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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

H παρούσα έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το Συµβούλιο για τη 
συνέχεια που δόθηκε στην απόφαση απαλλαγής για το οικονοµικό έτος 20091, σύµφωνα µε το 
άρθρο 319 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 147 
του δηµοσιονοµικού κανονισµού και το άρθρο 119 παράγραφος 5 του δηµοσιονοµικού κανονισµού 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ). 

Η έκθεση συνοψίζει τις απαντήσεις της Επιτροπής στα βασικά αιτήµατα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και συνοδεύεται από δύο έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής (ΕΕΥΕ) που περιλαµβάνουν τις απαντήσεις της Επιτροπής σε καθένα από τα ειδικά 
αιτήµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (συνολικά 298). Τα έγγραφα 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής περιλαµβάνουν, για κάθε αίτηµα, αναφορά στις συναφείς 
παραγράφους των εγγράφων είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συµβούλιο. 

Στα απαλλακτικά ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Επιτροπή εντόπισε συνολικά 213 
αιτήµατα που απευθύνονται σε αυτήν2. Για 89 από αυτά, η Επιτροπή συµφωνεί να αναλάβει τη 
δράση που ζήτησε το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή εκτιµά ότι, όσον αφορά 112 αιτήµατα, 
αναλήφθηκε ήδη ή υλοποιείται η απαιτούµενη δράση, παρόλο που σε ορισµένες περιπτώσεις 
πρέπει να εξεταστούν τα αποτελέσµατα των δράσεων. Τέλος, για λόγους που συνδέονται µε το 
υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο ή τα θεσµικά προνόµιά της, η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί 12 
αιτήµατα3. 

Επίσης, στη σύσταση του Συµβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επιτροπή εντόπισε άλλα 
85 αιτήµατα που απευθύνονται σε αυτήν4. Για 43 από αυτά, η Επιτροπή συµφωνεί να αναλάβει τη 
δράση που ζήτησε το Συµβούλιο. Η Επιτροπή εκτιµά ότι, όσον αφορά 42 αιτήµατα, αναλήφθηκε 
ήδη ή υλοποιείται η απαιτούµενη δράση, παρόλο που σε ορισµένες περιπτώσεις πρέπει να 
εξεταστούν τα αποτελέσµατα των δράσεων. ∆εν υπάρχουν αιτήµατα που δεν µπορεί να δεχθεί η 
Επιτροπή για λόγους που συνδέονται µε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο ή τα θεσµικά προνόµιά της. 

                                                 
1 Απαλλαγή γενικού προϋπολογισµού, απαλλαγή σχετικά µε τις ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής, απαλλαγή ΕΤΑ και απαλλαγή οργανισµών για το 2009. 
2 Έγγραφα P7_TA(2011)0194 και P7_TA(2011)0195, που διατίθενται αντίστοιχα στην εξής διεύθυνση 

διαδικτύου: 
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0194+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-87 
3 Βλ. τα αιτήµατα 1, 18, 25, 71, 82, 86, 117, 156, 175, 179, 192, 206 και 198. 
4 Έγγραφα αριθ. 5891/11 ADD 1 και 2, 5892/11 ADD 1, 5893/11 ADD 1, 5469/11 και 5894/11 ADD 1, που 

δηµοσιεύθηκαν στη διεύθυνση:  
 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/editoDisplay.do?language=EN&id=2&body=CONT 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0194+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-87
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0194+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-87
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/editoDisplay.do?language=EN&id=2&body=CONT
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/editoDisplay.do?language=EN&id=2&body=CONT
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 

1. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Στο ψήφισµά του το Κοινοβούλιο τόνισε ειδικά επτά δράσεις προτεραιότητας θεσµικού και 
οργανωτικού χαρακτήρα. Τα αιτήµατα αυτά συζητήθηκαν εκτενώς κατά τη διαδικασία 
απαλλαγής και η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις απόψεις της σε διάφορες 
ανταλλαγές µε τα µέλη της επιτροπής δηµοσιονοµικού ελέγχου (CONT) και ιδίως µε τον 
εισηγητή της απαλλαγής για το 2009. Κατά τις συζητήσεις αυτές, παρασχέθηκαν αποδείξεις 
της ισχυρής δέσµευσης της Επιτροπής επί των θεµάτων αυτών. 

