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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έκθεση ενηµερώνει την αρµόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά µε το έργο που 
έχει επιτελέσει η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) της Επιτροπής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 86 παράγραφος 4 του δηµοσιονοµικού κανονισµού (∆Κ). Βασίζεται στην έκθεση που 
συνέταξε η ΥΕΕ, δυνάµει του άρθρου 86 παράγραφος 3 του ∆Κ, σχετικά µε τις βασικές 
διαπιστώσεις του ελέγχου και σηµαντικά ζητήµατα έκθεσης σε κινδύνους, ελέγχου και 
εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η παρούσα έκθεση βασίζεται στις ελεγκτικές και συµβουλευτικές εκθέσεις της ΥΕΕ που 
ολοκληρώθηκαν το 20101 σε υπηρεσίες της Επιτροπής και εκτελεστικούς οργανισµούς . ∆εν 
καλύπτει τα αποτελέσµατα του ελεγκτικού έργου της ΥΕΕ σε άλλους οργανισµούς ή φορείς 
για τους οποίους καταρτίζονται χωριστές ετήσιες εκθέσεις. 

Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει υπόψη ορισµένες συστάσεις του εσωτερικού ελεγκτή οι οποίες 
περιέχονται στη συγκεφαλαιωτική έκθεση2, στην οποία η Επιτροπή λαµβάνει θέση επί των 
οριζόντιων θεµάτων που τέθηκαν από την ΥΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) 
και την αρµόδια για την απαλλαγή αρχή, καθώς και επί των ζητηµάτων που επισηµάνθηκαν 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης των Ελέγχων (ΕΠΕ). 

2. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΕΕ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑ 

Αποστολή της ΥΕΕ είναι να συµβάλλει στη χρηστή διαχείριση στους κόλπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µέσω του ελέγχου των συστηµάτων εσωτερικής διαχείρισης και 
ελέγχου, µε σκοπό να αξιολογείται η αποτελεσµατικότητά τους και να διασφαλίζεται η 
διαρκής τους βελτίωση. 

Η ΥΕΕ τελεί υπό την ευθύνη του µέλους της Επιτροπής που είναι αρµόδιο για τον έλεγχο και 
λογοδοτεί στην ΕΠΕ. Η ανεξαρτησία της ΥΕΕ προβλέπεται στο χάρτη αποστολής της εν 
λόγω υπηρεσίας που εκδόθηκε από την Επιτροπή. 

Η ΥΕΕ ασκεί τα καθήκοντά της σύµφωνα µε το δηµοσιονοµικό κανονισµό και τα διεθνή 
πρότυπα για την επαγγελµατική άσκηση του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τον κώδικα 
δεοντολογίας του ινστιτούτου εσωτερικών ελεγκτών. 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

3.1. H διαδικασία εσωτερικού ελέγχου 

Η ΥΕΕ συνεργάστηκε µε το ΕΕΣ και µε τα κλιµάκια εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ) για τον 
συντονισµό του προγραµµατισµού των ελέγχων, την τακτική υποβολή εκθέσεων ελέγχου, την 
ανταλλαγή µεθοδολογικών λύσεων και για κοινά προγράµµατα κατάρτισης. 

                                                 
1 Ορισµένες εκθέσεις που οριστικοποιήθηκαν στις αρχές του 2010 είχαν συµπεριληφθεί στην έκθεση για 

το 2009 και συνεπώς δεν συµπεριλαµβάνονται εκ νέου στην έκθεση για το 2010. Αντίστοιχα, ορισµένες 
εκθέσεις που καταρτίστηκαν το 2010, αλλά οριστικοποιήθηκαν µέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2011 
συµπεριλαµβάνονται στην έκθεση του 2010. 

2 COM(2011) 0323 της 1ης Ιουνίου 2011. 
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Για πρώτη φορά, η ΥΕΕ υπέβαλε στην Επιτροπή συνολική γνώµη, εστιασµένη στη 
δηµοσιονοµική διαχείριση και βασισµένη στους εσωτερικούς ελέγχους που διενήργησε η 
ΥΕΕ και τα ΚΕΕ κατά την περίοδο 2008-2010. 

3.2. Εφαρµογή του προγράµµατος συντονισµένων ελέγχων της ΥΕΕ 

Το στρατηγικό πρόγραµµα ελέγχων για την περίοδο 2008-2010 αποτέλεσε σε τακτική βάση 
αντικείµενο επικαιροποίησης προκειµένου να ληφθούν υπόψη ειδικές ανάγκες (η πρώτη 
συνολική γνώµη, τα αποτελέσµατα της ετήσιας εκτίµησης κινδύνων της διοίκησης και οι 
λοιπές µεταβολές του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος). 

Το 2010, η ΥΕΕ ολοκλήρωσε το 88% (87% το 2009) του προγράµµατος εργασιών της, 
ποσοστό που αντιστοιχεί στο 100% των αποστολών της κατηγορίας C13 (100% το 2009) και 
στο 68% των αποστολών της κατηγορίας C24 (66% το 2009). Εκδόθηκαν 85 εκθέσεις (30 
εκθέσεις ελέγχου, 49 εκθέσεις παρακολούθησης, 1 έκθεση συµβούλου, 4 επιστολές ελέγχου 
και 1 έκθεση για τη συνολική γνώµη). 

3.3. Βαθµός αποδοχής και παρακολούθησης των συστάσεων της ΥΕΕ 

Το 2010, το ποσοστό αποδοχής των καθοριστικών και των πολύ σηµαντικών συστάσεων εκ 
µέρους των ελεγχθέντων ανήλθε σε 100 % (98,8% το 2009). 

Όσον αφορά την περίοδο 2006–2010, το 86% του συνόλου των συστάσεων είχαν τεθεί σε 
εφαρµογή µέχρι τα τέλη του 2010. 

Η ΥΕΕ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το 33% των συστάσεων που εκδόθηκαν το 2010 έχουν 
ήδη τεθεί σε εφαρµογή. Οποιαδήποτε καθοριστική ή πολύ σηµαντική σύσταση παρουσιάζει 
σηµαντική καθυστέρηση παρακολουθείται από την ΕΠΕ. 

