε
τυχαία βάση.
Το 2015 ο έλεγχος περιέλαβε εξέταση 20 διαδικασιών σύναψης
δημόσιων συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (τέσσερις εκ των οποίων διοργανώθηκαν από τις κεντρικές υπηρεσίες και 16 από αντιπροσωπείες) και
πέντε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οι διαδικασίες
αυτές επελέγησαν κατά την κρίση των ελεγκτών.

(4)

(5)
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γ)

Αξιολογήσαμε τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των
γενικών διευθύνσεων (ΓΔ) και γραφείων (6) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που φέρουν την κύρια ευθύνη για τις διοικητικές
δαπάνες, καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων όλων
των άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων.

9.6. Οι δαπάνες του ίδιου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου υποβάλλονται σε έλεγχο από εξωτερική ελεγκτική
εταιρεία (7). Τα αποτελέσματα του ελέγχου της τελευταίας επί των
οικονομικών καταστάσεών μας για το οικονομικό έτος που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2015 παρουσιάζονται στο σημείο 9.15.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
9.7. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες
υποβλήθηκαν οι πράξεις συνοψίζονται στο παράρτημα 9.1. Από
τις 151 πράξεις που εξετάστηκαν, οι 22 (14,6 %) περιείχαν σφάλμα.
Βάσει των επτά σφαλμάτων που προσδιορίσαμε ποσοτικώς,
εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος είναι 0,6 % (8).
9.8. Ο βαθμός στον οποίο τα διάφορα είδη σφαλμάτων
συνέβαλαν στη διαμόρφωση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος
για το 2015 παρουσιάζεται στο πλαίσιο 9.2.

Πλαίσιο 9.2 — «Διοίκηση» — Ανάλυση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

(6)
(7)
(8)

ΓΔ Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας, Γραφείο Διαχείρισης και
Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων, Γραφείο Υποδομών και
Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες και ΓΔ Πληροφορικής.
PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d'Entreprises.
Υπολογίζουμε το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 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 0,0 % και 1,2 % (κατώτατο και ανώτατο όριο
σφάλματος αντίστοιχα).

13.10.2016

13.10.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 375/279

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
9.9. Δεν εντοπίσαμε σημαντικές αδυναμίες στις εξετασθείσες
ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων ούτε στα συστήματα εσωτερικού
ελέγχου των θεσμικών και λοιπών οργάνων. Οι παρατηρήσεις μας
συνοψίζονται στα σημεία 9.10 έως 9.15.

Παρατηρήσεις για συγκεκριμένα θεσμικά και λοιπά
όργανα
9.10. Δεν διαπιστώσαμε σοβαρές αδυναμίες όσον αφορά τα
ζητήματα που εξετάσαμε για το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,
την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και
τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οι παρατηρήσεις που
παρατίθενται κατωτέρω οδήγησαν στη διατύπωση συστάσεων (βλέπε
σημείο 9.18) (9).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

9.11. Από τις 16 πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
εξετάσαμε, μία αφορούσε πολιτική ομάδα (10). Διαπιστώσαμε
αδυναμίες στις δικλίδες ελέγχου της έγκρισης και της εκκαθάρισης
των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2014, αλλά εκκαθαρίστηκαν το 2015, καθώς και στις σχετικές διαδικασίες σύναψης
δημόσιων συμβάσεων.

(9)

(10)

Από το 2012 έως το 2015 εξετάζαμε τις διοικητικές δαπάνες στο
πλαίσιο της προσέγγισης του εκ περιτροπής ελέγχου και διατυπώναμε
ετησίως συστάσεις για τη βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού
ελέγχου των οικείων θεσμικών και λοιπών οργάνων.
Το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο είναι οι «κανονιστικές ρυθμίσεις
σχετικά με την χρησιμοποίηση των πιστώσεων της θέσης του
προϋπολογισμού 4 0 0 που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις
30 Ιουνίου 2003» (όπως τροποποιήθηκαν τελευταία με τις
αποφάσεις του Προεδρείου της 14ης Απριλίου 2014 και της
27ης Απριλίου 2015). Οι πολιτικές ομάδες διαχειρίζονται τα
κονδύλια που τους διατίθενται σύμφωνα με τις αρχές της έμμεσης
διαχείρισης των κονδυλίων, εφαρμόζοντας κατ' αναλογία το
άρθρο 60 του δημοσιονομικού κανονισμού, διαδικασία με την οποία
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις των ομάδων.

9.11. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και έχει ενημερώσει σχετικά την εμπλεκόμενη πολιτική ομάδα. Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του
κανονισμού σχετικά με τη χρήση των πιστώσεων από τη θέση του
προϋπολογισμού 4 0 0, που εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις
30 Ιουνίου 2003, «οι πολιτικές ομάδες διαχειρίζονται τα κονδύλια
που τους έχουν διατεθεί σύμφωνα με τις αρχές της έμμεσης
διαχείρισης των κονδυλίων εφαρμόζοντας κατ' αναλογία το
άρθρο 60 του δημοσιονομικού κανονισμού, διαδικασία με την
οποία λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις των ομάδων
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού».
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9.12. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη (11), διαπιστώσαμε
ορισμένες αδυναμίες στη διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων,
καθώς και μικρό αριθμό σφαλμάτων σχετικών με τον υπολογισμό
των δαπανών προσωπικού από το Γραφείο Διαχείρισης και
Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων.

9.12. Έχουν ληφθεί μέτρα για τη διόρθωση των αδυναμιών που
εντοπίστηκαν.
Από το 2016, όλα τα επιδόματα στέγης που χορηγούνται με βάση
το εισόδημα του/της συζύγου θα έχουν ημερομηνία λήξης ≤ n+4
(όπου n είναι το τελευταίο έτος κατά το οποίο το PMO
πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τα έσοδα του/της συζύγου).
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα προκαθορισμένη επαλήθευση πριν
από τη λήξη της προθεσμίας ανάκτησης που προβλέπεται σύμφωνα
με το άρθρο 85 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
Επιπλέον, αναπτύσσεται το σύστημα προορατικών κοινοποιήσεων
στο Sysper σύμφωνα με τον προγραμματισμό (2016), για να
διευκολυνθεί η διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων μέσω
κοινοποιήσεων προς το προσωπικό.
Η ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (π.χ. μέσω
στοχοθετημένης κατάρτισης) έχει μετριάσει ακόμη περισσότερο τον
κίνδυνο εμφάνισης αδυναμιών στους υπολογισμούς των δαπανών
προσωπικού.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ

9.13. Διαπιστώσαμε αδυναμίες στις διαδικασίες πρόσληψης
τοπικών υπαλλήλων στις αντιπροσωπείες. Σε τρεις από τις έξι
περιπτώσεις που εξετάσαμε διαπιστώθηκε έλλειψη διαφάνειας,
δεδομένου ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν
την ολοκλήρωση συγκεκριμένων σταδίων της διαδικασίας.

9.13. Μολονότι η ΕΥΕΔ πιστεύει ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι
νόμιμες απαιτήσεις, αναγνωρίζεται επίσης ότι η αυξημένη
τεκμηρίωση θα ενίσχυε τη διαφάνεια της διαδικασίας. Για τον
λόγο αυτό, έχουμε αποσαφηνίσει τις διαδικασίες πρόσληψης, όπως
ορίζεται στον οδηγό για τις αντιπροσωπείες, ιδίως όσον αφορά το
στάδιο προεπιλογής.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ

9.14. Ακόμη, διαπιστώσαμε αδυναμίες σε διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων αξίας έως 60 000 ευρώ που διοργανώθηκαν από
αντιπροσωπείες (12). Σε πέντε από τις 12 περιπτώσεις που εξετάσαμε,
οι αντιπροσωπείες δεν είχαν αξιολογήσει ορθά αν οι προσφορές
πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές ή είχαν εκδώσει συγγραφές
υποχρεώσεων που περιείχαν ελλιπή, εσφαλμένα ή ασυνεπή στοιχεία.
Σε άλλη περίπτωση, η χρήση κατ’ εξαίρεση διαδικασίας με
διαπραγμάτευση με έναν μόνο προσφέροντα δεν ήταν δικαιολογημένη.

(11)
(12)

Βλέπε σημείο 9.13 της ετήσιας έκθεσης για το 2014.
Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων αξίας άνω των 60 000 ευρώ
υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από τις κεντρικές υπηρεσίες.

9.14. Η ΕΥΕΔ χαιρετίζει το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκαν
αδυναμίες στις 8 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων αξίας άνω των
60 000 ευρώ που υπόκεινται σε εκ των προτέρων έλεγχο από τις
κεντρικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τις συμβάσεις αξίας κάτω των
60 000 ευρώ που διοργάνωσαν οι αντιπροσωπείες τις οποίες
αφορά αυτή η διαπίστωση, εφαρμόζονται μέτρα με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών αυτών ήδη από το 2016.
Επ’ αυτού αξίζει να σημειωθεί ειδικότερα το πιλοτικό σχέδιο στο
πλαίσιο της μεταρρύθμισης της διοικητικής στήριξης στις αντιπροσωπείες και οι προσπάθειες για την παροχή περισσότερων
ευκαιριών κατάρτισης και ad hoc στήριξης στις αντιπροσωπείες σε
αυτόν τον ζωτικής σημασίας τομέα.
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Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
9.15. Η έκθεση του εξωτερικού ελεγκτή (13) αναφέρει ότι «οι
οικονομικές καταστάσεις παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα
της οικονομικής κατάστασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου την 31η Δεκεμβρίου 2015, των χρηματοοικονομικών
επιδόσεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του
καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συμπέρασμα για το 2015
9.16. Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου
συνάγεται ότι οι δαπάνες του τομέα «Διοίκηση» δεν περιέχουν
σημαντικό επίπεδο σφάλματος. Για το πεδίο που καλύπτει ο εν λόγω
τομέας του ΠΔΠ, βάσει των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες
υποβλήθηκαν οι πράξεις, προκύπτει ότι, για τον σχετικό πληθυσμό,
το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 0,6 % (βλέπε παράρτημα 9.1).

Συστάσεις
9.17. Το αποτέλεσμα της επισκόπησής μας όσον αφορά τη
συνέχεια που δόθηκε σε συστάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν σε
προγενέστερες ετήσιες εκθέσεις παρουσιάζεται στο παράρτημα 9.2.
Στις ετήσιες εκθέσεις για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013
διατυπώσαμε πέντε συστάσεις. Δύο εξ αυτών δεν επανεξετάστηκαν
φέτος, δεδομένης της προσέγγισης του εκ περιτροπής ελέγχου που
εφαρμόζουμε (14). Τα οικεία θεσμικά και λοιπά όργανα υλοποίησαν
μία σύσταση ως επί το πλείστον και δύο μερικώς.

(13)
(14)

Βλέπε την έκθεση του εξωτερικού ελεγκτή σχετικά με τις οικονομικές
καταστάσεις, η οποία αναφέρεται στο σημείο 9.6.
Βλέπε υποσημείωση 3.
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9.18. Βάσει της παρούσας επισκόπησης, καθώς και των
διαπιστώσεων και συμπερασμάτων για το 2015, συνιστούμε τα εξής:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

— Σύσταση 1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να επανεξετάσει το ισχύον πλαίσιο ελέγχου για την εκτέλεση των
πιστώσεων του προϋπολογισμού που διατίθενται στις πολιτικές
ομάδες. Επιπλέον, οφείλει να παρέχει καλύτερη καθοδήγηση
μέσω ενισχυμένης παρακολούθησης της εφαρμογής, από
πλευράς των ομάδων, των κανόνων για την έγκριση και την
εκκαθάριση των δαπανών, καθώς και για τις διαδικασίες
σύναψης δημόσιων συμβάσεων (βλέπε σημείο 9.11).

Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη της
εμπλεκόμενης πολιτικής ομάδας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα,
προκειμένου να αρθούν οι επικρατούσες αδυναμίες. Στο πλαίσιο
αυτό, η εμπλεκόμενη πολιτική ομάδα έχει συστήσει μια ομάδα
εργασίας με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών βελτιώσεων στη
δημοσιονομική διαχείριση και το εσωτερικό νομικό πλαίσιο σχετικά
με τα οικονομικά της ομάδας.
Η Γραμματεία του Κοινοβουλίου θα επεκτείνει επίσης τις
υφιστάμενες οδηγίες της προς τις πολιτικές ομάδες, με δράσεις
επιμορφωτικής κατάρτισης και εξατομικευμένης κατάρτισης, και με
επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με τις κύρια σημεία που πρέπει
να τηρούνται κατά τη σύναψη συμβάσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη το γενικό έργο που έχει ανατεθεί στους
εξωτερικούς ελεγκτές για την επαλήθευση των λογαριασμών των
πολιτικών ομάδων, οι ομάδες θα κληθούν να αναλάβουν τις
αναγκαίες πρωτοβουλίες για την εφαρμογή —με τη βοήθεια των
εξωτερικών τους ελεγκτών— αποτελεσματικών συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

— Σύσταση 2: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να βελτιώσει τα
συστήματα παρακολούθησης που εφαρμόζει, ώστε να επιτύχει
την έγκαιρη επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με την
προσωπική κατάσταση των υπαλλήλων τα οποία έχουν
ενδεχομένως αντίκτυπο στον υπολογισμό των οικογενειακών
επιδομάτων (βλέπε σημείο 9.12).