1.1. Μεταρρύθµιση της ισχύουσας διαδικασίας απαλλαγής 

Οι κανόνες περί διαδικασίας απαλλαγής και ιδίως τα χρονικά περιθώρια, καθορίζονται στον 
δηµοσιονοµικό κανονισµό (∆Κ). Η συντόµευση της όλης διαδικασίας αποτελεί µέρος της 
συζήτησης για την τρέχουσα επανεξέταση του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

Η Επιτροπή έχει ήδη καλέσει την αρµόδια για την απαλλαγή αρχή, το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να συγκροτήσουν οµάδα εργασίας που θα µελετήσει µια 
ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση της διαδικασίας απαλλαγής, µε σκοπό ένα συντοµότερο 
χρονοδιάγραµµα που θα αφήνει αρκετά περιθώρια στα ενεχόµενα θεσµικά όργανα να 
καταρτίσουν και να παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους. Θα µπορούσε να οργανωθεί διάσκεψη 
για να συζητηθούν τα συµπεράσµατα της εν λόγω οµάδας εργασίας. 

1.2. Εθνικές διαχειριστικές δηλώσεις 

Για να ενισχύσει περισσότερο την υποχρέωση λογοδοσίας των κρατών µελών σύµφωνα µε το 
άρθρο 317 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή συµπεριέλαβε στην πρότασή της για την τριετή 
αναθεώρηση του ∆Κ (άρθρο 56) την υποχρέωση για τους αρµόδιους οργανισµούς που είναι 
διαπιστευµένοι στα κράτη µέλη να κοινοποιούν ετησίως τις διαχειριστικές δηλώσεις που 
καλύπτουν όλα τα κονδύλια υπό επιµερισµένη διαχείριση5

 ακολουθώντας προσέγγιση 
παρόµοια µε εκείνην που εφαρµόσθηκε επιτυχώς στον γεωργικό τοµέα. 

Οι διαχειριστικές αυτές δηλώσεις θα παρέχουν στην Επιτροπή σηµαντική επιπρόσθετη 
διαβεβαίωση όσον αφορά τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ από τα κράτη µέλη. Κατά την άποψη 
της Επιτροπής, οι ελεγµένες από ανεξάρτητο ελεγκτή διαχειριστικές δηλώσεις αποτελούν 
καταλληλότερο µέσο διαβεβαίωσης από πλευράς κρατών µελών από τις τρέχουσες εθνικές 
δηλώσεις, και θα ενίσχυαν τη συνεργασία µε τα κράτη µέλη στην εκτέλεση του 
προϋπολογισµού. 

Μετά από εύλογη περίοδο εφαρµογής η Επιτροπή θα αξιολογήσει την προστιθέµενη αξία των 
διαχειριστικών δηλώσεων και µπορεί να θελήσει να προτείνει την πολιτική κατοχύρωση της 

                                                 
5 Στην Επιτροπή δηµοσιονοµικού ελέγχου εστάλη, τον Φεβρουάριο του 2011, έγγραφο εργασίας που 

περιλαµβάνει ανάλυση της υπόψη διαδικασίας εξέτασης της αξιοπιστίας στο πλαίσιο της επιµερισµένης 
διαχείρισης, αξιολόγηση των εθνικών δηλώσεων που εξέδωσαν τέσσερα κράτη µέλη και καθοδήγηση 
ως προς τον τρόπο προσθήκης αξίας στη διαδικασία αυτή. 
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διαδικασίας υποβολής εκθέσεων και λογοδοσίας, περιλαµβανοµένης της υποβολής 
διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας από µέρους των διαχειριστών. 