3.4. Αξιολόγηση του έργου της ΥΕΕ 

Το συνολικό αποτέλεσµα της έρευνας του 2010 είναι θετικό, καθώς το 92,7% (90% το 2009) 
όσων απάντησαν θεωρεί ότι το έργο της ΥΕΕ συµβάλλει στην ποιότητα των συστηµάτων 
διαχείρισης και ελέγχου και το 94,5% (90% το 2009) συµφωνεί ότι το έργο της ΥΕΕ 
πραγµατοποιείται κατά τρόπο έντιµο, αντικειµενικό και δίκαιο. Το 86,2% όσων απάντησαν 
δήλωσε ικανοποιηµένο µε την ποιότητα των εκθέσεων της ΥΕΕ (76,3% το 2009, 61,5% το 
2008 και 48,8% το 2007). 

3.5. ∆ιαβούλευση µε την Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικών Παρατυπιών (FIP) της 
Επιτροπής 

Το 2010, δεν αναφέρθηκαν συστηµικά προβλήµατα από την Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικών 
Παρατυπιών (FIP) δυνάµει του άρθρου 66 παράγραφος 4 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

                                                 
3 Οι αποστολές C1 είναι εκείνες που πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του έτους. 
4 Αποστολές C2 είναι εκείνες που επιτρέπεται να µεταφερθούν στο επόµενο έτος, ιδίως όταν η εκτέλεση 

σχεδίων δράσης δεν επαρκεί για να δικαιολογήσει τη διενέργεια ελέγχου παρακολούθησης ή όταν 
παρατηρούνται καθυστερήσεις σε σχέση µε το αντικείµενο του ελέγχου. 
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4. ΚΥΡΙΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΕΕ 

4.1. ∆ιακυβέρνηση 

Η ΥΕΕ προσδιόρισε τα διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από τη διάσπαση και την 
αναδιάρθρωση τριών µεγάλων Γενικών ∆ιευθύνσεων, καθώς και πιθανές συνέργειες και 
συµβουλές διακυβέρνησης που θα µπορούσαν να εξεταστούν για µελλοντικές 
αναδιοργανώσεις. Η ΥΕΕ διενήργησε σειρά ελέγχων της δοµής διακυβέρνησης εντός της 
Επιτροπής, σε θέµατα πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης, καθώς και στους εκτελεστικούς 
οργανισµούς. 

• Απάτη 

Βασιζόµενη στους ελέγχους που πραγµατοποίησε από το 2007 στον τοµέα της 
καταπολέµησης της απάτης, η ΥΕΕ διενήργησε δύο ελέγχους (OLAF και JLS) και µια 
παρακολούθηση σχετικά µε την ανίχνευση και την πρόληψη της απάτης. Η πρόληψη και η 
ανίχνευση της απάτης αποτέλεσαν επίσης τµήµα του πεδίου που κάλυψαν τέσσερις άλλοι 
έλεγχοι. 

Η ΥΕΕ εξέδωσε µη ικανοποιητική γνώµη λόγω του ότι η Επιτροπή δεν διέθετε 
επικαιροποιηµένη στρατηγική σε θέµατα καταπολέµησης της απάτης. Σύµφωνα µε την ΥΕΕ, 
µία τέτοια στρατηγική θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις εξελίξεις στα εργαλεία ΤΠ ώστε να 
συµβάλλει στην πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης, θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για 
συνεργασία µεταξύ της OLAF και των εταίρων της και να προβλέπει ενέργειες 
ευαισθητοποίησης και κατάρτισης. 

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε τη «στρατηγική για την καταπολέµηση της 
απάτης»5, σύµφωνα µε τις συστάσεις της ΥΕΕ, µε στόχο να βελτιωθούν οι στρατηγικές των 
υπηρεσιών της Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης, να ενισχυθούν οι πολιτικές της 
ΕΕ και να προωθηθεί η βελτίωση της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ. Η 
Επιτροπή εκτιµά ότι τα µέτρα που προτείνονται στο σχέδιο δράσης θα συµβάλουν στην 
αντιµετώπιση των ενδεχόµενων αδυναµιών που εντοπίζονται και θα βελτιώσουν την 
αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου. 

Για τα θέµατα διακυβέρνησης, η ΥΕΕ συνέστησε εξάλλου τόσο στη Γ∆ JUST όσο και στη 
Γ∆ HOME να βελτιώσουν τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου λαµβάνοντας δεόντως υπόψη 
τους κινδύνους απάτης και, στη βάση αυτή, να αναπτύξουν και να διαµορφώσουν µια 
στρατηγική καταπολέµησης της απάτης. 

Όσον αφορά την πρόληψη της απάτης, η ΥΕΕ συνέστησε στη Γ∆ HOME να διασφαλίσει τη 
συµφωνία του κανονιστικού πλαισίου του Ταµείου Αλληλεγγύης προς τις διατάξεις του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού και τους κανόνες της κεντρικής βάσης δεδοµένων για τους 
αποκλεισµούς. Όσον αφορά την ανίχνευση της απάτης, η ΥΕΕ συνέστησε στη Γ∆ HOME να 
σχεδιάσει, να οργανώσει και να θέσει σε λειτουργία διαδικασίες και συστήµατα για την 
καταχώριση, την παρακολούθηση και τη συνέχεια που δίδεται στις παρατυπίες που 
κοινοποιούνται από κράτη µέλη. 

                                                 
5 COM(2011) 0376 της 24ης Ιουνίου 2011. 



 

EL 6   EL 

Έχουν ήδη αναληφθεί ενέργειες ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της επιτροπής SOLID6. Το 
2011, οι εν λόγω δύο Γενικές ∆ιευθύνσεις µε τη στήριξη της OLAF θα αναπτύξουν ειδικές 
στρατηγικές καταπολέµησης της απάτης. Οι διατάξεις του κανονισµού της Επιτροπής σχετικά 
µε την κεντρική βάση δεδοµένων για τους αποκλεισµούς θα ληφθούν υπόψη στην ειδική 
νοµοθεσία στην οποία θα βασιστεί το προσεχές πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (µετά το 
2013).  

• ∆ιάσπαση Γ∆ 

Η ΥΕΕ εξέτασε τη διάσπαση των Γ∆ TREN, ENV και JLS, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 
2010 και οδήγησε στη δηµιουργία κοινών διευθύνσεων «Πόρων» και κοινών κλιµακίων 
εσωτερικού ελέγχου. Οι οργανωτικές αυτές αλλαγές υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
δέσµευσης που ανέλαβε η Επιτροπή να καλύψει όλες τις ανάγκες σε προσωπικό µέχρι το 
2013 διατηρώντας τους πόρους σε σταθερό επίπεδο και περιορίζοντας το µερίδιο της 
διοικητικής στήριξης. 