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση και έχει ήδη λάβει μέτρα για
τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων παρακολούθησης,
όπως αναφέρεται λεπτομερέστερα στο ανωτέρω σημείο 9.12.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ

— Σύσταση 3: Η ΕΥΕΔ οφείλει να διασφαλίσει την επαρκή
τεκμηρίωση όλων των σταδίων των διαδικασιών επιλογής
τοπικών υπαλλήλων στις αντιπροσωπείες (βλέπε σημείο 9.13).

Η ΕΥΕΔ χαιρετίζει τη σύσταση αυτή. Ο οδηγός της ΕΕ για τις
αντιπροσωπείες τροποποιήθηκε προκειμένου να παρέχει λεπτομερέστερη καθοδήγηση για τις διαδικασίες πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης ορθής τεκμηρίωσης της διαδικασίας
προεπιλογής.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ

— Σύσταση 4: Η ΕΥΕΔ οφείλει να βελτιώσει την καθοδήγηση που
παρέχει σχετικά με τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την
εκτέλεση των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων στις
αντιπροσωπείες για συμβάσεις αξίας μικρότερης των
60 000 ευρώ (βλέπε σημείο 9.14).

Η ΕΥΕΔ εφαρμόζει μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της
ποιότητας των διαδικασιών που εφαρμόζονται σε συμβάσεις αξίας
μικρότερης των 60 000 ευρώ στις αντιπροσωπείες ήδη από το
2016. Επ’ αυτού, αξίζει να σημειωθεί ειδικότερα το πιλοτικό
σχέδιο στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της διοικητικής στήριξης
στις αντιπροσωπείες και οι προσπάθειες για την παροχή
περισσότερων ευκαιριών κατάρτισης και ad hoc στήριξης στις
αντιπροσωπείες σε αυτόν τον ζωτικής σημασίας τομέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ»
2015

2014

151

129

0,6 %

0,5 %

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Σύνολο πράξεων:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος
Ανώτατο όριο σφάλματος (AΟΣ)
Κατώτατο όριο σφάλματος (ΚΟΣ)

1,2 %
0,0 %

Η ΕΥΕΔ οφείλει να βελτιώσει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό
και τη διεξαγωγή των δημόσιων διαγωνισμών παρέχοντας,
μέσω των κεντρικών υπηρεσιών της, αυξημένη ενίσχυση και
καθοδήγηση στις αντιπροσωπείες της (βλέπε σημεία 9.14, 9.15 και 9.20).

Δημόσιες συμβάσεις

Σύσταση 3 (ΕΥΕΔ):

Η ΕΥΕΔ πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα προκειμένου να
εξασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι προσκομίζουν σε τακτική βάση
έγγραφα τα οποία επιβεβαιώνουν την προσωπική κατάστασή
τους, καθώς και προκειμένου να βελτιώσει τα συστήματα
ώστε να πραγματοποιείται εγκαίρως η επεξεργασία των
εγγράφων εκείνων που έχουν σημασία για τον υπολογισμό
των οικογενειακών επιδομάτων(βλέπε σημεία 9.13 και 9.20).

Ενημέρωση των στοιχείων που αφορούν την προσωπική
κατάσταση των υπαλλήλων και διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων

Σύσταση 2 (ΕΥΕΔ):

Η Επιτροπή πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα προκειμένου να
εξασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι προσκομίζουν σε τακτική βάση
έγγραφα τα οποία επιβεβαιώνουν την προσωπική κατάστασή
τους, καθώς και προκειμένου να βελτιώσει τα συστήματα
ώστε να πραγματοποιείται εγκαίρως η επεξεργασία των
εγγράφων εκείνων που έχουν σημασία για τον υπολογισμό
των οικογενειακών επιδομάτων (βλέπε σημεία 9.11 και 9.20).

Ενημέρωση των στοιχείων που αφορούν την προσωπική
κατάσταση των υπαλλήλων και διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων

Σύσταση 1 (Επιτροπή):

Σύσταση του Συνεδρίου
Υλοποιήθηκε
πλήρως

X

Ως επί το πλείστον

X

X

Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ αντικειμένου (*)

Ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία

Η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για τη
βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος
παρακολούθησης. Επιπλέον, από το 2016
αρχίζει να εφαρμόζεται σταδιακά η συστηματική παρακολούθηση της οικογενειακής κατάστασης των υπαλλήλων. Βλ.
απάντηση στο σημείο 9.12.

Απάντηση του οργάνου

EL

2013

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.2
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Υλοποιήθηκε
πλήρως
Ως επί το πλείστον
Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

X

X

Άνευ αντικειμένου (*)

Ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία

Βάσει της προσέγγισης της εκ περιτροπής λεπτομερούς εξέτασης των συστημάτων ελέγχου των θεσμικών και λοιπών οργάνων, η παρακολούθηση των συστάσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί τα επόμενα έτη.

Το Συμβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διατάκτες θα
βελτιώσουν τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων μέσω
κατάλληλων ελέγχων και καλύτερης καθοδήγησης (βλέπε
ετήσια έκθεση για το 2012, σημεία 9.14 και 9.19).

Δημόσιες συμβάσεις

Σύσταση 2 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο):

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι οι
διατάκτες θα βελτιώσουν τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και
την εφαρμογή των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων ελέγχων και καλύτερης καθοδήγησης
(βλέπε ετήσια έκθεση για το 2012, σημεία 9.12 και 9.19).

Δημόσιες συμβάσεις

Σύσταση 1 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο):

Σύσταση του Συνεδρίου

Απάντηση του οργάνου

EL

(*)

2012

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο
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Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν από το όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
Σημεία

Εισαγωγή
Σύντομη περιγραφή των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης

1-12
2-12

Τομείς δαπανών που ενέχουν μικρότερο κίνδυνο σφάλματος

9-12

Κεφάλαιο Ι — Εκτέλεση του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ

13-17

Δημοσιονομική εκτέλεση
Κεφάλαιο II — Δήλωση αξιοπιστίας του Συνεδρίου σχετικά με τα ΕΤΑ
Δήλωση αξιοπιστίας του Συνεδρίου απευθυνόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο σχετικά με το όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ — Έκθεση του
ανεξάρτητου ελεγκτή
Πληροφοριακά στοιχεία προς υποστήριξη της δήλωσης αξιοπιστίας

13-17
18-50

I-IX
18-50

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

18-21

Αξιοπιστία των λογαριασμών

22-24

Κανονικότητα των πράξεων

25-35

Εξέταση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και των λοιπών στοιχείων των
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

36-50

Συμπέρασμα και συστάσεις

51-54

Συμπέρασμα για το 2015

51-52

Συστάσεις

53-54

Παράρτημα 1 — Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις για τα
Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης
Παράρτημα 2 — Παρακολούθηση προγενέστερων συστάσεων για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Στην παρούσα ετήσια έκθεση παρουσιάζεται η εκτίμησή μας
σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Στο πλαίσιο 1
παρουσιάζονται τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις
καλυπτόμενες δραστηριότητες και δαπάνες κατά το 2015.

Πλαίσιο 1 — Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης — Βασικά πληροφοριακά στοιχεία για το έτος 2015

(σε εκατ. ευρώ)

Σύνολο επιχειρησιακών δαπανών (έργα)
Σύνολο επιχειρησιακών δαπανών (δημοσιονομική στήριξη)
1

Σύνολο διοικητικών δαπανών ( )
Σύνολο πληρωμών
– προπληρωμές

2 337
763
110
3 210
- 1 727

+ εκκαθαρίσεις προπληρωμών

1 661

Ελεγχθείς πληθυσμός

3 144

Σύνολο επιμέρους αναλήψεων υποχρεώσεων (2)

4 008

Σύνολο συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (2)

5 034

(1)
(2)

Συνεισφορά από τα ΕΤΑ για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Επιτροπή όσο και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ για την αναγκαία διοικητική υποστήριξη στο
πλαίσιο της διαχείρισης των πράξεων που χρηματοδοτήθηκαν από τα ΕΤΑ.
Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων αφορούν αποφάσεις χρηματοδότησης. Οι επιμέρους αναλήψεις υποχρεώσεων αφορούν επιμέρους συμβάσεις.

Πηγή: Ενοποιημένοι λογαριασμοί του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ για το οικονομικό έτος 2015.
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Σύντομη περιγραφή των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης
2. Από το 1958, τα ΕΤΑ αποτελούν το κύριο μέσο που διαθέτει
η Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή ενισχύσεων 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). Η συμφωνία εταιρικής σχέσης
η οποία υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 με
εικοσαετή διάρκεια ισχύος («συμφωνία Κοτονού») συνιστά το τρέχον
πλαίσιο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη ΑΚΕ και
τις ΥΧΕ. Κύριος στόχος της είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η
εξάλειψη της φτώχειας.
3.

Τα ΕΤΑ έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα:

α)

Χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη βάσει κλιμάκων
συνεισφοράς (1), οι οποίες καθορίζονται σε εσωτερική συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχόμενων
στο πλαίσιο του Συμβουλίου, και οι οποίες διαφέρουν από
αυτές για τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

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 των ΕΤΑ, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχει πιο περιορισμένο ρόλο στη λειτουργία τους
σε σύγκριση με αυτόν που διαδραματίζει όσον αφορά τα μέσα
αναπτυξιακής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από τον
γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ: πιο συγκεκριμένα, δεν
παρεμβαίνει στον καθορισμό και την κατανομή των πόρων
του ΕΤΑ. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η αρμόδια
για την απαλλαγή αρχή, εξαιρουμένης της επενδυτικής
διευκόλυνσης, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ (2) (3).

(1)

Για κάθε ΕΤΑ, η κλίμακα συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους
καθορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού ύψους των πόρων.
Βλέπε άρθρα 43, 48-50 και 58 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/323
του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, για τον δημοσιονομικό
κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάπτυξης (ΕΕ L 58 της 3.3.2015, σ. 17).
Το 2012 συνήφθη μεταξύ της ΕΤΕπ, της Επιτροπής και του
Συνεδρίου τριμερής συμφωνία (άρθρο 134 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 19.3.2008, σ. 1))
στην οποία ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τον έλεγχο των
πράξεων αυτών από το Συνέδριο. Η επενδυτική διευκόλυνση δεν
καλύπτεται από τη δήλωση αξιοπιστίας του Συνεδρίου.

(2)

(3)
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4. Κάθε ΕΤΑ διέπεται από τον δικό του δημοσιονομικό
κανονισμό. Έχουμε επισημάνει σε αρκετές περιπτώσεις ότι ένας
ενιαίος δημοσιονομικός κανονισμός, ο οποίος θα τύγχανε εφαρμογής σε όλα τα τρέχοντα και μελλοντικά ΕΤΑ, θα διασφάλιζε τη
συνέχεια, εξαλείφοντας τον κίνδυνο διακοπής της εκτέλεσης των
ΕΤΑ, και θα απλούστευε τη διαχείριση (4).

4. Η Επιτροπή κατέβαλε προσπάθειες για την απλούστευση του
δημοσιονομικού κανονισμού (ΔΚ) και την ευθυγράμμισή του με τον
ΔΚ του γενικού προϋπολογισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η
συνέχεια της υπηρεσίας.

5. Μολονότι οι δημοσιονομικοί κανονισμοί των ΕΤΑ έχουν
σταδιακά ευθυγραμμιστεί με τον γενικό δημοσιονομικό κανονισμό (5), εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Μία
βασική διαφορά είναι ότι η αρχή της ετήσιας διάρκειας δεν ισχύει για
τα ΕΤΑ. Oι συμφωνίες ΕΤΑ συνάπτονται συνήθως για περίοδο
ανάληψης υποχρεώσεων πέντε έως επτά ετών, ωστόσο πληρωμές
μπορούν να πραγματοποιούνται για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Το
2015, πραγματοποιήθηκαν δαπάνες στο πλαίσιο τεσσάρων ΕΤΑ
ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένου του όγδοου, το οποίο χρονολογείται από το 1995.
6. Η διαχείριση των ΕΤΑ ασκείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΓΔ
Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) της Επιτροπής (6), η οποία
διαχειρίζεται επίσης ευρύ φάσμα δαπανών του προϋπολογισμού της
ΕΕ (7).
7. Οι παρεμβάσεις των ΕΤΑ υλοποιούνται, αφενός, μέσω έργων
και, αφετέρου, μέσω δημοσιονομικής στήριξης (8), η δε διαχείρισή
τους ασκείται με τέσσερις κυρίως τρόπους. Το 2015, το 42 % των
πληρωμών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης,
συμπεριλαμβανομένου του 24 % του συνόλου των πληρωμών που
αφορούσε τη δημοσιονομική στήριξη. Το υπόλοιπο 58 % των
πληρωμών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης:
31 % μέσω διεθνών οργανισμών, 24 % μέσω τρίτων χωρών, και 3 %
μέσω εθνικών φορέων των κρατών μελών της ΕΕ (9).

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

Βλέπε το σημείο 6 της γνώμης αριθ. 3/2013 του Συνεδρίου όσον
αφορά την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον
δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΕ C 370 της 17.12.2013).
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012,
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ
L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής
Προστασίας (ΕCHO) διαχειρίστηκε το 4,1 % των δαπανών των ΕΤΑ
για το 2015.
Βλέπε κεφάλαιο 8 «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» και
«Ασφάλεια και ιθαγένεια» της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την
εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το έτος 2015.
Η δημοσιονομική στήριξη συνίσταται στη μεταβίβαση κεφαλαίων από
την Επιτροπή στο εθνικό δημόσιο ταμείο της χώρας-εταίρου, με
σκοπό την παροχή πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων για την
υποστήριξη μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, η βοήθεια υλοποιείται άμεσα
από την Επιτροπή (κεντρικές υπηρεσίες ή αντιπροσωπείες). Στο
πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης, η υλοποίηση ανατίθεται σε τρίτη
χώρα (πρώην αποκεντρωμένη διαχείριση), σε διεθνή οργανισμό
(πρώην από κοινού διαχείριση) ή σε εθνικό φορέα, όπως οι
αναπτυξιακοί οργανισμοί των κρατών μελών της ΕΕ (πρώην έμμεση
κεντρική διαχείριση).

13.10.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 375/293

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

8. Οι δαπάνες που καλύπτει η παρούσα έκθεση υλοποιούνται
βάσει των ποικίλων μεθόδων που εφαρμόζονται σε 79 χώρες. Οι
κανόνες και οι διαδικασίες συχνά χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους δημόσιους
διαγωνισμούς και τη σύναψη συμβάσεων. Η απουσία ενός
αυτόνομου, εύχρηστου δημοσιονομικού κανονισμού για το ενδέκατο ΕΤΑ ενισχύει σημαντικά αυτή την πολυπλοκότητα (10).

8. Το 11ο ΕΤΑ διέπεται από τον δικό του ΔΚ (ΕΕ) 2015/323
που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 2 Μαρτίου 2015. Η
πραγματική απλούστευση προκύπτει μέσω της ευθυγράμμισης του
ΔΚ του 11ου ΕΤΑ με τον γενικό δημοσιονομικό κανονισμό, η οποία
επιτυγχάνεται με διαφανείς και σαφείς αναφορές στον γενικό
δημοσιονομικό κανονισμό και τους κανόνες εφαρμογής του. Κατ’
αυτόν τον τρόπο ο ΔΚ του 11ου ΕΤΑ δεν εξασφαλίζει απλώς
συνοχή με τις ισχύουσες δημοσιονομικές διαδικασίες και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά επιτρέπει επίσης τη μείωση των
κινδύνων και των σφαλμάτων.
Οι κανόνες και τα υποδείγματα για την υποβολή προσφορών και
την ανάθεση συμβάσεων για τον γενικό προϋπολογισμό και τα
ΕΤΑ, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί στον πρακτικό οδηγό (PRAG)
για τις δημόσιες συμβάσεις και τις επιχορηγήσεις, που έχει
καταρτίσει η EuropeAid, έχουν ευρέως επιδοκιμαστεί από τις
ευρωπαϊκές ομοσπονδίες αναδόχων.

Τομείς δαπανών που ενέχουν μικρότερο κίνδυνο σφάλματος
9. Η φύση της χρηματοδότησης και οι όροι καταβολής των
πληρωμών περιορίζουν σε δύο τομείς τον βαθμό στον οποίο οι
πράξεις ενέχουν κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος. Οι εν λόγω τομείς
είναι η δημοσιονομική στήριξη (11) και η εφαρμογή του επονομαζόμενου «τεκμαρτού τρόπου προσέγγισης» σε δράσεις πολλαπλών
χορηγών βοήθειας οι οποίες υλοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς (12).
Δημοσιονομική στήριξη

10. Η δημοσιονομική στήριξη αποτελεί συνεισφορά στον γενικό
προϋπολογισμό ενός κράτους μέλους ή σε άλλον προϋπολογισμό
του προοριζόμενο για συγκεκριμένη πολιτική ή για συγκεκριμένο
στόχο. Εξετάσαμε κατά πόσον η Επιτροπή, αφενός, τήρησε τους
ειδικούς όρους που πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση
πληρωμών δημοσιονομικής στήριξης σε μια χώρα-εταίρο και,
αφετέρου, επαλήθευσε ότι τηρήθηκαν οι γενικοί όροι επιλεξιμότητας
(όπως η επίτευξη ικανοποιητικής προόδου στη διαχείριση των
δημόσιων οικονομικών).
11. Ωστόσο, οι νομικές διατάξεις επιδέχονται ευρεία ερμηνεία
και η Επιτροπή διαθέτει σημαντικό περιθώριο ευελιξίας όταν κρίνει
κατά πόσον τηρήθηκαν οι εν λόγω γενικοί όροι. Ο έλεγχος
κανονικότητας που διενεργούμε δεν είναι δυνατό να επεκταθεί πέραν
του σταδίου καταβολής της ενίσχυσης στη χώρα-εταίρο. Στη
συνέχεια, τα μεταβιβασθέντα κεφάλαια συγχωνεύονται με τους
δημοσιονομικούς πόρους της χώρας-αποδέκτη. Τυχόν αδυναμίες
στη δημοσιονομική διαχείριση που ασκεί η εκάστοτε χώρα, οι οποίες
έχουν ως αποτέλεσμα την κατάχρηση πόρων σε εθνικό επίπεδο, δεν
θα εμφανιστούν ως σφάλματα κατά τον δικό μας έλεγχο
κανονικότητας.

(10)
(11)
(12)

Βλέπε σημεία 3 και 4 της γνώμης αριθ. 3/2013 του Συνεδρίου.
Οι πληρωμές δημοσιονομικής στήριξης από τα ΕΤΑ ανήλθαν το
2015 σε 763 εκατομμύρια ευρώ.
Οι πληρωμές από τα ΕΤΑ προς έργα πολλαπλών χορηγών βοήθειας,
τα οποία υλοποιούν διεθνείς οργανισμοί, ανήλθαν το 2015 σε
680 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό του εν λόγω ποσού επί του
οποίου εφαρμόζεται ο τεκμαρτός τρόπος προσέγγισης δεν είναι
διαθέσιμο, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν το παρακολουθεί χωριστά.
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Τεκμαρτός τρόπος προσέγγισης

12. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρηματοδότηση από τα
ΕΤΑ υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την επιλεξιμότητα
των δαπανών, αξιολογούμε αν τηρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Όταν
οι συνεισφορές της Επιτροπής σε έργα πολλαπλών χορηγών
προστίθενται σε εκείνες άλλων χορηγών και δεν προορίζονται για
τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων διακριτών στοιχείων δαπανών, η
Επιτροπή υποθέτει ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας της ΕΕ τηρούνται,
εφόσον το συνολικό ποσό περιλαμβάνει επαρκείς επιλέξιμες δαπάνες
ώστε να καλυφθεί η συνεισφορά της ΕΕ. Αυτή η προσέγγιση, όπως
εφαρμόζεται από την Επιτροπή, περιορίζει το έργο των ελεγκτών
όταν οι συνεισφορές των άλλων χορηγών είναι σημαντικές, καθώς η
Επιτροπή τις θεωρεί επαρκείς για την κάλυψη των μη επιλέξιμων
δαπανών που ενδέχεται να εντοπίσουμε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι — ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ, ΕΝΑΤΟΥ,
ΔΕΚΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ ΕΤΑ

Δημοσιονομική εκτέλεση
13. Το όγδοο ΕΤΑ (1995-2000) ανέρχεται σε 12 840
εκατομμύρια ευρώ, το ένατο ΕΤΑ (2000-2007) σε 13 800 εκατομμύρια ευρώ και το δέκατο ΕΤΑ (2008-2013) σε 22 682
εκατομμύρια ευρώ.
14. Η εσωτερική συμφωνία για τη θέσπιση του ενδέκατου
ΕΤΑ (13) τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2015 μετά την κύρωσή της
από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το ενδέκατο ΕΤΑ ανέρχεται
συνολικά σε 30 506 εκατομμύρια ευρώ (14), εκ των οποίων
29 089 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για τις χώρες ΑΚΕ και
364,5 εκατομμύρια ευρώ για τις ΥΧΕ. Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν
1 134 εκατομμύρια ευρώ και 5 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα για
την επενδυτική διευκόλυνση, την οποία διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, κυρίως
υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για τη χρηματοδότηση επιδοτήσεων
επιτοκίου και την παροχή τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο έργων.
Τέλος, προβλέπονται 1 052,5 εκατομμύρια ευρώ για τις δαπάνες
που συνεπάγονται για την Επιτροπή ο προγραμματισμός και η
εκτέλεση του ΕΤΑ.
15. Στο πλαίσιο 2 παρουσιάζεται η χρησιμοποίηση, κατά το
2015 και σωρευτικά, των πόρων των ΕΤΑ.

(13)
(14)

ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1.
Συμπεριλαμβανομένων 1 139 εκατομμυρίων ευρώ υπό τη διαχείριση
της ΕΤΕπ.
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38 900

3. Πληρωμές
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- 170
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2 024

783
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56

δέκατο ΕΤΑ

1 024

3 293

5 372

27 839

ενδέκατο ΕΤΑ

3 088

4 008

5 034

27 780

Συνολικό
ποσό

8

28

10 376

10 385

10 404

10 412

όγδοο ΕΤΑ

97

548

14 985

15 355

15 533

15 630

ένατο ΕΤΑ

Περιλαμβάνονται οι αρχικές χορηγήσεις του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ, η συγχρηματοδότηση, οι τόκοι, διάφοροι πόροι και μεταφορές από προηγούμενα ΕΤΑ.
Ως ποσοστό των πόρων.
Τα αρνητικά ποσά αντιστοιχούν σε αποδεσμεύσεις.
Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων αφορoύν αποφάσεις χρηματοδότησης.
Οι επιμέρους αναλήψεις υποχρεώσεων αφορούν επιμέρους συμβάσεις.
Καθαρές αναλήψεις υποχρεώσεων μετά τις αποδεσμεύσεις. Καθαρές πληρωμές μετά τις ανακτήσεις.

527

19,7 %

79,2 %

91,2 %

- 12

-6

όγδοο ΕΤΑ (3) ένατο ΕΤΑ (3)

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει των εκθέσεων ΕΤΑ σχετικά με τη δημοσιονομική εκτέλεση και των οικονομικών καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Δ - Διαθέσιμο υπόλοιπο (A-B1)

9 673

44 790

2. Επιμέρους αναλήψεις υποχρεώσεων (5)

98,9 %

Ποσοστό
εκτέλεσης (2)

Εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2015 (καθαρά
ποσά) (6)

247

6 128

15 009

19 035

21 137

21 384

δέκατο ΕΤΑ

22 922

4 914

1 619

4 023

6 533

29 455

ενδέκατο ΕΤΑ

Κατάσταση στο τέλος του 2015

23 273

11 618

41 989

48 797

53 607

76 880

Συνολικό
ποσό

30,3 %

15,1 %

54,6 %

63,5 %

69,7 %

Ποσοστό εκτέλεσης (2)

(σε εκατ. ευρώ)

EL

Γ - Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων (B1-B3)

48 573

49 100

1. Συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων (4)

B - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

A - ΠΟΡΟΙ (1)

Συνολικό
ποσό

Κατάσταση στο τέλος του
2014

Πλαίσιο 2 — Χρησιμοποίηση των πόρων των ΕΤΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2015
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16. Το επίπεδο των καθαρών συνολικών υποχρεώσεων που
ανελήφθησαν το 2015 (5 034 εκατομμύρια ευρώ) ανήλθε σε
ιστορικά υψηλό επίπεδο (15). Αυτό οφειλόταν στην έναρξη ισχύος
του ενδέκατου ΕΤΑ, η οποία αύξησε τους διαθέσιμους για ανάληψη
υποχρεώσεων πόρους κατά 27 839 εκατομμύρια ευρώ. Η έναρξη
ισχύος του ενδέκατου ΕΤΑ επηρέασε επίσης τα ποσοστά εκτέλεσης
όσον αφορά τις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, που μειώθηκαν
από 98,9 % σε 69,7 % για τις αποφάσεις χρηματοδότησης
(συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων) και από 91,2 % σε 63,5 %
για τις επιμέρους αναλήψεις υποχρεώσεων.
17. Για το σύνολο του τομέα αρμοδιότητάς της (16), η ΓΔ
Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης εξακολούθησε ενεργά τις
προσπάθειές της για μείωση των παλαιών προχρηματοδοτήσεων και
των παλαιών εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων (17), καθώς και του
αριθμού των ανοικτών ληξασών συμβάσεων (18). Οι στόχοι του
2015 για μείωση των παλαιών προχρηματοδοτήσεων και των μη
δαπανηθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων υπερκαλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό (19). Εντούτοις, μολονότι ο στόχος για το 2015 που
αφορούσε το μερίδιο των ληξασών συμβάσεων σε σχέση με τον
συνολικό αριθμό των συμβάσεων σχεδόν επιτεύχθηκε για το
χαρτοφυλάκιο της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
συνολικά (20), η πρόοδος ήταν λιγότερο ικανοποιητική όσον αφορά
τα ΕΤΑ (21).

(15)
16

( )
(17)
(18)

(19)
(20)
(21)

2014: 621 εκατομμύρια ευρώ· 2013: 3 923 εκατομμύρια ευρώ·
2012: 3 163 εκατομμύρια ευρώ.
ΕΤΑ και γενικός προϋπολογισμός από κοινού.
Παλαιό υπόλοιπο προς εκκαθάριση.
Μια σύμβαση θεωρείται λήξασα εάν παραμένει ανοικτή ενώ έχει
παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των 18 μηνών από το τέλος της
περιόδου εφαρμογής της. Οι καθυστερήσεις στο κλείσιμο των
συμβάσεων αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης σφαλμάτων κανονικότητας, καθώς τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα ενδέχεται να είναι
δύσκολο να ανακτηθούν εάν δεν έχουν αρχειοθετηθεί σωστά και εάν
έχουν αποχωρήσει υπάλληλοι σε καίριες θέσεις που είχαν ασχοληθεί
με το συγκεκριμένο έργο. Οι καθυστερήσεις στο κλείσιμο των
συμβάσεων μπορεί επίσης να καθυστερήσουν την ανάκτηση μη
δαπανηθεισών προχρηματοδοτήσεων και μη επιλέξιμων δαπανών.
Μείωση των παλαιών ανοικτών προχρηματοδοτήσεων για τα ΕΤΑ:
39 % έναντι στόχου 25 %, μείωση του παλαιού υπολοίπου προς
εκκαθάριση για τα ΕΤΑ: 46 % έναντι στόχου 25 %.
Μερίδιο ληξασών συμβάσεων: 15,38 % έναντι στόχου 15 %.
Εκ των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε λήξασες συμβάσεις, τα
2,9 δισεκατομμύρια (64 %) αφορούσαν τα ΕΤΑ. Το ποσοστό των
ληξασών συμβάσεων σε σχέση με το σύνολο των ανοικτών συμβάσεων
για τα ΕΤΑ ήταν 19,4 %, σε σύγκριση με 15,4 % για το σύνολο του
χαρτοφυλακίου της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η
περίοδος εφαρμογής 182 (311 εκατομμύρια ευρώ) εκ των
1 091 ληξασών συμβάσεων ΕΤΑ (ή 16,7 % του συνόλου των
συμβάσεων και 10,9 % της συνολικής αξίας τους) έληξε πριν από το
τέλος του 2010.

17. Τα κύρια προβλήματα που εμποδίζουν το κλείσιμο των
ληξασών συμβάσεων για τα ΕΤΑ είναι τα εξής: ανείσπρακτα
εντάλματα είσπραξης, δικαστικές υποθέσεις και εν εξελίξει
διαδικασία ελέγχου. Μολονότι η Επιτροπή δεν ελέγχει εξ
ολοκλήρου τις πτυχές αυτές, θα συνεχίσει τις προσπάθειές της
προκειμένου να επιταχυνθεί το κλείσιμο των ληξασών συμβάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II — ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΑ

Δήλωση αξιοπιστίας του Συνεδρίου απευθυνόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το
όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ — Έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή
I – Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και του άρθρου 49 του
δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο ενδέκατο ΕΤΑ και ισχύει και για τα προηγούμενα, διενεργήσαμε έλεγχο:
α)

των ετήσιων λογαριασμών του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, οι οποίοι
περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό οικονομικού αποτελέσματος, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση
μεταβολών του καθαρού ενεργητικού και τον πίνακα απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης, καθώς και την έκθεση
σχετικά με τη δημοσιονομική εκτέλεση για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, εγκριθέντων από την
Επιτροπή στις 15 Ιουλίου 2016· και

β)

της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί εντός του νομικού πλαισίου
των ΕΤΑ, όσον αφορά το μέρος των πόρων των ΕΤΑ για τη δημοσιονομική διαχείριση του οποίου είναι υπεύθυνη η Επιτροπή (22).

Ευθύνη της διοίκησης
II – Σύμφωνα με τα άρθρα 310 έως 325 της ΣΛΕΕ και τους εφαρμοστέους δημοσιονομικούς κανονισμούς (23), 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 (24), καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η
ευθύνη αυτή περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση
και παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα.
Επίσης, η διοίκηση είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές πράξεις και οι πληροφορίες που
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με τους κανόνες που τις διέπουν. Η Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη
για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί των ΕΤΑ (άρθρο 317 ΣΛΕΕ).

Ευθύνη του ελεγκτή
III – Ευθύνη μας είναι, 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 κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί
βασίζονται. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς
και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει
και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους
ετήσιους λογαριασμούς των ΕΤΑ όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται.
IV – Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και
τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις
οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις
απαιτήσεις του νομικού πλαισίου των ΕΤΑ, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, εξετάζεται το
σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αφορά την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα
εποπτείας και ελέγχου τα οποία εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων,
προκειμένου να σχεδιαστούν οι αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά όχι προκειμένου να διατυπωθεί γνώμη
σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των
λογαριασμών.
V – Φρονούμε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση των γνωμών
μας.

(22)
(23)
(24)

Δυνάμει των άρθρων 43, 48 έως 50 και 58 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο ενδέκατο ΕΤΑ, η παρούσα δήλωση αξιοπιστίας
δεν καλύπτει το τμήμα των πόρων των ΕΤΑ που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ και για το οποίο ευθύνεται η ίδια.
Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στο ενδέκατο ΕΤΑ.
Οι λογιστικοί κανόνες και μέθοδοι που εγκρίνει ο υπόλογος του ΕΤΑ απορρέουν από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα
(International Public Sector Accounting Standards — ΙΡSAS), που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ή, ελλείψει αυτών, από τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards — IFRS), που εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων.
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Αξιοπιστία των λογαριασμών
Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών
VI – Κατά τη γνώμη μας, οι ετήσιοι λογαριασμοί του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ για το οικονομικό έτος που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2015 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης την
31η Δεκεμβρίου 2015, των αποτελεσμάτων των πράξεών τους, των ταμειακών ροών τους και των μεταβολών του καθαρού
ενεργητικού 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.

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί
Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί
VII – Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά.

Πληρωμές

Στοιχεία για τη θεμελίωση αρνητικής γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες
βασίζονται οι λογαριασμοί
VIII – Κατά την εκτίμησή μας, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πράξεις δαπανών του όγδοου, ένατου, δέκατου και
ενδέκατου ΕΤΑ είναι 3,8 %.

Αρνητική γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί
IX – Κατά τη γνώμη μας, λόγω της σοβαρότητας των ζητημάτων που παρουσιάζονται στο ανωτέρω σημείο υπό τον τίτλο «Στοιχεία για
τη θεμελίωση αρνητικής γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί»,
οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 περιέχουν ουσιώδη
σφάλματα.
14 Ιουλίου 2016
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Πρόεδρος

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
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Πληροφοριακά στοιχεία προς υποστήριξη της δήλωσης
αξιοπιστίας
Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου
18. Τα βασικά στοιχεία του τρόπου προσέγγισης και της
μεθοδολογίας ελέγχου που εφαρμόζουμε περιγράφονται στο
παράρτημα 1.1 του κεφαλαίου 1 της ετήσιας έκθεσης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2015. Όσον αφορά τον έλεγχο των ΕΤΑ,
επισημαίνονται ειδικότερα τα ακόλουθα σημεία.
19. Οι παρατηρήσεις μας σχετικά με την αξιοπιστία των
λογαριασμών των ΕΤΑ αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις (25)
του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ (26) που
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τον δημοσιονομικό
κανονισμό των ΕΤΑ (27) και περιήλθαν στο Συνέδριο, μαζί με τη
δήλωση πληρότητας του υπολόγου, στις 18 Ιουλίου 2016.
Διενεργήσαμε ελεγκτικές δοκιμασίες με αντικείμενο ποσά και
δημοσιοποιούμενα στοιχεία, και αξιολογήσαμε τις λογιστικές αρχές
που εφαρμόστηκαν, τις σημαντικές εκτιμήσεις της διοίκησης και τη
συνολική παρουσίαση των λογαριασμών.
20. Όσον αφορά τον έλεγχο της κανονικότητας των πράξεων,
επισημαίνονται ειδικότερα τα ακόλουθα σημεία:
α)

Εξετάσαμε όλες τις συνεισφορές των κρατών μελών και δείγμα
άλλων ειδών πράξεων που αφορούν τα έσοδα.

β)

Εξετάσαμε δείγμα 140 πράξεων. Το δείγμα σχεδιάζεται ώστε να
είναι αντιπροσωπευτικό ολόκληρου του φάσματος των
πληρωμών στο πλαίσιο των ΕΤΑ. Περιλάμβανε 104 πληρωμές
οι οποίες είχαν εγκριθεί από 19 αντιπροσωπείες της ΕΕ (28) και
36 πληρωμές οι οποίες είχαν εγκριθεί από τις κεντρικές
υπηρεσίες της Επιτροπής (29). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
εντοπίστηκαν σφάλματα, αναλύθηκαν τα σχετικά συστήματα
προκειμένου να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες αδυναμίες
των συστημάτων.

γ)

Διενεργήσαμε αξιολόγηση των συστημάτων της ΓΔ Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης και αντιπροσωπειών της ΕΕ, η
οποία κάλυπτε: i) τους προληπτικούς ελέγχους από υπαλλήλους της Επιτροπής, εξωτερικούς ελεγκτές ή επόπτες πριν από
την πραγματοποίηση των πληρωμών, και ii) την παρακολούθηση και εποπτεία, ιδίως τη συνέχεια που δόθηκε στους
εξωτερικούς ελέγχους, τις αποστολές επαλήθευσης, τις
επισκέψεις παρακολούθησης, καθώς και τις μελέτες της ΓΔ
Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της περιόδου 20122015 για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος.

(25)

(26)

(27)
(28)

(29)

Βλέπε άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/323: οι οικονομικές
καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών και την
κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού.
Βλέπε άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/323: οι εκθέσεις για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν πίνακες που αναφέρουν το ύψος των πιστώσεων, των αναλήψεων υποχρεώσεων, των
χορηγηθεισών πιστώσεων και των πληρωμών.
Βλέπε άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/323.
Αφρικανική Ένωση, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γκάνα, Γουινέα
Μπισάου, Αϊτή, Ακτή Ελεφαντοστού, Κένυα, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μάλι, Μοζαμβίκη, Νίγηρας, Νιγηρία, Παπουασία-Νέα Γουινέα,
Τανζανία και Ουγκάντα.
ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης: 29 πληρωμές· ECHO:
επτά πληρωμές στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας.
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δ)

Εξετάσαμε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που κατάρτισε ο
Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και
Ανάπτυξης.

ε)

Τέλος, εξετάσαμε τη συνέχεια που δόθηκε σε προγενέστερες
συστάσεις μας.