1.3. Ολοκλήρωση της δοµής διακυβέρνησης της Επιτροπής 

Η εκτέλεση του προϋπολογισµού ανατίθεται από το Σώµα των Επιτρόπων στους γενικούς 
διευθυντές και τους προϊστάµενους υπηρεσιών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη χρηστή και 
αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων, καθώς και για την εξασφάλιση αποτελεσµατικών 
συστηµάτων ελέγχου στις υπηρεσίες τους. Οι γενικοί διευθυντές και οι προϊστάµενοι 
υπηρεσιών λογοδοτούν για την άσκηση των καθηκόντων τους στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων (ΕΕ∆), η οποία περιλαµβάνει υπογεγραµµένη δήλωση αξιοπιστίας όσον 
αφορά τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των δηµοσιονοµικών πράξεων. Η δήλωση 
αξιοπιστίας αποκτάται µέσω της αντικειµενικής εξέτασης των αποδεικτικών στοιχείων µε 
σκοπό την ενδελεχή εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης 
κινδύνου, ελέγχου και διακυβέρνησης. Η εξέταση αυτή διενεργείται από τη διοίκηση, η οποία 
παρακολουθεί σε µόνιµη βάση τη λειτουργία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς 
και από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές. Η ΕΕ∆ αποτελεί το κύριο µέσο τεκµηρίωσης 
των υποχρεώσεων λογοδοσίας των γενικών διευθυντών έναντι του Σώµατος των Επιτρόπων. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαχειριστική ευθύνη που αναλαµβάνουν οι γενικοί διευθυντές δεν 
πρέπει να ελαττώνεται µε την προσθήκη της υπογραφής των Επιτρόπων ή του Προέδρου. 

Ωστόσο, οι πάγιες οδηγίες περί κατάρτισης της ΕΕ∆ επικαιροποιήθηκαν µε αποτέλεσµα ο 
γενικός διευθυντής να επιβεβαιώνει σαφώς ότι τα κύρια στοιχεία της έκθεσης και της 
δήλωσης αξιοπιστίας που υποβάλλει, περιλαµβανοµένων των τυχόν επιφυλάξεων, τέθηκαν 
εις γνώσιν του αρµόδιου Επιτρόπου. Όλοι οι γενικοί διευθυντές συµµορφώθηκαν µε τις 
πάγιες οδηγίες το 2011 για τις ΕΕ∆ του 2010. 

Επιπλέον, στη σύνοδο του Σώµατος των Επιτρόπων της 23ης Φεβρουαρίου 2011 επιστήθηκε 
η προσοχή των Επιτρόπων στη σηµασία του διαλόγου µεταξύ γενικών διευθυντών και 
Επιτρόπων όσον αφορά το σχέδιο ΕΕ∆ και τις επιφυλάξεις, σύµφωνα µε τις πάγιες οδηγίες 
και τις ρυθµίσεις εργασίας όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ γραφείων των Επιτρόπων και 
υπηρεσιών. 

1.4. Συστηµατική ενεργοποίηση της διακοπής και της αναστολής πληρωµών 

Για την περίοδο 20078-2013 το ταµείο συνοχής λειτουργεί εντός του πλαισίου που 
θεσπίστηκε µε τον κανονισµό 1083/20066 που περιλαµβάνει νοµική βάση (άρθρο 91) για την 
εφαρµογή της διακοπής των προθεσµιών πληρωµής σε επιχειρησιακό επίπεδο το πολύ επί έξι 
µήνες, µε απόφαση του γενικού διευθυντή, ως πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση της 
αναστολής πληρωµών µε απόφαση της Επιτροπής (άρθρο 92). Η διακοπή των προθεσµιών 
πληρωµής αποτελεί πιο ευέλικτο µέσο εξαναγκασµού των κρατών µελών να διορθώσουν τις 
αδυναµίες, δεδοµένου ότι είναι άµεσες και δεν απαιτούν επίσηµη απόφαση του Σώµατος των 
Επιτρόπων. Η Επιτροπή έχει λάβει µέτρα για να εξασφαλίσει ότι το µέσο αυτό θα 
χρησιµοποιείται συστηµατικότερα, όπως κοινές κατευθυντήριες γραµµές που 
χρησιµοποιούνται από τις Γ∆ EMPL, Γ∆ REGIO και πολλές εθνικές ελεγκτικές αρχές, καθώς 
και βασικές απαιτήσεις αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των διαχειριστικών και 

                                                 
6 Κανονισµός (EK) αριθ. 1083/2006, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 
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ελεγκτικών συστηµάτων στα κράτη µέλη. Οι υπηρεσίες έχουν αναφέρει όλες τις αποφάσεις 
διακοπής/αναστολής στην ΕΕ∆ τους. 