Μια επιστολή ελέγχου7 πραγµατεύεται σειρά ζητηµάτων που πρέπει να εξεταστούν, 
συµπεριλαµβανοµένης της ενισχυµένης και διαρθρωµένης παρακολούθησης της διαδικασίας 
αναδιοργάνωσης, και διατυπώνει υποδείξεις σχετικά µε προγενέστερες κατευθυντήριες 
οδηγίες, παροχή εµπειρογνωµοσύνης και καλύτερη προετοιµασία από τις κεντρικές 
υπηρεσίες. 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα ζητήµατα που πραγµατεύεται η επιστολή ελέγχου αλλά 
εκτιµά ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν οριστικά συµπεράσµατα σχετικά µε τα 
πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα των διευθύνσεων που διασπάστηκαν. Στη συνέχεια θα προβεί 
σε απολογισµό, όταν οι ενδιαφερόµενες υπηρεσίες θα έχουν αποκτήσει περαιτέρω εµπειρία 
όσον αφορά τη νέα οργανωτική δοµή. 

• Εκτελεστικοί οργανισµοί 

Η έκθεση επισκόπησης των εκτελεστικών οργανισµών εξετάζει τα συστηµικά ζητήµατα που 
διαπιστώθηκαν κατά τις αποστολές ελέγχου που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ 2006 και 2009. 
Η ΥΕΕ διατύπωσε «ικανοποιητική µε εξαίρεση» γνώµη και συνέστησε οι εν λόγω οργανισµοί 
να επικαιροποιήσουν τις στρατηγικές τους σε θέµατα πόρων, να διευκρινίσουν ορισµένες 
πτυχές που αφορούν τους ρόλους και τις αρµοδιότητες των οργανισµών και των Γ∆ στις 
οποίες υπάγονται, καθώς και να προσαρµόσουν την πολιτική ασφάλειας όσον αφορά τη 
χρησιµοποίηση του λογισµικού της Επιτροπής. Για να µην ανακύψουν εκ νέου συστηµικά 
ζητήµατα συνιστάται στις κεντρικές υπηρεσίες η λήψη διορθωτικών µέτρων, κυρίως υπό τη 
µορφή κατευθυντηρίων γραµµών. 

Όπως προβλέπεται στην έκθεση της ειδικής οµάδας ΤΠ, η διευθύνουσα οµάδα ∆Β∆+ ΤΠ θα 
εξετάσει το ζήτηµα της διακυβέρνησης ΤΠ, καθώς και την αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη 

                                                 
6 Τα κονδύλια του SOLID είναι κονδύλια της ΕΕ η διαχείριση των οποίων ασκείται στο πλαίσιο του 

προγράµµατος πλαισίου «Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών». 
7 Οι επιστολές ελέγχου παρέχουν συµβουλές στη διοίκηση, οι οποίες απορρέουν συνήθως από τα 

πορίσµατα σειράς ελέγχων ή αποστολής διαβούλευσης, και δεν οδηγούν σε επίσηµη παρακολούθηση 
εκ µέρους των ελεγκτών. Οι επιστολές αυτές διαφέρουν από τις εκθέσεις για τις αποστολές ελέγχου 
(έργο διασφάλισης), στις οποίες οι ελεγκτές διατυπώνουν γνώµη και ζητούν σχέδιο δράσης για την 
εφαρµογή συστάσεων που έχουν συµφωνηθεί, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο επίσηµης 
διαδικασίας παρακολούθησης. 
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των συστηµάτων στους εκτελεστικούς οργανισµούς. Η Επιτροπή εκτιµά ότι ορισµένες από 
τις αλλαγές που απαιτούνται στις κατευθυντήριες γραµµές (για παράδειγµα στο επίπεδο των 
ρόλων και αρµοδιοτήτων, ή στον τρόπο λογιστικής καταχώρισης των στοιχείων του 
ενεργητικού) δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν πριν την έγκριση της ανά τριετία 
αναθεώρησης του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος 
νέους κανόνες ασφάλειας και θα αξιοποιήσει την ευκαιρία για να διασφαλίσει ότι οι 
εκτελεστικοί οργανισµοί που επιθυµούν την πρόσβαση στα συστήµατα ΤΠ της Επιτροπής 
συµµορφώνονται µε την πολιτική ασφάλειας, τις εκτελεστικές διατάξεις, τα πρότυπα και τις 
κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής στον τοµέα των ΤΠ. 

Όσον αφορά τον Εκτελεστικό Οργανισµό Έρευνας (ΕΟΕ) και τον Εκτελεστικό Οργανισµό 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας (ΕΟΕΣΕ), η ΥΕΕ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι 
εσωτερικοί τους έλεγχοι εξασφαλίζουν εύλογη αξιοπιστία όσον αφορά το σχεδιασµό και τη 
µορφή του γενικού περιβάλλοντος ελέγχου καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης των 
επιχορηγήσεων που εφαρµόζονται στα κατ’ανάθεση προγράµµατα. Ωστόσο, η ΥΕΕ 
επεσήµανε ορισµένα πολύ σηµαντικά θέµατα που πρέπει να εξεταστούν, και συγκεκριµένα 
την ανάγκη ύπαρξης ειδικών για τους οργανισµούς στρατηγικών καταπολέµησης της απάτης,  
βελτιώσεις στις στρατηγικές και διαδικασίες ελέγχου, τη διαχείριση κινδύνου, τις διαδικασίες 
διασφάλισης αξιοπιστίας και τις διαδικασίες επιλογής σχεδίων. 

Έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί βελτιώσεις στο επίπεδο του σχεδίου ελέγχου (διαδικασία 
προγραµµατισµού, αξιολόγηση κινδύνου, περιβάλλον και πεδίο του ελέγχου) και της 
εφαρµογής του στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής ελέγχου για το έβδοµο Πρόγραµµα 
Πλαίσιο (κατευθυντήριες γραµµές, παρακολούθηση και συνέχεια που δίδεται). Μετά την 
έγκριση της στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης, οι δύο 
οργανισµοί θα αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές πρόληψης της απάτης σε συνεργασία 
µε τη Γ∆ στην οποία υπάγονται και µε τη στήριξη της OLAF. Τα σχέδια δράσης υπολογίζεται 
να τεθούν πλήρως σε εφαρµογή κατά τη διάρκεια του 2011. 

4.2. Ζητήµατα ΤΠ 

• Επιστολές ελέγχου 

Η Επιστολή ελέγχου σχετικά µε την ασκούµενη από την Επιτροπή πολιτική ασφάλειας σε 
θέµατα ΤΠ συνοψίζει τα κύρια ζητήµατα που αφορούν την εφαρµογή της διακυβέρνησης της 
Επιτροπής σε θέµατα ασφάλειας ΤΠ και τις σχετικές πολιτικές όπως προσδιορίστηκαν στις 
αποστολές ελέγχου ΤΠ που διενεργήθηκαν από την ΥΕΕ κατά τα τελευταία τέσσερα έτη. 

Η ΥΕΕ πρότεινε να ανατεθεί σε κατάλληλη αρχή η εποπτεία της στρατηγικής ασφάλειας της 
Επιτροπής προκειµένου να διασφαλιστεί η ευθυγράµµισή της µε τους στόχους των οργάνων 
και η παρακολούθηση της εφαρµογής της. Επίσης πρότεινε τη σύσταση επιτροπής σε υψηλό 
επίπεδο προκειµένου να εποπτεύει την εφαρµογή των πολιτικών ασφάλειας και των 
συστάσεων της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας (Γ∆ HR.DS). Μια τέτοια επιτροπή θα µπορούσε 
επίσης να διαδραµατίσει ρόλο ανωτέρας αρχής επιφορτισµένης µε την επίλυση των διαφορών 
ανάµεσα στις διευθύνουσες επιτροπές σχεδίων. Μεταξύ των υπόλοιπων θεµάτων προς 
εξέταση που αναφέρονται στην επιστολή ελέγχου περιλαµβάνονται η διασαφήνιση των 
ρόλων και των αρµοδιοτήτων των σηµαντικών παραγόντων, η συµµετοχή της Γ∆ HR.DS στις 
πτυχές ασφάλειας που συνδέονται µε την ανάπτυξη θεσµικών ή µεγάλης εµβέλειας 
συστηµάτων ΤΠ και η ενίσχυση της θέσης του υπεύθυνου ασφάλειας τοπικών συστηµάτων 
πληροφορικής σε επίπεδο Γ∆. 
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Η ΥΕΕ εξέδωσε επίσης επιστολή ελέγχου για τη διαµόρφωση των σχεδίων ΤΠ στην 
Επιτροπή µε σκοπό να προσδιοριστούν οι αιτίες που αποτελούν τη ρίζα των συχνότερα 
απαντώµενων προβληµάτων. 

Η ΥΕΕ εκτιµά ότι οι εµπειρογνώµονες των οργάνων σε θέµατα ΤΠ πρέπει να συµµετέχουν 
περισσότερο στο σχεδιασµό των σχεδίων εξέλιξης των πληροφορικών συστηµάτων και ότι 
ορισµένες Γ∆ πρέπει συστηµατικά να κοινοποιούν στο όργανο το κύριο σχέδιο ΤΠ και 
λεπτοµερείς περιγραφές των σχεδίων. Η ΥΕΕ εκτιµά επίσης ότι τα σχέδια ΤΠ πρέπει να 
πληρούν σειρά ελάχιστων προδιαγραφών σε πτυχές σχετικές µε τη µεθοδολογία και την 
επιχειρησιακή αρχιτεκτονική. 

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η νέα δοµή διακυβέρνησης ΤΠ ανταποκρίνεται στις ανάγκες που 
επισηµάνθηκαν στις δύο επιστολές ελέγχου. Σύµφωνα µε το χάρτη πορείας που περιέχει η 
έκθεση της ειδικής οµάδας ΤΠ, η εν λόγω δοµή θα οδηγήσει επίσης στη συνολική µείωση 
των συστηµάτων ΤΠ στην Επιτροπή. 

Η πολιτική ασφάλειας στις ΤΠ υπάγεται στην αρµοδιότητα της επιτροπής υψηλού επιπέδου 
για τις ΤΠ, ενώ τα επιχειρησιακά θέµατα ασφάλειας ΤΠ υπάγονται στην αρµοδιότητα του 
Συµβουλίου Ασφάλειας της Επιτροπής. Η Επιτροπή εκτιµά ότι δεν υφίσταται ανάγκη για 
πρόσθετο φορέα επιφορτισµένο αποκλειστικά µε τα θέµατα ασφάλειας ΤΠ. 

Όσον αφορά τη διαχείριση σχεδίων ΤΠ, έχει συσταθεί συµβούλιο διαχείρισης σχεδίων του 
συστήµατος πληροφοριών στο πλαίσιο της νέας διάταξης για διακυβέρνηση ΤΠ που 
προβλέπει η ανακοίνωση της Επιτροπής «Βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠ στην Επιτροπή»8. Η 
εντολή που έχει ανατεθεί στο εν λόγω συµβούλιο αφορά εν µέρει τη διασφάλιση της 
ευθυγράµµισης των σχεδίων µε τις συνήθεις µεθοδολογίες, την εξάλειψη των πλεονασµών 
και τη διασφάλιση συνεργειών µεταξύ σχεδίων που έχουν επιλεγεί. 

Η επιτροπή υψηλού επιπέδου για τις ΤΠ διευθύνει το έργο εξορθολογισµού και έχει ήδη 
εντοπίσει οκτώ τοµείς δραστηριότητας στους οποίους υλοποιούνται εργασίες απλούστευσης. 
Για κάθε τοµέα δραστηριότητας διατυπώθηκαν συστάσεις σχετικά µε συστήµατα ΤΠ που θα 
µπορούσαν να διακοπούν ή των οποίων η λειτουργία θα έπρεπε να αναληφθεί από 
κοινό/θεσµικό µέσο ΤΠ. 

Η Επιτροπή εκτιµά ότι οι αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στη διακυβέρνηση ΤΠ 
ανταποκρίνονται στις παρατηρήσεις της ΥΕΕ και βελτιώνουν σηµαντικά τον τρόπο µε τον 
οποίο διαµορφώνεται και εφαρµόζεται η στρατηγική ΤΠ. 

• Έλεγχος τοπικών ΤΠ στη Γ∆ EAC 

Όσον αφορά τη διαχείριση των σχεδίων ΤΠ, διατυπώθηκε στα πλαίσια του ελέγχου στην Γ∆ 
EAC η σύσταση να θεσπιστούν επίσηµο πλαίσιο για την αξιολόγηση των κινδύνων που 
αφορούν τα σχέδια ΤΠ και ένα ειδικότερο µητρώο κινδύνων σχεδίου για κάθε σηµαντικό 
σχέδιο ΤΠ που πρόκειται να εφαρµοστεί. Η ΥΕΕ κατέληξε επίσης στο συµπέρασµα ότι η Γ∆ 
EAC πρέπει να ολοκληρώσει το έγγραφο γενικής θεώρησης (Vision document) για το 
LLPLink9. 

                                                 
8 SEC(2010) 1182 της 07.10.2010. 
9 Το LLPLink είναι ένα από τα κύρια συστήµατα πληροφοριών. 
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Η επίσηµη διαχείριση κινδύνου σχεδίων ΤΠ, το µητρώο κινδύνων σχεδίου και το έγγραφο 
γενικής θεώρησης ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2010. 

Όσον αφορά την ασφάλεια πληροφοριών, η ΥΕΕ διαπίστωσε ενδεχόµενα προβλήµατα 
ασφάλειας σε ένα σύστηµα πληροφοριών. Έχει εφαρµοστεί νέα πολιτική σχετικά µε τους 
κωδικούς πρόσβασης µε την οποία βελτιώνονται οι µηχανισµοί επαλήθευσης ταυτότητας, και 
το συνολικό σχέδιο δράσης που καλύπτει όλες τις παρατηρήσεις αναµένεται να εφαρµοστεί 
πλήρως κατά τη διάρκεια του 2011. 

• Έλεγχος διαχείρισης της συνέχειας των δραστηριοτήτων (BCM) στη Γ∆ 
DIGIT 

Η εν λόγω αποστολή ελέγχου εντάσσεται στην αξιολόγηση της BCM στην Επιτροπή, η οποία 
ξεκίνησε το 2009. Η ΥΕΕ εξέδωσε συστάσεις που αποβλέπουν στη βελτίωση του 
προγράµµατος διαχείρισης της συνέχειας των δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένης της 
πλήρους ενσωµάτωσης των διαδικασιών διαχείρισης περιστατικών στο πλαίσιο της συνέχειας 
των δραστηριοτήτων και της διενέργειας δοκιµών σε συνθήκες προσοµοίωσης κρίσεων. 
∆ιατυπώθηκε επίσης σύσταση να προβλεφθεί λειτουργία διεύθυνσης για την εποπτεία της 
εφαρµογής της BCM στη Γ∆ DIGIT, καθώς και βελτιώσεις στις γενικές δραστηριότητες 
σχεδιασµού και συντονισµού, συµπεριλαµβανοµένου του εντοπισµού και του συντονισµού 
των (αλληλο)εξαρτήσεων. 

Η ΥΕΕ θα εκδώσει ελεγκτική γνώµη µετά από αποστολή παρακολούθησης, αφού 
εφαρµοστούν οι συστάσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση. 

4.3. Στρατηγικές ελέγχου 

• ∆ιαρθρωτικά Ταµεία – Γ∆ REGIO και Γ∆ EMPL 

H ΥΕΕ διενήργησε δύο λογιστικούς ελέγχους της στρατηγικής ελέγχου στη Γ∆ REGIO και 
στη Γ∆ EMPL. Τα κράτη µέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την εφαρµογή 
αποτελεσµατικών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και η Επιτροπή ασκεί εποπτικό ρόλο επί 
των εθνικών συστηµάτων και αναλαµβάνει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν αρκετά δυνατά σηµεία και στις δύο Γ∆ (οι οποίες διαθέτουν 
σήµερα πλήρως αναπτυγµένες υπηρεσίες ελέγχου), υπάρχουν όµως ακόµη ορισµένα κενά 
στις διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασµού, ιδίως στην εξισορρόπηση µεταξύ των επιτοπίων 
ελέγχων και των εξετάσεων βάσει εγγράφων. Η ΥΕΕ συνέστησε να παραταθεί η διάρκεια 
των σχεδίων ελέγχου πέραν του ενός έτους σύµφωνα µε τη στρατηγική ελέγχου, να ενισχυθεί 
η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων, να βελτιωθεί ο συντονισµός των ενεργειών σε 
κοινούς τοµείς, να βελτιωθεί η σύνδεση του καλυπτόµενου από τους ελέγχους πεδίου και των 
προβλεπόµενων διασφαλίσεων και να αναπτυχθεί µια πιο ευρεία διασφάλιση ποιότητας. Οι 
διατάξεις αυτές αναµένεται να επιτρέψουν το σαφή προσδιορισµό των προτύπων ελέγχων 
που πρέπει να τηρηθούν, αλλά και περιοδικές εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις 
ποιότητας. 

Οι δύο Γενικές ∆ιευθύνσεις, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες ελέγχου των υπόλοιπων Γ∆ που 
είναι επιφορτισµένες µε τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, υπέβαλαν σχέδια δράσης που κρίθηκαν 
ικανοποιητικά και άρχισαν την εφαρµογή προγράµµατος διασφάλισης ποιότητας 
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(συµπεριλαµβάνει πλήρη σειρά των βασικών δεικτών απόδοσης και τα διεθνή πρότυπα 
ελέγχου που πρέπει να εφαρµοστούν). 

Η στρατηγική ελέγχου των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων βασίζεται σήµερα στο συντονισµό και 
την παρακολούθηση σε τακτική βάση των στρατηγικών ελέγχου µέσω συνεδριάσεων 
συντονισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (προσέγγιση ελέγχου, προγραµµατισµός, 
αξιολόγηση κινδύνου, µέθοδοι και λεπτοµέρειες του ελέγχου του αντιπροσωπευτικού 
δείγµατος) και µέσω πολυετών σχεδίων ελέγχου που επιτρέπουν την καλύτερη ανακατανοµή 
των πόρων. Έχει εφαρµοστεί νέο πρότυπο αξιολόγησης κινδύνου που περιλαµβάνει την 
ενοποίηση των αποτελεσµάτων των προγενέστερων ελέγχων και ειδικά κριτήρια για την 
πρόληψη και ανίχνευση της απάτης. Όλες οι ενέργειες που περιλαµβάνονται στα σχέδια 
δράσης αναµένεται να εφαρµοστούν κατά τη διάρκεια του 2011. 

• Στρατηγική ελέγχου – Γ∆ EAC 

Η στρατηγική ελέγχου της Γ∆ EAC για την έµµεση κεντρική διαχείριση αξιολογήθηκε κατά 
τον έλεγχο της εποπτείας και παρακολούθησης των εθνικών υπηρεσιών που διαχειρίζονται το 
πρόγραµµα δια βίου µάθησης, συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας των πρωτοβάθµιων και 
δευτεροβάθµιων ελέγχων από εθνικές υπηρεσίες και εθνικές αρχές αντίστοιχα. Παρόλο που 
έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες από τη Γ∆ EAC, απαιτούνται περαιτέρω 
βελτιώσεις στην εκκαθάριση των προχρηµατοδοτήσεων προηγουµένων ετών και στους 
εποπτικούς µηχανισµούς της Γ∆ ώστε να είναι σε θέση να επωφεληθεί της αποτελεσµατικής 
συνεισφοράς που προκύπτει κατά τα διάφορα στάδια ελέγχου. 

Από το 2011, η Γ∆ EAC αναπτύσσει περαιτέρω το ετήσιο  πρόγραµµά της εποπτικών 
ελέγχων βάσει επαρκώς τεκµηριωµένης ανάλυσης κινδύνου της ποιότητας και της 
αποτελεσµατικότητας των δευτεροβάθµιων ελέγχων των εθνικών αρχών και των 
πρωτοβάθµιων ελέγχων των εθνικών υπηρεσιών. Το πρόγραµµα αυτό θα ενηµερωθεί µε βάση 
την ανάλυση του ετήσιου και του πολυετούς σχεδίου ελέγχου των εθνικών αρχών 
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η στρατηγική ελέγχου (ενιαίος έλεγχος) λειτουργεί 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. Επιπλέον, η Γ∆ EAC θα καταρτίσει κατάλογο δεικτών που 
αφορούν τους δευτεροβάθµιους ελέγχους προκειµένου να τεκµηριώσει την 
αποτελεσµατικότητα της αξιοπιστίας που παρέχεται από τις εθνικές αρχές. Όλες οι συστάσεις 
αναµένεται να εφαρµοστούν πλήρως κατά τη διάρκεια του 2011. 

• Αναπτυξιακή βοήθεια - Γ∆ AIDCO και Γ∆ ELARG 

Ο έλεγχος για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσµατικότητας της 
στρατηγικής ελέγχου της Γ∆ AIDCO για τις θεµατικές γραµµές του προϋπολογισµού 
(κεντρική διαχείριση) ανέδειξε την ανάγκη συγκέντρωσης κατάλληλων πληροφοριών από 
τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών ούτως ώστε να τεκµηριωθεί η αξιοπιστία που 
παρέχεται σε ετήσια βάση από τον κύριο διατάκτη. 

Η ΥΕΕ συνέστησε να αναλυθεί η αλυσίδα µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και υποβολής 
εκθέσεων για το εν λόγω όργανο, και να προσδιοριστούν και να εφαρµοστούν 
καταλληλότεροι έλεγχοι µε δείκτες αποτελέσµατος, να αξιολογηθεί το επίπεδο στελέχωσης 
και να ελαττωθούν τα σφάλµατα στις αξιολογήσεις των τοπικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων. 

Οι διαδικασίες διαχείρισης προγραµµάτων στο πλαίσιο της εν µέρει κεντρικής διαχείρισης 
αξιολογήθηκαν κατά τον έλεγχο της δηµοσιονοµικής διαχείρισης των προϋπολογιζοµένων 
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δαπανών οι οποίες χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης και τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ. Η ΥΕΕ συνέστησε στη Γ∆ AIDCO να παράσχει περαιτέρω 
κατευθυντήριες γραµµές, να προωθήσει τη χρήση τυποποιηµένων καταλόγων ελέγχου και να 
ενισχύσει την εποπτεία προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα στάδια του ελέγχου παρέχουν 
στον κύριο διατάκτη επαρκή αξιοπιστία. 

Μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης και τη συγχώνευση των 
Γ∆ AIDCO και DEV, οι αλυσίδες µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και υποβολής εκθέσεων 
επανεξετάστηκαν και προσαρµόστηκαν. Θεσπίστηκαν νέες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
και νέοι δείκτες για την καλύτερη τεκµηρίωση και τον καλύτερο ποσοτικό προσδιορισµό της 
επίπτωσης και της σχέσης κόστους αποτελεσµατικότητας των ελέγχων, καθώς και για την 
εξασφάλιση µεγαλύτερης αξιοπιστίας από τις εκθέσεις. Η Γ∆ DEVCO θέσπισε νέους δείκτες 
που αποσκοπούν στην καλύτερη αξιολόγηση της καταλληλότητας των ανθρώπινων πόρων. 
Επίσης, η Γ∆ DEVCO βελτιώνει τη διαχείριση και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για τις 
τοπικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (απλούστευση, τυποποιηµένη αίτηση 
επιχορήγησης) και αναµένει την πλήρη εφαρµογή του σχεδίου δράσης της µέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους. 

Στην Γ∆ ELARG, κατά τον έλεγχο της σύναψης συµβάσεων στο πλαίσιο του µηχανισµού 
IPA, εξετάστηκαν οι έλεγχοι στην κεντρική και την αποκεντρωµένη διαχείριση. Η ΥΕΕ 
συνέστησε να βασιστούν οι κατάλογοι ελέγχου σε ένα σύνολο ελάχιστων απαιτήσεων 
ελέγχου και η συµπλήρωση ή/και προσαρµογή τους να γίνεται από έκαστο δευτερεύοντα 
διατάκτη ώστε να αντιµετωπίζονται συγκεκριµένοι κίνδυνοι. 

Κατά τον έλεγχο των επιχορηγήσεων του µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας 
(αποκεντρωµένη και επιµερισµένη διαχείριση), η ΥΕΕ συνέστησε να θεσπιστούν πρακτικές 
διαδικασίες εκ των προτέρων αξιολόγησης και να διασφαλιστεί η συνοχή κατά την 
κωδικοποίηση και τη διαβίβαση των δεδοµένων στα εργαλεία διαχείρισης. Πρέπει να 
ενισχυθεί η εποπτεία των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων από τη διοίκηση και να 
βελτιστοποιηθεί η τρέχουσα διαδικασία µέσω της ενίσχυσης των διαδικασιών αξιολόγησης, 
της βελτίωσης των εργαλείων ΤΠ και της χρησιµοποίησης πολυετών προσκλήσεων 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η Γ∆ ELARG κατάρτισε εναρµονισµένους καταλόγους ελέγχου για να χρησιµοποιηθούν 
κατά την εκ των προτέρων επαλήθευση των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων και ενίσχυσε 
την εποπτεία της επί των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις µέσω της 
καλύτερα στοχευµένης διαβίβασης και της µεγαλύτερης συνοχής των κωδικοποιηµένων 
δεδοµένων. 

• Κοινό καθεστώς ασφάλισης ασθενείας (JSIS) – Γραφείο διαχείρισης και 
εκκαθάρισης ατοµικών δικαιωµάτων (PMO) 

Ο έλεγχος εστιάστηκε στην εσωτερική οργάνωση και στο περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου 
της διαχείρισης του JSIS από το PMO, καθώς και στη στρατηγική ελέγχου που εφάρµοσε. Η 
ΥΕΕ εξέδωσε µη ικανοποιητική ελεγκτική γνώµη. 

Κατά την άποψη της ΥΕΕ, η κεντρική υπηρεσία του JSIS πρέπει να διαδραµατίσει 
ισχυρότερο και πιο ενεργό συντονιστικό ρόλο παρέχοντας στήριξη στα γραφεία εκκαθάρισης 
άλλων οργάνων και άλλων τόπων διορισµού, και πρέπει να αναπτύξει µια συνολική 
στρατηγική εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων και να διασφαλίσει τη συνεκτική 
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εφαρµογή και τεκµηρίωση των ελέγχων. Άλλες συστάσεις αποσκοπούσαν στη χάραξη 
στρατηγικής για την πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης. 

Η Επιτροπή ενέκρινε νέο οργανόγραµµα και η «αντένα» του JSIS στο Συµβούλιο 
απορροφήθηκε. Σήµερα πραγµατοποιούνται τακτικές συνεδριάσεις µεταξύ των διαφόρων 
αποµακρυσµένων οργάνων και της κεντρικής υπηρεσίας. Έχει εκπονηθεί στρατηγική ελέγχου 
µε την οποία προσδιορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου, τα στάδια διαβίβασης και σχέδιο 
ελέγχου. Άλλες ενέργειες εφαρµόστηκαν άµεσα προκειµένου να αντιµετωπιστούν σοβαρές 
αδυναµίες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο (τακτική παρακολούθηση και υποβολή 
εκθέσεων για τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και αποθεµατικά, δηλώσεις απορρήτου σε 
ιατρικά θέµατα υπογεγραµµένες από µέλη του προσωπικού, κλπ.). Όλες οι σηµαντικές 
συστάσεις στο πλαίσιο του ελέγχου θα εφαρµοστούν µέχρι το τέλος του 2011. 

4.4. Έλεγχος της τήρησης των προθεσµιών πληρωµής (Γ∆ BUDG, ECHO, MOVE, 
ENER, AIDCO) 

Ο έλεγχος κάλυψε την επεξεργασία των πράξεων πληρωµών υπό κεντρική διαχείριση, τις 
δραστηριότητες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων τόσο στις επιχειρησιακές όσο και 
στις οριζόντιες Γ∆, καθώς και τη χρησιµοποίηση των κεντρικών και των τοπικών 
συστηµάτων ΤΠ. Η ΥΕΕ έκρινε ότι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που έχει τεθεί σε 
εφαρµογή στην Επιτροπή για την τήρηση των προθεσµιών πληρωµής παρέχει εύλογη 
αξιοπιστία όσον αφορά την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων εξαιρουµένων ορισµένων 
πολύ σηµαντικών ζητηµάτων. 

Οι επιχειρησιακές Γ∆ που ελέγχθηκαν (εκτός της Γ∆ ECHO) δεν επαλήθευσαν συστηµατικά 
την τήρηση των προθεσµιών πληρωµής και οι εκθέσεις που υποβλήθηκαν στη διοίκηση δε 
περιελάµβαναν πάντα όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον έλεγχο της τήρησης των 
προθεσµιών πληρωµής. 

Η ΥΕΕ συνέστησε την ενίσχυση της παρακολούθησης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο και 
την εφαρµογή αποτελεσµατικών συστηµάτων διαχείρισης της υποβολής εκθέσεων. Κατά τον 
έλεγχο διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις στις κατευθυντήριες γραµµές και στις 
εντολές/διαδικασίες, καθώς και δυνατότητες βελτίωσης της επεξεργασίας των πληρωµών, 
ιδίως όσον αφορά την ποιότητα της κωδικοποίησης των δεδοµένων, τις αναστολές και την 
έγκαιρη καταχώριση των τιµολογίων. 

Η Επιτροπή σηµείωσε πρόοδο στον εν λόγω τοµέα κατά τα τελευταία έτη (όπως προκύπτει 
από τα αποτελέσµατα των τακτικών ερευνών του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή) χάρη στις 
βελτιώσεις στο σύστηµα ABAC όσον αφορά την επικύρωση των τοπικών συστηµάτων ΤΠ, 
τις βελτιωµένες κατευθυντήριες γραµµές και την τακτική παρακολούθηση. 

Βρίσκεται σε εξέλιξη επανεξέταση των υφιστάµενων τυποποιηµένων εκθέσεων που 
επιτρέπουν σε επιχειρησιακές Γ∆ να παρακολουθούν τις πράξεις πληρωµών και την τήρηση 
των προθεσµιών πληρωµής. Έχει συσταθεί οµάδα εργασίας για να εξετάσει τις υφιστάµενες 
κατευθυντήριες γραµµές και να προτείνει βελτιώσεις. Υπενθυµίζεται στις υπηρεσίες η 
ανάγκη της ορθής µεταφοράς στο ABAC των δεδοµένων που αφορούν τις καθυστερηµένες 
πληρωµές. Η προσαρµογή των λειτουργιών του ABAC που έχουν σχέση µε την αναστολή 
των πληρωµών θα εξεταστεί µετά την έγκριση της ανά τριετία αναθεώρησης των 
δηµοσιονοµικών κανονισµών. Τα σχέδια δράσης θα έχουν εφαρµοστεί πλήρως µέχρι τα τέλη 
του 2012. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Το έργο της ΥΕΕ συµβάλλει στην ανάδειξη πνεύµατος αποδοτικότητας και 
αποτελεσµατικότητας. Το ελεγκτικό της έργο βοηθά την Επιτροπή να προσδιορίσει 
συνέργειες καθώς και κινδύνους, και ως εκ τούτου ενισχύει τη διαχείριση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή σηµειώνει τη θετική συνεργασία µεταξύ της ΥΕΕ και των ελεγχοµένων Γ∆ 
καθώς και των κλιµακίων τους εσωτερικού ελέγχου. Η εφαρµογή των σχεδίων δράσης που 
καταρτίστηκαν κατά το τρέχον έτος και κατά τα προηγούµενα έτη προκειµένου να ληφθούν 
υπόψη οι συστάσεις του ελέγχου, συµβάλλει στη σταθερή βελτίωση του πλαισίου εσωτερικού 
ελέγχου της Επιτροπής. 

5.1. ∆ιαδικασίες ελέγχου 

Η ΥΕΕ τόνισε την ανάγκη καλύτερης ενηµέρωσης από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών 
στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιοπιστίας της Γ∆ AIDCO, καθώς και την ανάγκη αποφυγής 
από την Γ∆ EAC των περιττών επικαλύψεων µεταξύ των ελέγχων που διενεργούνται από τις 
υπηρεσίες της και εκείνων που πραγµατοποιούν οι εθνικές υπηρεσίες. Η Γ∆ ELARG πρέπει 
να συµπληρώσει την πρωτοβουλία της ζητώντας από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών 
να παρουσιάσουν µια ετήσια στρατηγική αξιοπιστίας βασισµένη στην επεξεργασία 
καταλόγων ελέγχων που θα εφαρµόζονται σε όλες τις αντιπροσωπείες. Η ΥΕΕ συνέστησε 
στη Γ∆ REGIO και στη Γ∆ EMPL βελτιώσεις που κρίθηκαν αναγκαίες προκειµένου να 
εξασφαλιστεί επαρκής αξιοπιστία για πολυετή προγράµµατα. Στο επίπεδο των στρατηγικών 
ελέγχου, η Επιτροπή εξέδωσε σηµαντικό αριθµό µέτρων προκειµένου να επιτρέψει στις 
υπηρεσίες της να θεσπίσουν κατάλληλα συστήµατα λογιστικών και λοιπών ελέγχων. 
Καταρτίστηκαν σχέδια δράσης και εφαρµόστηκαν στους τοµείς που παρουσιάζουν τους 
µεγαλύτερους κινδύνους, γεγονός που επέτρεψε τον καλύτερο σχεδιασµό και 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ελέγχου, την εξάλειψη των διοικητικών βαρών και των 
επικαλύψεων, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής. 

Οι έλεγχοι για τη διαπίστωση της τήρησης των νόµιµων προθεσµιών πληρωµών ήταν 
λιγότερο αποτελεσµατικοί σε ορισµένες Γ∆ όπου δεν εφαρµοζόταν πάντα η συντόµευση των 
προθεσµιών που απαιτούσε η Επιτροπή. Η διοίκηση πρέπει να βελτιώσει την παρακολούθηση 
της ορθής εφαρµογής των διαδικασιών ελέγχου για την επεξεργασία των πληρωµών. Η 
Επιτροπή έλαβε σειρά µέτρων για να βελτιώσει τόσο την εκτέλεση των πληρωµών όσο και 
τους σχετικούς µηχανισµούς ελέγχου, ιδίως σε επίπεδο συστήµατος ΤΠ (ABAC), επικύρωσης 
των τοπικών συστηµάτων ΤΠ και των κατευθυντηρίων γραµµών, καθώς και µέσω της 
τακτικής και πιο αποτελεσµατικής παρακολούθησης. 

Κατά τις εργασίες της ΥΕΕ προσδιορίστηκαν θέµατα προς εξέταση µε σκοπό τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των σχεδίων ΤΠ που βρίσκονται σε αρχικό 
στάδιο, γεγονός που θα βοηθήσει περαιτέρω την Επιτροπή να επιτύχει τους στόχους της κατά 
τρόπο οικονοµικά αποδοτικό, αποτελεσµατικό και ασφαλή. Ακολουθώντας τις συστάσεις της 
ειδικής οµάδας για τις ΤΠ, η Επιτροπή προέβη στη µεταρρύθµιση της διακυβέρνησής της σε 
θέµατα ΤΠ: το 2010 συστάθηκε η διευθύνουσα επιτροπή ∆Β∆ + ΤΠ και ακολούθησε το 
συµβούλιο διαχείρισης σχεδίων των συστηµάτων πληροφορικής και η επιτροπή υψηλού 
επιπέδου για τις ΤΠ το 2011 που αντιπροσωπεύουν σηµαντική βελτίωση στον τρόπο µε τον 
οποίο σχεδιάζεται και εφαρµόζεται η στρατηγική ΤΠ. 
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Από το ελεγκτικό έργο της ΥΕΕ στις πρόσφατα διασπασθείσες Γ∆ προέκυψαν διδάγµατα τα 
οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από οιαδήποτε µελλοντική διάσπαση Γ∆, προκειµένου 
να µετριαστούν οι επιπτώσεις από την αλλαγή στις Γ∆ καθώς και στις κεντρικές και στις 
οριζόντιες υπηρεσίες και στο προσωπικό τους. Η Επιτροπή εκτιµά ότι είναι πολύ νωρίς για να 
εξαχθούν οριστικά συµπεράσµατα σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα από 
τις κοινές διευθύνσεις και θα προβεί σε απολογισµό αργότερα, όταν οι σχετικές υπηρεσίες θα 
έχουν αποκτήσει µεγαλύτερη εµπειρία από τη νέα οργανωτική διάρθρωση. 

5.2. Απάτη 

Στον τοµέα αυτό, οι προσπάθειες της ΥΕΕ ανέδειξαν ιδίως την έλλειψη σαφήνειας στο 
επίπεδο της οργανωτικής ευθύνης όσον αφορά την πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης 
καθώς και την ανάγκη επικαιροποιηµένης στρατηγικής καταπολέµησης της απάτης στο 
επίπεδο της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή ενέκρινε µια νέα στρατηγική για την καταπολέµηση της απάτης, την οποία 
προετοίµασε η OLAF σε συνεργασία µε τις κεντρικές υπηρεσίες και τις επιχειρησιακές Γ∆, 
και η οποία αντιµετωπίζει πλήρως τα ζητήµατα που επεσήµανε η ΥΕΕ. 