13.10.2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21. Όπως αναφέρεται στο σημείο 6, η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας
και Ανάπτυξης υλοποιεί τα περισσότερα μέσα εξωτερικής βοήθειας
τα οποία χρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό και τα
ΕΤΑ. Οι παρατηρήσεις μας σχετικά τόσο με τα συστήματα όσο και
με την αξιοπιστία της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων και της
δήλωσης του Γενικού Διευθυντή για το 2015 αφορούν το σύνολο
των τομέων ευθύνης της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Αξιοπιστία των λογαριασμών
22. Κατόπιν της παρατήρησης που διατυπώσαμε στην ετήσια
έκθεση για το οικονομικό έτος 2014 (30), η Επιτροπή συμπεριέλαβε
τις συμβάσεις δημοσιονομικής στήριξης στην εκτίμηση των
δεδουλευμένων εξόδων του 2015, την οποία πραγματοποιεί στο
πλαίσιο της χρονικής τακτοποίησης των λογαριασμών.
23. Η Επιτροπή έλαβε επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση των
ζητημάτων που επισημάνθηκαν στις ετήσιες εκθέσεις για τα
οικονομικά έτη 2013 και 2014 (31) όσον αφορά την ανάκτηση
των τόκων επί των προχρηματοδοτήσεων. Όσον αφορά τους τόκους
που αποφέρουν οι προχρηματοδοτήσεις ύψους άνω των
750 000 ευρώ, η Επιτροπή εφάρμοσε μια μέθοδο εκτίμησης η
οποία βασίζεται στον μέσο όρο των επιτοκίων και σε αιτήματα
επιβεβαίωσης προς δείγμα αντιπροσωπειών. Όσον αφορά τους
τόκους που αποφέρουν οι προχρηματοδοτήσεις ύψους μεταξύ
250 000 και 750 000 ευρώ, το εργαλείο ΤΠ που αναπτύχθηκε στο
τέλος του 2014 τέθηκε σε λειτουργία, παρέχοντας στην Επιτροπή τη
δυνατότητα να καταχωρίσει ορθά στις οικονομικές καταστάσεις του
2015 τόκους ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
24. Εξετάσαμε δείγμα δέκα ενταλμάτων είσπραξης, συνολικού
ύψους 17,7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν καταχωριστεί ως
επιχειρησιακά έσοδα — είσπραξη εξόδων (σύνολο 35,9 εκατομμύρια
ευρώ). Σε τρεις περιπτώσεις, μη δαπανηθείσες προχρηματοδοτήσεις,
ύψους 9,6 εκατομμυρίων ευρώ, είχαν καταχωριστεί εσφαλμένα ως
επιχειρησιακά έσοδα, γεγονός που οδήγησε σε υπερεκτίμηση του
οικονομικού αποτελέσματος του έτους στις προσωρινές οικονομικές
καταστάσεις. Μολονότι αυτές οι τρεις περιπτώσεις διορθώθηκαν από
την Επιτροπή στις οριστικές οικονομικές καταστάσεις, είναι πιθανό
να έχουν ανακύψει παρόμοια σφάλματα και σε άλλα εντάλματα
είσπραξης λόγω του συστημικού χαρακτήρα (32) του ζητήματος (33).

(30)
(31)
(32)
(33)

Σημείο 4 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2014.
Σημείο 25 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2014 και
σημείο 20 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2013.
Εσφαλμένη ταξινόμηση εντάλματος είσπραξης στο λογιστικό σύστημα από τους υπαλλήλους που ασχολούνται με την καταχώριση.
Η είσπραξη των μη δαπανηθεισών προχρηματοδοτήσεων, που
καταχωρίστηκε εσφαλμένα ως ανάκτηση λόγω σφάλματος ή
παρατυπίας, επηρέασε επίσης την εκτίμηση της ΓΔ Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης όσον αφορά τη μελλοντική διορθωτική
ικανότητά της. Βλέπε σημείο 50 και υποσημείωση 61 της παρούσας
έκθεσης.

24. Σε δύο από τις τρεις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ένα ποσό προχρηματοδότησης ήταν ανοικτό
κατά τον χρόνο της ανάκτησης. Τα δύο αυτά σφάλματα
διορθώθηκαν, όπως αποτυπώνεται στους οριστικούς λογαριασμούς
(για συνολικό σφάλμα ύψους 2,1 εκατ. ευρώ). Στην τρίτη
περίπτωση (7,5 εκατ. ευρώ) δεν θα ήταν δυνατό να σημειωθεί
μείωση των προχρηματοδοτήσεων το 2015, δεδομένου ότι δεν
υπήρχε ανοικτό ποσό προχρηματοδότησης κατά τον χρόνο της
ανάκτησης.
Η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να
προλαμβάνει, να εντοπίζει και να διορθώνει αυτά τα σφάλματα στο
μέλλον.
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Κανονικότητα των πράξεων
Έσοδα

25. Οι πράξεις που αφορούν τα έσοδα δεν περιέχουν σημαντικό
επίπεδο σφάλματος.
Πληρωμές

26. Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν
οι πράξεις πληρωμών συνοψίζονται στο παράρτημα 1. Από τις
140 πράξεις πληρωμών που εξετάστηκαν, οι 35 (25 %) περιείχαν
σφάλμα. Βάσει των 28 σφαλμάτων που προσδιορίσαμε ποσοτικώς,
εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος είναι 3,8 % (34).
27. Εάν από το ελεγχθέν δείγμα αποκλειστούν οι 15 πράξεις
δημοσιονομικής στήριξης και οι 17 πράξεις στο πλαίσιο του
τεκμαρτού τρόπου προσέγγισης που αναφέρονται στα σημεία 9 έως
12, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 5,8 % (35).
28. Ο βαθμός στον οποίο τα διάφορα είδη σφαλμάτων
συνέβαλαν στη διαμόρφωση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος
για το 2015 παρουσιάζεται στο πλαίσιο 3. Τα σφάλματα που
σχετίζονται με την απουσία εγγράφων τεκμηρίωσης και τη μη
συμμόρφωση με τους κανόνες περί σύναψης συμβάσεων αντιστοιχούν στο 70 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος.

(34)

(35)

Υπολογίσαμε το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 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 1,6 % και 6,0 % (κατώτατο και ανώτατο όριο σφάλματος
αντίστοιχα).
Το αναφερόμενο ποσοστό αποτελεί τη βέλτιστη δυνατή εκτίμηση
βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 108 πράξεων. Εκτιμούμε, με
επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, ότι, για τον σχετικό πληθυσμό, το
ποσοστό σφάλματος κυμαίνεται μεταξύ 3,0 % και 8,6 % (κατώτατο
και ανώτατο όριο σφάλματος αντίστοιχα).
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Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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Έργα

29. Από τις 125 πράξεις πληρωμών σε σχέση με έργα, τις οποίες
υποβάλαμε σε έλεγχο, οι 35 (28 %) περιείχαν σφάλμα. Από τις 28
(80 %) πράξεις πληρωμών που περιείχαν προσδιορίσιμα ποσοτικώς
σφάλματα, οι 16 ήταν τελικές πράξεις, εντεταλμένες κατόπιν της
διενέργειας όλων των προληπτικών ελέγχων.
30. Όπως και σε προηγούμενα έτη (36), η Επιτροπή και οι εταίροι
υλοποίησης υπέπεσαν σε περισσότερα σφάλματα σε πράξεις που
αφορούσαν προϋπολογιζόμενες δαπάνες, επιχορηγήσεις και συμφωνίες συνεισφοράς με διεθνείς οργανισμούς, παρά σε άλλες μορφές
στήριξης. Από τις 71 εξετασθείσες πράξεις αυτού του είδους,
25 (35 %) περιείχαν προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα που
αντιστοιχούσαν στο 79 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος.

(36)

Σημείο 31 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2014.
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31. Τα κύρια είδη των προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων
αφορούσαν:
α) μη παροχή βασικών δικαιολογητικών (13 πράξεις) (37),
β) μη συμμόρφωση του δικαιούχου με τους κανόνες σύναψης
συμβάσεων (επτά πράξεις),
γ) μη επιλέξιμες δαπάνες, όπως δαπάνες σχετικές με δραστηριότητες μη καλυπτόμενες από τη σύμβαση (επτά πράξεις), μη
επιλέξιμο ΦΠΑ (δύο πράξεις), δαπάνες πραγματοποιηθείσες
εκτός της περιόδου υλοποίησης (δύο πράξεις) και έμμεσο
κόστος που δηλώθηκε ως άμεσο (μία πράξη),
δ) δαπάνες που δεν είχαν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους
(επτά πράξεις),
ε) εσφαλμένο υπολογισμό των δαπανών (τέσσερις πράξεις).
Πλαίσιο 4 — Παραδείγματα προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων σε πράξεις σχετικές με έργα
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Μη παροχή βασικών δικαιολογητικών

Μη παροχή βασικών δικαιολογητικών

Εξετάσαμε εκκαθάριση δαπανών που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος «Στήριξη για τη θεσμική ανάπτυξη
του Υπουργείου Εσωτερικών», το οποίο υλοποίησε ένας εθνικός
φορέας αναπτυξιακής βοήθειας στη Μοζαμβίκη. Υποβάλαμε σε
έλεγχο 10 στοιχεία δαπανών. Όσον αφορά τέσσερα εξ αυτών, τα
οποία αφορούσαν την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού,
εξοπλισμού ΤΠ και γραφείου, ύψους 874 309 ευρώ, δεν
παρασχέθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά των δαπανών (π.χ.
αποδεικτικά παράδοσης, πιστοποιητικό προέλευσης ή έγγραφα
της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης).

Ένα από τα διορθωτικά μέτρα που προβλέπει η Επιτροπή είναι,
μεταξύ άλλων, να περιλάβει τη σύμβαση του δείγματος στο
σχέδιο λογιστικού ελέγχου του 2016, πράγμα το οποίο
αποφασίστηκε πριν από την επίσκεψη του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Επιπλέον, κίνησε τη διαδικασία ανάκτησης για το
συνολικό ποσό το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε μη
επιλέξιμο.

Μη συμμόρφωση του δικαιούχου με τους κανόνες
σύναψης συμβάσεων

Μη συμμόρφωση του δικαιούχου με τους κανόνες
σύναψης συμβάσεων

Εξετάσαμε την τελική πληρωμή, ύψους 427 956 ευρώ, στο
πλαίσιο σύμβασης προμηθειών για εργαστηριακό εξοπλισμό
δοκιμών γεωργικών προϊόντων στην Αιθιοπία. Στο πλαίσιο των
κανόνων σύναψης συμβάσεων της ΕΕ, η σύμβαση έπρεπε να είχε
ανατεθεί κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. Αντιθέτως, η
σύμβαση ανατέθηκε απευθείας σε εταιρεία συμβούλων χωρίς να
προηγηθεί καμία ανταγωνιστική διαδικασία. Η κατάσταση αυτή
ήταν αναιτιολόγητη. Επιπροσθέτως, η εταιρεία δεν ήταν
εγκεκριμένος διανομέας του εξοπλισμού που αγοράστηκε, αλλά
δρούσε απλώς ως μεσολαβητής και παρείχε τον εξοπλισμό τον
οποίο λάμβανε από εγκεκριμένο διανομέα. Η μη διεξαγωγή
διαγωνισμού χωρίς αιτιολόγηση παραβίαζε την αρχή της ίσης
μεταχείρισης και είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του
ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή εφαρμόζει σχετικά διορθωτικά μέτρα, δηλαδή έχει
κινήσει τη διαδικασία ανάκτησης για ολόκληρο το ποσό το
οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε μη επιλέξιμο. Επιπλέον, η
Επιτροπή δρομολόγησε επαλήθευση των εξωτερικών δαπανών
όλων των προϋπολογιζόμενων δαπανών που διαχειρίζεται ο
αντισυμβαλλόμενος, εν αναμονή της παραλαβής των τελικών
εκθέσεων προκειμένου να προσδιοριστεί το συνολικό οφειλόμενο ποσό.

(37)

Αναφέρουμε προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα όταν απουσιάζουν
παντελώς τα έγγραφα τεκμηρίωσης, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία που
να αποδεικνύουν την πραγματική υπόσταση δραστηριότητας ή όταν
δεν υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ των δαπανών που έχουν καταλογιστεί
και των παρεχόμενων εγγράφων τεκμηρίωσης. Δύο είναι οι κύριοι
λόγοι αναφοράς απουσίας τεκμηρίωσης: i) είτε το έγγραφο δεν
υπήρξε ποτέ, γεγονός που θα έπρεπε να είχε εντοπιστεί κατά τους
προληπτικούς ελέγχους, είτε ii) το έγγραφο υπάρχει, αλλά δεν
κατέστη δυνατό να ανακτηθεί, γεγονός που καταδεικνύει αδυναμία
στη διαχείριση των εγγράφων.
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Μη επιλέξιμες δαπάνες

Μη επιλέξιμες δαπάνες

Εξετάσαμε εκκαθάριση δαπανών, ύψους 76 609 ευρώ, στο
πλαίσιο του προγράμματος για τη διευκόλυνση της τεχνικής
συνεργασίας («Facilité de Coopération Technique») στη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό. Ένα στοιχείο δαπανών αφορούσε
εργασίες επέκτασης σε κτίριο που δεν καλυπτόταν από το
πρόγραμμα. Επιπλέον, οι εργασίες εκτελέστηκαν μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου 2013, ήτοι εκτός της περιόδου
υλοποίησης, η οποία κάλυπτε την περίοδο Δεκεμβρίου 2013 —
Μαρτίου 2015.

Η Επιτροπή εξετάζει τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί σε αυτή
τη διαπίστωση.

Δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο

Δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο

Εξετάσαμε εκκαθάριση προχρηματοδότησης στο πλαίσιο του
προγράμματος «Επιτάχυνση της προόδου προς τον αναπτυξιακό
στόχο της χιλιετίας 1γ» (38), το οποίο υλοποιήθηκε στη
Μοζαμβίκη. Ο διεθνής οργανισμός που υλοποιούσε το
πρόγραμμα ορθώς ανέφερε στην οικονομική έκθεσή του ότι
πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 3 651 772 ευρώ και επίσης
ανελήφθησαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 1 362 182 ευρώ (οι
σχετικές δαπάνες δεν είχαν ακόμη πραγματοποιηθεί). Η ΓΔ
Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης αποδέχθηκε εσφαλμένα το
συνολικό ποσό των 5 013 954 ευρώ ως πραγματικές επιλέξιμες
δαπάνες.

Η Επιτροπή θα λάβει σχετικά διορθωτικά μέτρα αφαιρώντας
από τις επόμενες πληρωμές ολόκληρο το ποσό το οποίο το
Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε μη επιλέξιμο.

32. Σε εννέα περιπτώσεις προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων,
η Επιτροπή, μέσω των συστημάτων της, είχε στη διάθεσή της επαρκή
πληροφοριακά στοιχεία (39) προκειμένου να προλάβει, να εντοπίσει
και να διορθώσει τα σφάλματα πριν από την αποδοχή των δαπανών.
Εάν τα εν λόγω πληροφοριακά στοιχεία είχαν χρησιμοποιηθεί για τη
διόρθωση των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος θα
ήταν χαμηλότερο κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες (40).
33. Επιπροσθέτως, 12 πράξεις που περιείχαν προσδιορίσιμο
ποσοτικώς σφάλμα (41) υποβλήθηκαν σε έλεγχο ή σε επαλήθευση
δαπανών. Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιέχονταν στις εκθέσεις
ελέγχου ή επαλήθευσης σχετικά με τις όντως πραγματοποιηθείσες
εργασίες δεν μας επέτρεψαν να αξιολογήσουμε αν τα σφάλματα θα
μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί και διορθωθεί στο πλαίσιο των εν
λόγω προληπτικών ελέγχων.
34. Τα μη προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα αφορούσαν τη
δήλωση εκτιμώμενων και όχι πραγματικών δαπανών (τρεις πράξεις),
αδυναμίες στην εφαρμογή των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
(δύο πράξεις), την απουσία δικαιολογητικών (μία πράξη) και δαπάνες
μη καλυπτόμενες από τη σύμβαση (μία πράξη).
Δημοσιονομική στήριξη

35. Οι 15 πράξεις δημοσιονομικής στήριξης που εξετάστηκαν
δεν περιείχαν σφάλματα κανονικότητας.

(38)
39

( )
(40)
(41)

«Μείωση κατά το ήμισυ, μεταξύ του 1990 και του 2015, το
ποσοστού των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα».
Προερχόμενα από τα δικαιολογητικά έγγραφα και τους υποχρεωτικούς ελέγχους.
Σε ποσοστό 0,3 % (τρεις περιπτώσεις) η Επιτροπή υπέπεσε η ίδια στο
σφάλμα και σε ποσοστό 1,4 % (έξι περιπτώσεις) το σφάλμα
διαπράχθηκε από δικαιούχους.
Τα οποία συνέβαλαν κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες στο εκτιμώμενο
επίπεδο σφάλματος.
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Εξέταση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και των
λοιπών στοιχείων των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
36. Τον Μάιο του 2013 η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και
Ανάπτυξης ενέκρινε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των
αδυναμιών που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή του δικού της
συστήματος ελέγχου (42). Εξετάσαμε την πρόοδο του σχεδίου
δράσης και συγκεντρώσαμε αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία
προκύπτει ότι 19 δράσεις είχαν υλοποιηθεί πλήρως και τέσσερις
βρίσκονταν εν εξελίξει στα τέλη του 2015.
37. Τον Ιούλιο του 2015 η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και
Ανάπτυξης ενέκρινε νέο σχέδιο δράσης έπειτα από τη διατύπωση
επιφύλαξης του Γενικού Διευθυντή για τρίτο συναπτό έτος στην
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2014. Το νέο σχέδιο δράσης
περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία στοχεύουν σε τομείς
υψηλού κινδύνου, ήτοι την έμμεση διαχείριση με διεθνείς
οργανισμούς και την άμεση διαχείριση μέσω επιχορηγήσεων. Η
πρόοδος στην εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης θα αξιολογηθεί
στην ετήσια έκθεση του επόμενου έτους.
38. Όπως και τα προηγούμενα έτη, η συχνότητα εμφάνισης των
σφαλμάτων που εντοπίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων
που εμφανίζονταν σε τελικές αιτήσεις απόδοσης δαπανών οι οποίες
είχαν υποβληθεί σε προληπτικούς εξωτερικούς ελέγχους και σε
επαληθεύσεις δαπανών, καταδεικνύει αδυναμίες στους εν λόγω
ελέγχους.
39. Στην τελευταία ετήσια έκθεσή μας, αναφερθήκαμε στα μέτρα
που είχε ήδη λάβει η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τη
βελτίωση της ποιότητας αυτών των ελέγχων και επαληθεύσεων (43).
Τον Φεβρουάριο του 2016, η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και
Ανάπτυξης ανέπτυξε έναν πίνακα ποιότητας (44) για την αξιολόγηση
της αξιοπιστίας των ελέγχων. Το εν λόγω εργαλείο θα είναι
υποχρεωτικό στο πλαίσιο των ελέγχων και των επαληθεύσεων που θα
διενεργηθούν κατά παραγγελία της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και
Ανάπτυξης μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Εντούτοις, το εργαλείο
δεν έχει ακόμη σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζεται στους ελέγχους και
τις επαληθεύσεις δαπανών που αναθέτουν απευθείας οι δικαιούχοι
σε τοπικές ελεγκτικές εταιρείες (45), όπου ο κίνδυνος ανεπαρκούς
ποιότητας έχει αξιολογηθεί ότι είναι υψηλότερος. Επιπλέον, οι
εκθέσεις ελέγχου και επαληθεύσεων δεν περιλαμβάνουν επαρκή
πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις όντως πραγματοποιηθείσες
εργασίες ώστε να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά ο πίνακας.

(42)
(43)

(44)

(45)

Βλέπε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το 2013, σ. 188-190 και 195-196.
α) Η ανάλυση κινδύνου κατέστη υποχρεωτική για την κατάρτιση των
ετήσιων σχεδίων ελέγχου από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις
υπηρεσίες της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης. β) Τα
υποδείγματα των συμβάσεων επιχορήγησης αναθεωρήθηκαν κατά
τρόπο ώστε η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης να μπορεί να
επιλέγει τους ελεγκτές ή να τους αναθέτει απευθείας τη σύμβαση. γ)
Έγιναν ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα συνηθέστερα είδη
σφαλμάτων, καθώς και ενέργειες επιμόρφωσης για την ενίσχυση
των δεξιοτήτων του προσωπικού και των δικαιούχων της ΓΔ Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης στους τομείς της δημοσιονομικής
διαχείρισης και του ελέγχου.
Ο πίνακας ποιότητας είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται για την
αξιολόγηση της διασφάλισης που παρέχει μια αποστολή ελέγχου ή
επαλήθευσης των δαπανών όσον αφορά την επιλεξιμότητα και την
ορθή χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης. Σκοπός του είναι να
διασφαλίζεται η ικανοποιητική ποιότητα των εγκριθεισών εκθέσεων.
Παραδείγματος χάριν, υποχρεωτικές επαληθεύσεις δαπανών για
επιχορηγήσεις και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής
που υπερβαίνουν τις 100 000 ευρώ.
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40. Η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης ανέπτυξε επίσης
μια νέα εφαρμογή ελέγχου, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το δεύτερο
εξάμηνο του 2015 και η οποία μπορεί να βελτιώσει την
παρακολούθηση και τη συνέχεια που δίδεται στις διαπιστώσεις των
ελέγχων και των επαληθεύσεων που διενεργούνται κατά παραγγελία
της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Όπως και με τον
πίνακα ελέγχου, η νέα εφαρμογή δεν καλύπτει ελέγχους και
επαληθεύσεις που διενεργούνται κατά άμεση παραγγελία των
δικαιούχων, για τα οποία το τρέχον σύστημα παρακολούθησης δεν
παρέχει στη ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης τη δυνατότητα
να συγκεντρώνει αξιόπιστα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις
συνολικές δαπάνες και τα αποτελέσματα.
41. Όσον αφορά τη διαχείριση εγγράφων και τη σύναψη
συμβάσεων, η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης έθεσε σε
εφαρμογή σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της
κατάστασης τόσο για την Επιτροπή όσο και για τους δικαιούχους (46). Εντούτοις, η απουσία δικαιολογητικών και η μη
συμμόρφωση με τους κανόνες περί σύναψης συμβάσεων εξακολουθούν να αποτελούν τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στο
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος.

Μελέτη του 2015 για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος

42. Το 2015 η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
εκπόνησε την τέταρτη μελέτη της για το εναπομένον ποσοστό
σφάλματος, προκειμένου να εκτιμήσει το επίπεδο των σφαλμάτων
που διέλαθαν όλους τους ελέγχους διαχείρισης οι οποίοι είχαν ως
στόχο την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των
σφαλμάτων.

(46)

Διαχείριση εγγράφων: α) ενοποιημένες οδηγίες για τη διαχείριση
εγγράφων, β) ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση, γ) περιφερειακά
σεμινάρια για τους υπαλλήλους της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και
Ανάπτυξης, δ) ανταλλαγή οδηγιών ορθής ταξινόμησης με τους
δικαιούχους, ε) νέα υποχρέωση των δικαιούχων επιχορηγήσεων να
δηλώνουν το σημείο αρχειοθέτησης των εγγράφων κ.λπ.
Σύναψη συμβάσεων: α) απλούστευση των κανόνων σύναψης
συμβάσεων, β) αποσαφήνιση των κριτηρίων επιλογής, γ) ανώτερη
κατάρτιση στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, δ) περιφερειακά
σεμινάρια σχετικά με τα συνηθέστερα είδη σφαλμάτων, ε) βελτιωμένη
ηλεκτρονική πρόσβαση σε έγγραφα καθοδήγησης κ.λπ.

42. Η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης πρόκειται να
εφαρμόσει σύστημα διασφάλισης ποιότητας και για τις επαληθεύσεις δαπανών που διενεργούνται κατά άμεση παραγγελία των
δικαιούχων. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ελλείψεις του συστήματος
συνδέονται εν μέρει με ελλείψεις στους γενικούς όρους για τα είδη
των αποστολών, η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
πρώτα θα αναθεωρήσει τους εν λόγω γενικούς όρους. Η
αναθεώρηση των γενικών όρων, εκτός του ότι θα περιλαμβάνει
ενισχυμένες απαιτήσεις ποιότητας, θα εστιάζει σαφέστερα σε
χρήσιμα αποτελέσματα για τους σκοπούς της αξιοπιστίας.
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43. Η μελέτη συνίστατο στην εξέταση αντιπροσωπευτικού
δείγματος πράξεων σχετικών με συμβάσεις που περατώθηκαν μεταξύ
Σεπτεμβρίου 2014 και Αυγούστου 2015. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (47). Σύμφωνα
με τη μελέτη, το εναπομένον ποσοστό σφάλματος εκτιμάται σε
2,20 %, ήτοι άνω του ορίου σημαντικότητας του 2 % που είχε θέσει
η Επιτροπή. Σύμφωνα με σύσταση που διατυπώθηκε στην ετήσια
έκθεσή μας για το 2013 (48), στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
αναφέρεται η εμβέλεια της μελέτης για το εναπομένον ποσοστό
σφάλματος, καθώς και οι περιορισμοί της σε σύγκριση με μια
αποστολή ελέγχου (49).

43. Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα αυτή. Εντούτοις,
λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ύψος των διενεργούμενων
επαληθεύσεων δαπανών, τις περιορισμένες δυνατότητες να δοθεί
συνέχεια και την επένδυση στους απαιτούμενους για την
παρακολούθησή τους πόρους, η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και
Ανάπτυξης πρέπει πρώτα να αξιολογήσει το κόστος και τα οφέλη
της συμπερίληψής τους στη νέα εφαρμογή ελέγχου.

44. Τα κύρια είδη σφάλματος που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της
μελέτης είναι τα εξής:

44. Η Επιτροπή εκτιμά το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο
αναγνωρίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Τα μέτρα που έχουν
ενσωματωθεί στα αναθεωρημένα υποδείγματα συμβάσεων και
σύναψης συμβάσεων θα γίνουν σταδιακά μόνον ορατά κατά τον
λογιστικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε συνάρτηση με την
αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων βάσει των εν λόγω
αναθεωρημένων υποδειγμάτων, στο δείγμα πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

α)

έλλειψη ικανοποιητικής τεκμηρίωσης που να παρέχεται από
τους δικαιούχους οργανισμούς για την απόδειξη της επιλεξιμότητας (35 % του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος),

β)

μη επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποίησαν δικαιούχοι, πλην
των διεθνών οργανισμών (25 % του εναπομένοντος ποσοστού
σφάλματος),

γ)

σφάλματα κατ’ εκτίμηση, διότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να ελεγχθεί η κανονικότητα των πράξεων
(20 % του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος),

δ)

μη επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποίησαν διεθνείς οργανισμοί (15 % του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος),

ε)

ποσά που δεν ανακτήθηκαν και δεν διορθώθηκαν (5 % του
εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος).

45. Όπως αναφέρθηκε στην έκθεσή μας του προηγούμενου
έτους, από την εξέταση της μελέτης του 2014 για το εναπομένον
ποσοστό σφάλματος την οποία διενεργήσαμε, προέκυψε ότι υπάρχει
περιθώριο βελτίωσης από πολλές απόψεις (50). Όσον αφορά τη
μελέτη του 2015 για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, η ΓΔ
Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης έθεσε σε εφαρμογή μέτρα
περιορισμού του κινδύνου. Τα μέτρα αυτά αποκαθιστούν όλες τις
αδυναμίες, με εξαίρεση την ειδική μέθοδο εκτίμησης του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος, η οποία δεν άλλαξε και εξακολουθεί
να αφήνει υπερβολικά ευρύ περιθώριο υποκειμενικής κρίσης κατά
την εκτίμηση των επιμέρους ποσοστών σφάλματος.

(47)
(48)
(49)
(50)

Βλέπε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το 2015, σ. 42-43.
Σημείο 51 και σύσταση 5 της ετήσιας έκθεσης για το 2013.
Βλέπε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το 2015, υποσημείωση 25.
α) συμμόρφωση με τις ισχύουσες προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση προηγούμενων εργασιών ελέγχου, β) επάρκεια της τεκμηρίωσης
των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου προς υποστήριξη των συμπερασμάτων, γ) αιτιολόγηση της απόφασης μη αναγωγής του σφάλματος
το οποίο εντοπίστηκε στο εξετασθέν δείγμα στο συνολικό ποσό της
πράξης, και δ) υπερβολικά ευρύ περιθώριο υποκειμενικής κρίσης
κατά την εκτίμηση των ποσοστών σφάλματος σε επιμέρους πράξεις.
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Επισκόπηση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων

46. Τα προηγούμενα τρία έτη (2012-2014), ο Γενικός
Διευθυντής διατύπωσε συνολική επιφύλαξη όσον αφορά τη
νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων για όλες τις δραστηριότητες της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Συνεπεία των
παρατηρήσεών μας (51), ο Γενικός Διευθυντής προέβη στην ετήσια
έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015 σε διαφοροποιημένη βάσει
κινδύνου δήλωση αξιοπιστίας.
47. Η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, βάσει της
ανάλυσης που διενήργησε η ίδια όσον αφορά τα αποτελέσματά μας
και εκείνα των μελετών για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος των
ετών 2012-2014 (52), αξιολόγησε δύο τομείς δαπανών ως υψηλού
κινδύνου: i) τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης,
και ii) την έμμεση διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς. Κατά
συνέπεια, διατυπώθηκε επιφύλαξη για τους δύο αυτούς τομείς
σχετικά με το σημαντικό επίπεδο σφάλματος. Η κίνηση αυτή
ευθυγραμμίζεται με τις παρατηρήσεις μας στην παρούσα και σε
προγενέστερες ετήσιες εκθέσεις (53). Επιπροσθέτως, διατυπώθηκε
ειδική επιφύλαξη για το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική,
εξαιτίας αδυναμιών ελέγχου τις οποίες εντόπισε η Υπηρεσία
Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής.
48. Όσον αφορά την έμμεση διαχείριση με τις δικαιούχους
χώρες (54), η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στην
ανάλυση κινδύνου της περιόδου 2012-2014 που διενήργησε,
καταλήγει στο συμπέρασμα, με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, ότι ο εν
λόγω τομέας δαπανών περιέχει σημαντικό επίπεδο σφάλματος (55).
Εντούτοις, το 2015 δεν διατυπώθηκε επιφύλαξη, επειδή το επίπεδο
σφάλματος μειώθηκε σημαντικά στη μελέτη του 2015 για το
εναπομένον ποσοστό σφάλματος. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα
της μελέτης του 2015 για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος είναι
πολύ λιγότερο αξιόπιστα (56) από εκείνα της ανάλυσης της περιόδου
2012-2014.

(51)
52

( )

(53)
(54)

(55)

(56)

Σημείο 45 της ετήσιας έκθεσης για το 2014 και σημείο 44 της
ετήσιας έκθεσης για το 2013.
Η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης διενήργησε ανάλυση
κινδύνου σε πέντε κύριους τομείς δαπανών: i) άμεση διαχείριση —
επιχορηγήσεις (17 % των συνολικών δαπανών της ΓΔ Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης το 2015), ii) άμεση διαχείριση —
δημοσιονομική στήριξη (23 %), iii) άμεση διαχείριση — σύναψη
συμβάσεων (7 %), iv) έμμεση διαχείριση με δικαιούχους χώρες
(22 %), v) έμμεση διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς των κρατών μελών της ΕΕ (26 %).
Σημείο 30 της παρούσας ετήσιας έκθεσης, σημείο 31 της ετήσιας
έκθεσης για το 2014 και σημείο 25 της ετήσιας έκθεσης για
το 2013.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων (τόσο μέσω επιχορηγήσεων όσο και
μέσω δημόσιων συμβάσεων) ανατίθεται στις εθνικές αρχές της
δικαιούχου χώρας και στον τομέα των ΕΤΑ, κυρίως μέσω του εθνικού
διατάκτη.
Το μέσο ποσοστό σφάλματος της περιόδου 2012-2014 που αφορά
την έμμεση διαχείριση με δικαιούχους χώρες εκτιμήθηκε ότι
ανέρχεται στο 3,56 % (επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %: 1,67 % 5,45 %) για τις 141 πράξεις που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο του
εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος και στο 3,78 % (επίπεδο
εμπιστοσύνης 95 %: 2,19 % - 5,37 %) για τις 264 πράξεις που
ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας.
Στο πλαίσιο της μελέτης του 2015 για το εναπομένον ποσοστό
σφάλματος εξετάστηκαν 51 πράξεις στον τομέα της έμμεσης
διαχείρισης με τις δικαιούχους χώρες.

48. Ο αριθμός των εκτιμήσεων μειώθηκε από το ένα έτος στο
άλλο (2012: 43, 2013: 18, 2014: 15, 2015: 10). Το σύνολο του
προσωπικού που διενεργεί εκτιμήσεις στο επίπεδο του αντισυμβαλλομένου μειώθηκε σε δύο άτομα και κάθε εκτίμηση
επανεξετάζεται σε επίπεδο διευθυντή και εταίρου ώστε να
διασφαλίζεται η συνοχή. Η διαδικασία αυτή περιορίζει το
περιθώριο υποκειμενικής κρίσης κατά την εκτίμηση των επιμέρους
ποσοστών σφάλματος.
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49. Επιπλέον, αντίθετα με την άμεση διαχείριση, η αξιολόγηση
της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την έμμεση
διαχείριση με τις δικαιούχους χώρες δεν διακρίνει μεταξύ των δύο
κύριων τομέων που διαθέτουν διακριτούς μηχανισμούς δαπανών και
ελέγχου και, συνεπώς, διαφορετικά προφίλ κινδύνου: i) επιχορηγήσεις (57) και ii) δημόσιες συμβάσεις κατόπιν διαδικασίας διαγωνισμού (58). Εφόσον η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
θεωρεί ότι οι επιχορηγήσεις που υλοποιούνται απευθείας ενέχουν
υψηλό κίνδυνο, είναι εύλογο να συναχθεί ότι οι επιχορηγήσεις που
υλοποιούνται έμμεσα από τις δικαιούχους (αναπτυσσόμενες) χώρες
χρήζουν ανάλογης ανάλυσης του επιπέδου κινδύνου.
50. Η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης εκτίμησε ότι το
συνολικό επισφαλές ποσό (59) στο πλαίσιο των πληρωμών που
πραγματοποιήθηκαν το 2015 (5 746 εκατομμύρια ευρώ) ανέρχεται
σε 174 εκατομμύρια ευρώ (3,0 % των πληρωμών του 2015). Από το
εν λόγω ποσό, η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης εκτίμησε
ότι 50 εκατομμύρια ευρώ (29 %) θα διορθωθούν μέσω των ελέγχων
της τα επόμενα έτη (60). Το εν λόγω ποσό υπολογίστηκε ως το μέσο
ετήσιο ποσό των ενταλμάτων είσπραξης που εκδόθηκαν για
σφάλματα και παρατυπίες την περίοδο 2009-2015. Εντούτοις, η
εκτίμηση αυτή υπερεκτιμά σημαντικά τη μελλοντική διορθωτική
ικανότητα της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, επειδή δεν
εξαιρεί i) τις ανακτήσεις προχρηματοδοτήσεων και προκύπτοντος
τόκου, οι οποίες δεν επηρεάζουν τις μελλοντικές διορθώσεις
εγκεκριμένων δαπανών και ii) τις ακυρώσεις ενταλμάτων είσπραξης
που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί το
μέγεθος αυτής της υπερεκτίμησης για ολόκληρη την περίοδο 20092015 (61).

(57)
(58)

(59)

(60)
(61)

Συμπεριλαμβανομένων των προϋπολογιζόμενων δαπανών.
Συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, για τις οποίες ο
διαγωνισμός πραγματοποιείται από τις εθνικές αρχές της δικαιούχου
χώρας. Η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης δεν είναι
συμβαλλόμενο μέρος, αλλά εγκρίνει τη σύμβαση προκειμένου να
χρηματοδοτηθεί.
Η βέλτιστη δυνατή, συντηρητική εκτίμηση του ύψους των δαπανών
που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους οι οποίες δεν
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο πραγματοποίησης
της πληρωμής συμβατικές και ρυθμιστικές διατάξεις.
Βλέπε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το 2015, σ. 58.
Το ζήτημα αυτό καταδεικνύεται στο πλαίσιο της εξέτασης από το
Συνέδριο των ενταλμάτων είσπραξης στο πλαίσιο του ΕΤΑ που
εκδόθηκαν το 2015, τα οποία ανέρχονταν σε 65 εκατομμύρια ευρώ
και χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της μελλοντικής διορθωτικής ικανότητας της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Από το
ποσό αυτό, μόλις 18 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν όντως
διορθώσεις σφαλμάτων, ενώ τα υπόλοιπα 47 εκατομμύρια ευρώ
συνιστούσαν ανακτήσεις που δεν επηρέαζαν τη διορθωτική ικανότητα
της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης: 45 εκατομμύρια ευρώ
αντιστοιχούσαν σε ανακτήσεις προχρηματοδοτήσεων (37 εκατομμύρια ευρώ που είχαν καταχωριστεί ορθά ως εκκρεμείς προχρηματοδοτήσεις και 8 εκατομμύρια ευρώ που είχαν καταχωριστεί εσφαλμένα
ως έσοδα) και 2 εκατομμύρια ευρώ που αποτελούσαν ανακτήσεις
τόκων. Από τα 18 εκατομμύρια ευρώ που αφορούσαν διορθώσεις,
επιπλέον 13 εκατομμύρια ευρώ θα έπρεπε να είχαν αφαιρεθεί ως
ακυρώσεις ενταλμάτων είσπραξης που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν.
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ΣΥΜΠEΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤAΣΕΙΣ

Συμπέρασμα για το 2015
51. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί των ΕΤΑ
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015
παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της
οικονομικής κατάστασης των ΕΤΑ, των αποτελεσμάτων των πράξεών
τους, των ταμειακών ροών τους και των μεταβολών του καθαρού
ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και τους
λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος.

51. Ο δείκτης κινδύνου για την έμμεση διαχείριση με τις
δικαιούχες χώρες είναι πράγματι υψηλότερος από τον δείκτη που
αφορά τους υπόλοιπους τομείς δαπανών για τον οποίο δεν
διατυπώθηκε επιφύλαξη. Ωστόσο, δεν αποκλίνει σημαντικά από
τον μέσο όρο που, το 2015, είναι πολύ κοντά στο όριο
σημαντικότητας. Στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
θα πραγματοποιηθεί εκ νέου εκτίμηση.

52. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, για το οικονομικό έτος
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015:

52. Ο σχεδιασμός των υποδειγμάτων εσωτερικού ελέγχου (ICT)
για τον ορισμό του συστήματος ελέγχου στην ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων πρέπει να εξισορροπεί τις απαιτήσεις υποβολής
εκθέσεων με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Πράγματι, υπάρχει
πιθανότητα οι έμμεσες επιχορηγήσεις να έχουν δείκτη κινδύνου
συγκρίσιμο με εκείνον για τις άμεσες επιχορηγήσεις, αλλά
δεδομένης της ετερογένειας των συμβάσεων που συγκεντρώνονται
στο ICT 4 (έμμεση διαχείριση με τις δικαιούχες χώρες), και του
σχετικά περιορισμένου δείγματος για ορισμένες από τις συμβάσεις
αυτές, η Επιτροπή δεν μπορούσε ακόμη να προβεί σε περαιτέρω
ανάλυση.

α)

τα έσοδα των ΕΤΑ δεν περιέχουν σημαντικό επίπεδο
σφάλματος,

β)

οι πράξεις πληρωμών στο πλαίσιο των ΕΤΑ περιέχουν
σημαντικό επίπεδο σφάλματος (βλέπε σημεία 26 έως 35).
Βάσει των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι
πράξεις, προκύπτει ότι, για τον σχετικό πληθυσμό, το
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 3,8 % (βλέπε παράρτημα 1).
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53. Το αποτέλεσμα της επισκόπησής μας όσον αφορά τη
συνέχεια που δόθηκε σε συστάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν σε
προγενέστερες ετήσιες εκθέσεις παρουσιάζεται στο παράρτημα 2 (62). Στις ετήσιες εκθέσεις για τα οικονομικά έτη 2012
και 2013, διατυπώσαμε 12 συστάσεις. Η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας
και Ανάπτυξης υλοποίησε 11 εξ αυτών πλήρως, ενώ μία
υλοποιήθηκε ως επί το πλείστον.

53. Μόνον οι ανακτήσεις προχρηματοδοτήσεων και προκύπτοντος τόκου που κωδικοποιήθηκαν στο πλαίσιο ανάκτησης ως
«σφάλματα» ή «παρατυπίες» συμπεριλήφθηκαν στον υπολογισμό
της διορθωτικής ικανότητας. Αυτό αντιπροσωπεύει τμήμα μόνον
των ανακτήσεων προχρηματοδοτήσεων και προκύπτοντος τόκου, οι
οποίες εκδόθηκαν το 2015. Η Επιτροπή θα λάβει τα αναγκαία
μέτρα για να αποκλειστούν στο μέλλον τα εν λόγω εντάλματα
είσπραξης, καθώς και εκείνα που έχουν ακυρωθεί από την εκτίμηση
της διορθωτικής ικανότητας.

Συστάσεις

54. Σε συνέχεια της επισκόπησης αυτής, καθώς και των
διαπιστώσεων και συμπερασμάτων για το 2015, συνιστούμε στη
ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης τα εξής:
— Σύσταση 1: να επεκτείνει τη χρήση του πίνακα ποιότητας σε
ελέγχους και επαληθεύσεις δαπανών που διενεργούνται
κατ’ άμεση παραγγελία των δικαιούχων,

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Η Επιτροπή αναπτύσσει ήδη
μια προσαρμογή του πίνακα ποιότητας στα συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά, ανάγκες και λεπτομέρειες εφαρμογής των
επαληθεύσεων δαπανών.

— Σύσταση 2: να προσαρμόσει τους γενικούς όρους των ελέγχων
και των επαληθεύσεων δαπανών, προκειμένου να συγκεντρώνει
όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι αναγκαία για την
αξιολόγηση της ποιότητας των εργασιών που όντως πραγματοποιήθηκαν μέσω του νέου πίνακα ποιότητας,

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Η Επιτροπή εργάζεται ήδη
προς την κατεύθυνση αυτή.

— Σύσταση 3: να αξιολογήσει το κόστος και τα οφέλη της
βελτίωσης της παρακολούθησης των ελέγχων και των
επαληθεύσεων δαπανών που διενεργούνται κατ’ άμεση παραγγελία των δικαιούχων, που θα προέκυπταν από τη συμπερίληψή
τους στη νέα εφαρμογή ελέγχου,

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει
το κόστος και τα οφέλη του να περιληφθούν οι έλεγχοι και οι
επαληθεύσεις δαπανών που διενεργούνται κατά παραγγελία των
δικαιούχων στη νέα εφαρμογή ελέγχου. Βάσει της αξιολόγησης
αυτής, η Επιτροπή θα αποφασίσει εάν θα λάβει το εν λόγω μέτρο ή
όχι.

— Σύσταση 4: να επιβάλλει κατάλληλες κυρώσεις σε οντότητες
που δεν τηρούν την υποχρέωση παροχής βασικών δικαιολογητικών για τον έλεγχο του Συνεδρίου,

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να επιβάλλει τις διατάξεις σχετικά με το ζήτημα που έθεσε το
Ελεγκτικό Συνέδριο.

— Σύσταση 5: όσον αφορά τις πληρωμές στο πλαίσιο της
έμμεσης διαχείρισης με δικαιούχους χώρες, πρώτον, να
τεκμηριώνει τη δήλωση αξιοπιστίας με τα πλέον αξιόπιστα
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και, δεύτερον, να διακρίνει
μεταξύ των διαφόρων ειδών βοήθειας με διαφορετικά προφίλ
κινδύνου, όπως για τις πληρωμές στο πλαίσιο της άμεσης
διαχείρισης, και

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Στην επόμενη ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί εκ νέου εκτίμηση κινδύνου.
Με βάση την εν λόγω εκτίμηση, η Επιτροπή θα αποφασίσει εάν η
διάκριση ανάμεσα σε διαφορετικά προφίλ κινδύνου στο πλαίσιο
της έμμεσης διαχείρισης με τον δικαιούχο είναι εφικτή ή σκόπιμη.

— Σύσταση 6: να αναθεωρήσει την εκτίμησή της σχετικά με τη
μελλοντική διορθωτική ικανότητα, εξαιρώντας από τον
υπολογισμό i) τις ανακτήσεις μη δαπανηθεισών προχρηματοδοτήσεων και τόκων και ii) τις ακυρώσεις ενταλμάτων
είσπραξης που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν.

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Θα ληφθούν μέτρα
προκειμένου:
— να αποκλειστούν οι ανακτήσεις προχρηματοδοτήσεων που
κωδικοποιήθηκαν στο πλαίσιο ανάκτησης ως «σφάλματα» ή
«παρατυπίες», καθώς και οι ακυρώσεις ενταλμάτων είσπραξης
που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν, από την εκτίμηση της
διορθωτικής ικανότητας στο μέλλον·
— να αποφευχθούν τα σφάλματα στην κωδικοποίηση των
ανακτήσεων των προκυπτόντων τόκων.

(62)

Στόχος αυτής της παρακολούθησης ήταν η επαλήθευση της λήψης
και της ύπαρξης διορθωτικών μέτρων σε συνέχεια των συστάσεών
μας, και όχι η αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους.
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2015

2014

140

165

3,8 %

3,8 %

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Σύνολο πράξεων
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος
Ανώτατο όριο σφάλματος (ΑΟΣ)
Κατώτατο όριο σφάλματος (ΚΟΣ)

6,0 %
1,6 %

x

Σύσταση 5: Η EuropeAid πρέπει να δημοσιοποιεί στην
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της την εμβέλεια της μελέτης
για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, καθώς και το
εκτιμώμενο κατώτατο και ανώτατο όριο σφάλματος (ετήσια
έκθεση για το οικονομικό έτος 2013, σημείο 51, σύσταση 5).

x

Σύσταση 3: Η EuropeAid πρέπει να αναθεωρήσει τον
ποσοτικό προσδιορισμό του οφέλους των ελέγχων που
πραγματοποιεί (ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος
2013, σημείο 51, σύσταση 3).
x

x

Σύσταση 2: Η ΕuropeAid πρέπει να ολοκληρώσει, έως το
τέλος του 2014, την ανάπτυξη του συστήματος CRIS ούτως
ώστε να καθίσταται δυνατή η αναγνώριση ως χρηματοοικονομικών εσόδων των τόκων που προκύπτουν από προχρηματοδοτήσεις ύψους 250 000 έως 750 000 ευρώ (ετήσια
έκθεση για το οικονομικό έτος 2013, σημείο 51, σύσταση 2).

Σύσταση 4: Η EuropeAid πρέπει να αναφέρει στην ετήσια
έκθεση δραστηριοτήτων της την πρόοδο που σημειώνεται ως
προς την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του συστήματος ελέγχου (ετήσια
έκθεση για το οικονομικό έτος 2013, σημείο 51, σύσταση 4).

x

Υλοποιήθηκε
πλήρως

Σύσταση 1: Η EuropeAid πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι οι
δευτερεύοντες διατάκτες ανακτούν τους τόκους που προκύπτουν από προχρηματοδοτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις
750 000 ευρώ ετησίως (ετήσια έκθεση για το οικονομικό
έτος 2013, σημείο 51, σύσταση 1).

Σύσταση του Συνεδρίου
Ως επί το
πλείστον
Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ
αντικειμένου

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία

Απάντηση της Επιτροπής
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Έτος
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x

x

x

Σύσταση 2: Η EuropeAid πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια
στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της τα αποτελέσματα
των μελετών για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος (ετήσια
έκθεση για το οικονομικό έτος 2012, σημείο 51, σύσταση 2).

Σύσταση 3: Η EuropeAid πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη
εκκαθάριση των δαπανών (ετήσια έκθεση για το οικονομικό
έτος 2012, σημείο 51, σύσταση 3).

Σύσταση 4: Η EuropeAid πρέπει να ενθαρρύνει την
καλύτερη διαχείριση των εγγράφων από τους εταίρους
υλοποίησης και τους δικαιούχους (ετήσια έκθεση για το
οικονομικό έτος 2012, σημείο 51, σύσταση 4).

x

x

Σύσταση 6: Η EuropeAid πρέπει να διασφαλίζει ότι
εφαρμόζονται σωστά οι ειδικοί όροι για τις πληρωμές στο
πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης (ετήσια έκθεση για το
οικονομικό έτος 2012, σημείο 51, σύσταση 6).

Σύσταση 7: Η EuropeAid πρέπει να διασφαλίζει την ετήσια
έκδοση ενταλμάτων είσπραξης που αφορούν τους τόκους
από προχρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν τα 750 000 ευρώ
(ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012, σημείο 51,
σύσταση 7).

Σύσταση 5: Η EuropeAid πρέπει να λάβει αποτελεσματικά
μέτρα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των επαληθεύσεων
δαπανών που διενεργούν εξωτερικοί ελεγκτές (ετήσια έκθεση
για το οικονομικό έτος 2012, σημείο 51, σύσταση 5).

x

Υλοποιήθηκε
πλήρως

Σύσταση 1:Η EuropeAid πρέπει να επανεξετάσει τη
μεθοδολογία της για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος
(ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012, σημείο 51,
σύσταση 1).

Σύσταση του Συνεδρίου

x

Ως επί το
πλείστον
Μερικώς

Υπό υλοποίηση
Δεν υλοποιήθηκε

Άνευ
αντικειμένου

Ανεπαρκή
αποδεικτικά
στοιχεία
Απάντηση της Επιτροπής

EL

2012

Έτος

Ανάλυση του Συνεδρίου σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο
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