Η συστηµατική διακοπή και αναστολή πληρωµών περιγράφεται στα παραδείγµατα που 
παρουσιάσθηκαν στην Επιτροπή δηµοσιονοµικού ελέγχου7, που δείχνουν καθαρά ότι η 
ακολουθία διαδικαστικών και νοµικών µέτρων που οδηγούν σε διακοπή και αναστολή 
πληρωµών τηρείται συστηµατικά και χωρίς κενά από την Επιτροπή. 

Όσον αφορά τη διαβίβαση αντιγράφων επιστολών είσπραξης και επιστολών που κοινοποιούν 
δηµοσιονοµικές διορθώσεις προς τα εθνικά κοινοβούλια και τα εθνικά ανώτατα ελεγκτικά 
όργανα των κρατών µελών, η Επιτροπή φρονεί ότι εναπόκειται στους φορείς αυτούς να 
αποκτήσουν τις πληροφορίες από τις εθνικές διαχειριστικές και ελεγκτικές αρχές. 

1.5. Βελτίωση των διορθωτικών µηχανισµών 

Ήδη, επί σειρά ετών, επιβάλλονται δηµοσιονοµικές διορθώσεις εφόσον είναι αναγκαίες, η 
ποιότητα των δεδοµένων των κρατών µελών σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις και 
τις ανακτήσεις έχει βελτιωθεί και η Επιτροπή έχει καταβάλει προσπάθειες για την προώθηση 
της χρήσης βέλτιστων πρακτικών ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη ενός βελτιωµένου 
µηχανισµού ανάκτησης σε επίπεδο κρατών µελών και σε επίπεδο ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής που λειτουργούν υπό καθεστώς επιµερισµένης διαχείρισης από 
το 2007 αναφέρουν στην ΕΕ∆ τους τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις µε ευκρινή κατανοµή ανά 
κράτος µέλος, προγραµµατική περίοδο και ταµείο. Η σηµείωση αριθ. 6 στους λογαριασµούς 
συµπληρώθηκε επίσης µε λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την εκτέλεση 
δηµοσιονοµικών διορθώσεων. 

Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι στον τοµέα της Συνοχής όλα τα ποσά που συµφωνήθηκαν από 
τα κράτη µέλη ως δηµοσιονοµικές διορθώσεις, θα εκτελεστούν. Εάν η Επιτροπή δεν είναι 
επαρκώς βέβαιη για την αποτελεσµατική εφαρµογή όλων των διορθώσεων, θα αναστέλλει τη 
διαδικασία κλεισίµατος και θα ζητεί την ανάληψη κατάλληλων µέτρων από το εκάστοτε 
κράτος µέλος. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διεξάγουν ειδική ελεγκτική έρευνα σχετικά µε τα συστήµατα 
ανάκτησης8 των κρατών µελών για να βεβαιωθούν ως προς την ποιότητα των δεδοµένων που 
υποβάλλονται στις ετήσιες καταστάσεις ανακτήσεων και αναλήψεων. Τα πρώτα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού αναµένεται ότι θα αναφερθούν ληφθούν στις ΕΕ∆ του 
2011. 

Η Επιτροπή διαβίβασε στην επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λεπτοµερείς 
πληροφορίες για όλες τις αποφάσεις περί διακοπής, αναστολής πληρωµών και 
δηµοσιονοµικών διορθώσεων και έχει ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήµατα παροχής 
πληροφοριών9. 

                                                 
7 Βλ υπόµνηµα που εστάλη στις 2 Μαΐου 2011 «DG REGIO memorandum on financial corrections and 

recoveries, interruptions and suspensions» και υπόµνηµα που εστάλη στις 18 Μαρτίου 2011, 
παράρτηµα 3 (κατάλογος διακοπών / αναστολών πληρωµής ΕΤΠΕ/ΤΣ και ