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Τον Ιούνιο του 2005 η Επιτροπή ενέκρινε έναν χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να τηρήσει τη δέσμευσή της για εξασφάλιση 
θετικής δήλωσης αξιοπιστίας (DAS) πριν από το τέλος της θητείας της. Η εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης ξεκίνησε το 2006.

Το παρόν έγγραφο εργασίας αποσκοπεί κατ’ αρχάς στην αξιολόγηση της προόδου που έχει 
σημειωθεί και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί από την Επιτροπή ως προς την 
εφαρμογή του χάρτη. Δεύτερον, θέτει ζητήματα και ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του 
ολοκληρωμένου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου. 

1. Ο χάρτης πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου: προέλευση, 
περιεχόμενο και επιτεύγματα  

1.1. Προέλευση

Το 2005 η Επιτροπή αποφάσισε να αναλάβει δράση με σκοπό την εξασφάλιση θετικής 
δήλωσης αξιοπιστίας (DAS). Τον Νοέμβριο του 2010 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
επεσήμανε για δέκατη φορά ότι δεν υπήρχε εύλογη βεβαιότητα για τις πληρωμές στο πλαίσιο 
όλων των μερών του γενικού προϋπολογισμού.  Επιπλέον, στη διαδικασία απαλλαγής για το 
2013, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παρότρυναν την Επιτροπή να αναλάβει δράση για 
την επίλυση του προβλήματος. Τέλος, στο πλαίσιο της άσκησης δημοσιονομικού πλαισίου 
δόθηκε η ευκαιρία για αλλαγή των νομικών βάσεων και, ως εκ τούτου, παρασχέθηκε η 
δυνατότητα ενεργοποίησης πρόσθετων δράσεων για την επίτευξη θετικής DAS. 

Προκείμενου να λάβει θετική DAS η Επιτροπή εστίασε τις προσπάθειές της στη βελτίωση 
του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου. Γιατί;

Πρώτον, τα συστήματα παρακολούθησης και εσωτερικού ελέγχου δεν παρείχαν επαρκείς 
εγγυήσεις ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να χορηγήσει θετική DAS σχετικά 
με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων.

Δεύτερον, το 2004 το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε ειδική έκθεση, επεσήμανε τις αδυναμίες του 
πλαισίου εσωτερικού ελέγχου που χρησιμοποιείται στην ΕΕ και παρείχε συμβουλές σχετικά 
με την ενίσχυση του προτύπου ελέγχου. 

Τρίτον, η Επιτροπή έλαβε σαφή πολιτική εντολή για μεταρρύθμιση του προτύπου εσωτερικού 
ελέγχου.  Σύμφωνα με την έκθεση Wynn για την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2003, το
Κοινοβούλιο ζήτησε σαφώς από την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την 
εφαρμογή ενός κοινοτικού πλαισίου εσωτερικού ελέγχου.  

Στη σύστασή του προς το Κοινοβούλιο σχετικά με την απαλλαγή για το 2003, το Συμβούλιο 
κάλεσε επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για περαιτέρω ανάπτυξη 
σαφούς και ολοκληρωμένης στρατηγικής ελέγχου. 

1.2. Περιεχόμενο

Ο χάρτης πορείας έχει σχεδιαστεί με σκοπό να καλύψει το κενό μεταξύ του υφιστάμενου 
πλαισίου ελέγχου και του προτύπου ελέγχου που καταρτίστηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Το πρότυπο «ενιαίου ελέγχου» που προτάθηκε από το Συνέδριο βασίζεται σε μια 
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ολοκληρωμένη αλυσίδα φορέων, οι οποίοι εργάζονται με συνεκτικό τρόπο βάσει κοινών 
αρχών και είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. 

Η εφαρμογή του προτύπου αυτού απαιτεί από την Επιτροπή να αναλάβει την απαιτούμενη 
δράση στο επίπεδό της, καθώς και από τα κράτη μέλη να συμμετέχουν πλήρως στη 
μεταρρύθμιση, εφόσον επί του παρόντος διαχειρίζονται το 80% των κονδυλίων της ΕΕ βάσει
της επιμερισμένης διαχείρισης. 

Στηριζόμενη σε μια αξιολόγηση ελλείψεων, η Επιτροπή αποφάσισε να αναλάβει 16 
συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερα θέματα. 

Το πρώτο θέμα αφορά την απλούστευση και τις κοινές αρχές στον τομέα του ελέγχου (δράσεις 
1-4). Η δράση 1, η οποία αφορά την απλούστευση, αποσκοπεί στην πρόληψη παράνομων 
ενεργειών και παρατυπιών που προκύπτουν από τις δυσκολίες που παρουσιάζει η εφαρμογή 
των κριτηρίων επιλεξιμότητας.  Οι δράσεις 2 και 3 σχετίζονται με την καθιέρωση κοινών 
αρχών και την εναρμόνιση της παρουσίασης των στρατηγικών ελέγχου που χρησιμοποιούνται 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Στόχος είναι να παρέχονται σαφέστερα και 
περισσότερο ολοκληρωμένα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη συστημάτων 
εποπτείας και ελέγχου, καθώς και σχετικά με τη δυνατότητά τους να διαχειρίζονται με ορθό 
τρόπο τον κίνδυνο σφάλματος Η τελευταία δράση του θέματος αυτού περιλαμβάνει την 
έναρξη διαλόγου με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους κινδύνους που πρέπει 
να γίνονται αποδεκτοί σε υποκείμενες πράξεις, προκειμένου να παρασχεθούν διευκρινίσεις 
στο Συνέδριο όσον αφορά τις προσδοκίες των αρμόδιων για την απαλλαγή αρχών. 

Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τις διαχειριστικές δηλώσεις και τη διαβεβαίωση ελέγχου (δράσεις 
5 έως 8). Στόχος είναι η παροχή εύλογης βεβαιότητας ως προς την κανονικότητα και τη 
νομιμότητα των υποκείμενων πράξεων σε κάθε επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση της λογοδοσίας κάθε φορέα, διευκολύνοντας κατά τον 
τρόπο αυτόν την Επιτροπή να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία, στο επίπεδό της, για την ορθή 
διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Κοινοβούλιο 
υποστήριξε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν εκ των προτέρων δηλώσεις 
κοινοποίησης και εκ των υστέρων δηλώσεις αξιοπιστίας σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. 
Ωστόσο, η πρότασή του προκάλεσε αντιδράσεις στο Συμβούλιο Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN).  Για τη σύγκλιση των διαφορετικών αυτών 
απόψεων, η Επιτροπή πρότεινε να οριστεί εθνικό όργανο συντονισμού για κάθε τομέα 
πολιτικής, το οποίο θα υποβάλλει συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις σχετικά με τις διαχειριστικές 
δηλώσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο (δράση 5). Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης την επιθυμία να 
εξεταστεί η χρησιμότητα των διαχειριστικών δηλώσεων εκτός των μεθόδων επιμερισμένης 
και έμμεσης κεντρικής διαχείρισης (δράση 6).  Τέλος, η Επιτροπή εξέφρασε την επιθυμία της 
για ευρύτερη προώθηση του ρόλου των ανεξάρτητων ελέγχων και των εθνικών ανώτατων 
οργάνων ελέγχου, προκειμένου να παρασχεθεί πρόσθετη βεβαιότητα για τις υποκείμενες 
πράξεις (δράσεις 7 και 8).  

Το τρίτο θέμα σχετίζεται με τη μεγιστοποίηση του επιπέδου ελέγχου που μπορεί να επιτευχθεί 
χωρίς να αυξηθεί το επίπεδο των δεσμευόμενων πόρων (δράσεις 9 έως 11). Για τον σκοπό 
αυτόν, το σχέδιο δράσης ζητεί κατ’ αρχάς καλύτερο συντονισμό μεταξύ των φορέων ελέγχου 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επανάληψη δραστηριοτήτων ελέγχου. Συγκεκριμένα, η 
δράση αυτή περιλαμβάνει την κοινοποίηση από τους ελεγκτές των αποτελεσμάτων των 
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εργασιών τους και της συνέχειας που δόθηκε σε αυτές, τον καθορισμό στρατηγικής ενιαίου 
ελέγχου και τη βελτίωση του συντονισμού ως προς τον προγραμματισμό των ελέγχων (δράση 
9). Δεύτερον, το σχέδιο δράσης εστιάζει σε μια προσέγγιση κόστους-οφέλους όσον αφορά 
τον έλεγχο του κινδύνου σφάλματος σε υποκείμενες πράξεις. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί η 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του κόστους και των οφελών των ελέγχων (δράσεις 10 και 11).

Το τέταρτο και τελευταίο θέμα του σχεδίου δράσης αφορά την ανομοιογενή φύση των 
μεμονωμένων πολιτικών της ΕΕ και, ως εκ τούτου, περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν 
στην κάλυψη τομεακών ελλείψεων (δράσεις 12 έως 16).  Πρώτον, έχοντας εντοπίσει τις 
ελλείψεις σε κάθε τομέα πολιτικής, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν μέτρα για την 
κάλυψη των ελλείψεων αυτών μέσω των ετήσιων σχεδίων διαχείρισης και της συμπερίληψης 
αναφορών σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων.  
Δεύτερον, ορισμένες δράσεις σχεδιάστηκαν με σκοπό την αύξηση της καθοδήγησης για τα 
διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο σφάλματος (δράσεις 13 
έως 15).  Στις πρωτοβουλίες αυτές συμπεριλαμβάνεται η πρόταση της Επιτροπής για 
διενέργεια περαιτέρω αναλύσεων σχετικά με τις υφιστάμενες αδυναμίες στο σύστημα 
εποπτείας, προκειμένου να ενισχυθεί η υπάρχουσα καθοδήγηση και να προωθηθούν οι 
συμβάσεις εμπιστοσύνης, στις οποίες τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
παρέχουν βεβαιότητα ελέγχου σε ετήσια βάση (δράσεις 13 έως 15). Με την τελευταία δράση 
επιδιώκεται η καθιέρωση ενιαίων κατευθυντήριων γραμμών για κάθε ομάδα πολιτικής 
(δράση 16).  

1.3. Πρόοδος που σημειώθηκε στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης 

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί πρέπει να υπολογίζεται με βάση δύο κριτήρια: την εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης, και τον αντίκτυπό του όσον αφορά τη μείωση των σφαλμάτων στις 
υποκείμενες πράξεις.

 Πρόοδος που συντελέστηκε στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης 

Στην τελευταία της αξιολόγηση1, η Επιτροπή θεώρησε ότι το σχέδιο δράσης είχε πλήρως 
ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2009. Η εφαρμογή του σχεδίου καθυστέρησε σε σχέση με το 
αρχικό χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία έληγε στα τέλη του 2007. 

Ωστόσο, η δήλωση της Επιτροπής χρήζει διευκρινίσεων. 

Πρώτον, μολονότι 13 από τις 16 αρχικές δράσεις όντως ολοκληρώθηκαν, η εφαρμογή τριών 
εξ αυτών δεν κατέστη δυνατή ή πραγματοποιήθηκε με άλλους τρόπους.  Η πρώτη από τις 
τρεις αυτές δράσεις αφορούσε την καθιέρωση ενιαίων αρχών εσωτερικού ελέγχου στην 
πρόταση αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού (δράση 2).  Εφόσον η Επιτροπή δεν 
κατόρθωσε να εξασφαλίσει πολιτική συμφωνία για την ένταξη ειδικών διατάξεων για τον 
εσωτερικό έλεγχο, ο στόχος της δράσης αυτής επετεύχθη βάσει του άρθρου 28α, το οποίο 
καθιερώνει την αρχή του αποδοτικού και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου στην 
εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η δεύτερη δράση αφορά τον διοργανικό διάλογο σχετικά με 
τον κίνδυνο σφάλματος (δράση 4). Καθώς η έννοια του αποδεκτού επιπέδου κινδύνου δεν 
κατέστη δυνατό να συμπεριληφθεί στον δημοσιονομικό κανονισμό, η Επιτροπή επέλεξε να 
                                               
1 Βλέπε την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση για τον αντίκτυπο του σχεδίου δράσης της 

Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου», COM (2009)0043.
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εφαρμόσει τη δράση αυτή παρέχοντας έναν ορισμό της έννοιας του «υπολειπόμενου κινδύνου 
σφάλματος» και επικεντρώνοντας τις προσπάθειές της σε δημοσιονομικές διορθώσεις και 
ανακτήσεις σε περιπτώσεις σφάλματος. Η τρίτη δράση αφορούσε την εξέταση της 
χρησιμότητας των διαχειριστικών δηλώσεων εκτός των μεθόδων επιμερισμένης και έμμεσης 
κεντρικής διαχείρισης (δράση 6).  Η δράση ακυρώθηκε, με σκοπό να υλοποιηθεί με άλλο 
τρόπο. 

Δεύτερον, τα αποτελέσματα ορισμένων από τις δράσεις που θεωρήθηκαν ολοκληρωθείσες 
ήταν απογοητευτικά σε σχέση με τα αναμενόμενα. Για παράδειγμα, η απλούστευση της 
νομοθεσίας για την περίοδο 2007-2013 δεν πραγματοποιήθηκε στο εύρος που αναμενόταν, 
καθώς η κατάρτιση του σχεδίου δράσης πραγματοποιήθηκε πολύ σύντομα μετά την έγκριση 
της εν λόγω νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές. Ένα ακόμα 
παράδειγμα αποτελεί ο αποδεκτός κίνδυνος σφάλματος στις υποκείμενες πράξεις. Η 
συζήτηση σχετικά με το ζήτημα αυτό συνεχίζεται, χωρίς να έχει εξευρεθεί ικανοποιητική 
λύση.  

 Ο αντίκτυπος του σχεδίου δράσης στη μείωση των σφαλμάτων στις υποκείμενες 
πράξεις.

Ο αντίκτυπος του σχεδίου δράσης δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί απολύτως ικανοποιητικός. 
Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει ακόμα λάβει θετική DAS από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Λαμβάνει αρνητική DAS επί 18 συναπτά έτη.   

Συγκεκριμένα, το Συνέδριο, στην έκθεσή του δήλωσης αξιοπιστίας για το 2011, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, στο σύνολό τους, οι πληρωμές επηρεάζονται σημαντικά από σφάλματα. 
Θεώρησε επίσης ότι, σε γενικές γραμμές, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου ήταν μόνο εν 
μέρει αποτελεσματικά.  Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι μόνο στους τομείς των διοικητικών 
δαπανών, των εξωτερικών σχέσεων, των ενισχύσεων και της πολιτικής διεύρυνσης η 
διαχείριση των κονδυλίων πραγματοποιούνταν με ορθό τρόπο και ο εσωτερικός έλεγχος 
υπήρξε αποτελεσματικός.   

Επιπλέον, καμία σημαντική βελτίωση δεν παρατηρήθηκε σε σύγκριση με τη δήλωση 
αξιοπιστίας του 2010. Το συνολικό ποσοστό σφάλματος στις υποκείμενες πράξεις αυξήθηκε 
από 3,7% σε 3,9%. Ενώ το εν λόγω ποσοστό μειώθηκε στην περιφερειακή πολιτική, 
παρουσίασε αύξηση στη γεωργική πολιτική και πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.  

Ως εκ τούτου, η πρόοδος που σημειώθηκε στις αρχές της περιόδου προγραμματισμού 
ενδέχεται να έχει πλέον εξαντλήσει τα περιθώριά της, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή τονίζει 
συνεχώς ότι τα αποτελέσματα δεν θα είναι άμεσα.

2. Ακρόαση της 22ας Απριλίου 2013: βασικές προκλήσεις

2.1.  Συνέχεια που δίδεται στην απαλλαγή 2011

Όσον αφορά το σχέδιο δράσης προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, το 
θέμα προς συζήτηση είναι ένα: γιατί δεν έλαβε η Επιτροπή θετική DAS; 

Απέτυχε το σχέδιο δράσης; Δεν διαμορφώθηκε ή δεν εκτελέστηκε με ορθό τρόπο; 
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Σε ποιες ενέργειες προτίθεται η Επιτροπή να προβεί τώρα;

Ωστόσο, η συζήτηση σχετικά με τον ολοκληρωμένο εσωτερικό έλεγχο πραγματοποιείται 
επίσης στο πλαίσιο της συνέχειας που δίδεται στο ψήφισμα απαλλαγής για το οικονομικό 
έτος 2011, όπως εγκρίθηκε από την ολομέλεια τον Απρίλιο του 2013, στο πλαίσιο του οποίου 
παρέχονται ορισμένες νέες κατευθυντήριες γραμμές προς την Επιτροπή. 

Οι πρώτες τρεις δράσεις προτεραιότητας που απαιτούνται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το 
τελευταίο αυτό ψήφισμα απαλλαγής, έχουν ως στόχο να χαράξουν τον δρόμο για περαιτέρω 
πρόοδο στο ζήτημα της DAS.      

Η ανακοίνωση σχετικά με την υπεράσπιση του προϋπολογισμού της ΕΕ, η πρώτη δράση 
προτεραιότητας, θα παράσχει στην Επιτροπή την ευκαιρία να καταδείξει την 
αποτελεσματικότητα του συστήματός της όσον αφορά την προστασία του προϋπολογισμού 
της ΕΕ. 

Δεύτερον, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι 
αρμόδιες για τη δημοσιονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου, θα 
πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο στο ποσοστό σφάλματος.  Όσον αφορά την τρίτη 
προτεραιότητα, η οποία συνίσταται στην αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιδόσεων, το 
Κοινοβούλιο ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή να στραφεί προς μια νέα προσέγγιση σε 
σχέση με τις επιδόσεις.  

2.2. Επιτακτική η ανάγκη για απλούστευση

Όσον αφορά την επιτακτική ανάγκη για απλούστευση (βλέπε ανωτέρω δράσεις 1 έως 3), δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η αρχή αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί στην επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού (2014-2020).  Αναμφισβήτητα, η απλούστευση αποτελεί κοινή ευθύνη 
όλων των θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, ως εκ 
τούτου, το Κοινοβούλιο θα πρέπει και αυτό να λάβει υπόψη την επιτακτική αυτή ανάγκη.  

2.3. Διαχειριστικές δηλώσεις και διαβεβαίωση ελέγχου

Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός θεσπίζει συγκεκριμένα εργαλεία για τις διαχειριστικές 
δηλώσεις και τη διαβεβαίωση ελέγχου, υπό τη μορφή ετήσιων δηλώσεων σε διαφορετικά 
επίπεδα. 

Οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή τους 
λογαριασμούς τους ετησίως, οι οποίοι θα πρέπει να συνοδεύονται από διαχειριστική δήλωση, 
ετήσια σύνοψη της τελικής έκθεσης ελέγχου τους και των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί και 
γνωμοδότηση από ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό (άρθρο 59 του νέου δημοσιονομικού 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012).  

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν προαιρετικές δηλώσεις, οι οποίες θα 
υπογράφονται σε κατάλληλο επίπεδο και θα βασίζονται στις πληροφορίες αυτές.

Η ποιότητα των δηλώσεων αυτών θα έχει εξαιρετική σημασία, καθώς από τις ασκήσεις 
απαλλαγής έχει διαπιστωθεί ότι το πρώτο πρόβλημα που προκύπτει όσον αφορά το τρέχον 
σύστημα ετήσιων συνόψεων έγκειται στην εγκυρότητα των στοιχείων που υποβάλλονται από 
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τα κράτη μέλη. 

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως εκφράσει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ετήσιες 
συνόψεις, οι οποίες εντάχθηκαν στη νομοθεσία ως αποτέλεσμα της διοργανικής συμφωνίας 
για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2007 -2013, δεν αποτέλεσαν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή των επιδόσεων των δικαιούχων. Στο ψήφισμα που 
συνοδεύει την απόφασή του για την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2011, το Κοινοβούλιο 
ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των εθνικών 
συστημάτων ελέγχου βάσει των ετήσιων συνόψεων που λαμβάνει και την παροτρύνει να 
αναλάβει άμεση δράση για να διασφαλίσει ότι οι επόμενες ετήσιες συνόψεις θα μπορούν να 
αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση των επιδόσεων των δικαιούχων.

Το Κοινοβούλιο ζητεί επίσης από την Επιτροπή να καθιερώσει βραχυπρόθεσμα και σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, ένα πρότυπο εθνικής διαχειριστικής δήλωσης, ούτως ώστε η 
δήλωση να αποκτήσει νόημα και δυνατότητα σύγκρισης, καθώς και να συνδράμει τα κράτη 
μέλη στην παροχή προαιρετικών διαχειριστικών δηλώσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 
παράγραφος 5 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 μέσω 
της προώθησης βέλτιστων πρακτικών.

2.4. Προσεγγίσεις όσον αφορά τον αποδεκτό κίνδυνο σφάλματος, τη συμμόρφωση και τις 
επιδόσεις

Η έννοια του «αποδεκτού κινδύνου σφάλματος» εισήχθη για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο στη γνωμοδότησή του για τον «ενιαίο έλεγχο» (Γνωμοδότηση αριθ. 
2/2004). Το Συνέδριο διατύπωσε το επιχείρημα ότι «κάθε σύστημα ελέγχου αποτελεί 
συμβιβασμό μεταξύ, αφενός, του κόστους της πραγματοποίησης των ελέγχων σύμφωνα με 
ορισμένο επίπεδο εντατικότητας και, αφετέρου, του οφέλους που αποφέρουν οι εν λόγω 
διαδικασίες. Στο κοινοτικό πλαίσιο, το όφελος συνεπάγεται τη μείωση του κινδύνου 
κατασπατάλησης των κονδυλίων και περιορισμού του κινδύνου σφάλματος σε ανεκτό 
επίπεδο». 

Η Επιτροπή συμπεριέλαβε τις συστάσεις του Συνεδρίου στο σχέδιο δράσης της προς ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και επεσήμανε στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
«Για μια κοινή αντίληψη της έννοιας του αποδεκτού κινδύνου σφάλματος» 
(COM(2008)0866) ότι το πρόσθετο κόστος για τους συμπληρωματικούς ελέγχους θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό νέων στρατηγικών ελέγχου. 

Το ενιαίο σημείο αναφοράς του 2%, ή άλλως όριο σημαντικότητας, δεν λαμβάνει υπόψη τις 
διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου κάθε πολιτικής. Σύμφωνα με την Επιτροπή, θα ήταν 
εφικτό η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να θέσει διαφορετικά όρια σημαντικότητας με 
βάση τις πολιτικές επιταγές, τα οφέλη μιας πολιτικής, τους εγγενείς κινδύνους, τις 
δυνατότητες περαιτέρω απλούστευσης και το συμπληρωματικό κόστος που συνδέεται με τη 
μείωση των ποσοστών σφάλματος με τη διενέργεια περισσοτέρων ελέγχων.  

Μέχρι στιγμής, το Κοινοβούλιο έχει θεωρήσει ότι η προσέγγιση αποδεκτού κινδύνου 
σφάλματος δεν θα πρέπει να συνιστά μεμονωμένο και περιορισμένο τεχνικό εργαλείο. Θα 
πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής διαχείρισης του προϋπολογισμού 
και να διευκολύνει την περισσότερο εξορθολογισμένη και ευέλικτη εκτέλεση του 
προϋπολογισμού παρέχοντας στους υπευθύνους για την εκτέλεση μεγαλύτερο περιθώριο, 
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λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το κόστος του ελέγχου, είτε αυτό αναλαμβάνεται από την 
Επιτροπή είτε από τα κράτη μέλη.

Η συνετή αυτή στάση ευθυγραμμίζει με την άποψη που έχει εκφράσει επανειλημμένως το 
Κοινοβούλιο ότι το ποσοστό σφάλματος θα πρέπει να μειώνεται συνεχώς. 

Στο πλέον πρόσφατο ψήφισμά του απαλλαγής, το Κοινοβούλιο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά 
τους σχετικά με την αύξηση του πιθανότερου ποσοστού σφάλματος, το οποίο ανατρέπει τη 
θετική τάση που είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενα έτη. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 
παροτρύνεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να σημειωθεί τάση η οποία θα 
καταδεικνύει συνεχή μείωση. Το Κοινοβούλιο εκφράζει επίσης την άποψη ότι η επίτευξη 
αυτού του στόχου είναι αναγκαία για την επίτευξη της μέγιστης αξίας για τις δαπάνες της ΕΕ 
στο μέλλον και για την εξασφάλιση θετικής δήλωσης αξιοπιστίας.

Η στάση του Κοινοβουλίου υπέρ της θέσπισης χαμηλότερου αποδεκτού κινδύνου σφάλματος 
συμπληρώνεται ως έναν βαθμό από τις νέες εξελίξεις που οδηγούν σε μεγαλύτερη 
αξιολόγηση των επιδόσεων. 

Στις δραστηριότητές του σχετικά με την απαλλαγή, το Κοινοβούλιο ακολουθεί την ανάλυση 
του Συνεδρίου εστιάζοντας στην επίτευξη αποτελεσμάτων από την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με το άρθρο 318 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει εκθέσεις 
αξιολόγησης των οικονομικών της Ένωσης βασιζόμενη στα αποτελέσματα που έχουν 
επιτευχθεί· σύμφωνα με τη Συνθήκη, οι εκθέσεις αυτές, μαζί με τις ειδικές εκθέσεις του 
Συνεδρίου, αποτελούν σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει στην αξιολόγηση του 
Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης για χορήγηση απαλλαγής. Ως εκ τούτου, 
η προσέγγιση συμμόρφωσης συμπληρώνεται όλο και περισσότερο από μια προσέγγιση 
αποτελεσμάτων.   

Με άλλα λόγια, η παραδοσιακή προσέγγιση DAS, η οποία βασίζεται στους ελέγχους 
συμμόρφωσης και προσδιορισμού του σχετικού κόστους των πολιτικών της ΕΕ, 
συμπληρώνεται από μια προσέγγιση επιδόσεων, η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα που 
έχουν επιτευχθεί. 

Αμφότερες οι προσεγγίσεις θα πρέπει να ακολουθηθούν, ήτοι η μείωση του κόστους των 
πολιτικών της ΕΕ και η μεγιστοποίηση των οφελών τους. Στην τελευταία έκθεση απαλλαγής, 
το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει τις συστάσεις του Συνεδρίου για υπολογισμό των 
αποτελεσμάτων των πολιτικών μέσω σαφών στόχων και δεικτών ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας και επιμένει ότι οι δείκτες αντίκτυπου θα πρέπει να συνοδεύονται με προθεσμίες και 
ποσοτικοποιημένους στόχους. Το Κοινοβούλιο επιμένει επίσης στην ανάγκη διασφάλισης 
συνέπειας μεταξύ των στόχων, των δεικτών και των σκοπών που περιγράφονται στο 
διαχειριστικό σχέδιο των υπηρεσιών της Επιτροπής και συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες 
εκθέσεις δραστηριοτήτων. 

2.5. Προσέγγιση συμμόρφωσης και επιδόσεων: δυο όψεις του ίδιου νομίσματος

Οι δαπάνες και τα αποτελέσματα είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους στην 
πολιτική κρίση στην οποία προβαίνει το Κοινοβούλιο κατά τη χορήγηση απαλλαγής. Η 
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αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ακόμα πιο επίσημο πρότυπο. Η τρέχουσα 
πρακτική διεξαγωγής ελέγχου των επιδόσεων μπορεί, συνεπώς, να αποτελέσει σημείο καμπής 
στην ιστορία της απαλλαγής και του ζητήματος της DAS. Το ερώτημα είναι κατά πόσον θα 
καταστεί δυνατή η τυποποίηση της προσέγγισης αξιολόγησης επιδόσεων σε ένα πρότυπο 
συγκρίσιμο με αυτό που χρησιμοποιείται για τη DAS.

Οποιαδήποτε πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή θα καταστεί δυνατή μόνο με την πλήρη 
συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, ήτοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αρμόδιας επί 
του προϋπολογισμού αρχής, αλλά και των εθνικών κυβερνήσεων και διοικήσεων, των 
ανώτατων ελεγκτικών οργάνων και των εθνικών κοινοβουλίων.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Συστήματα ελέγχου - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


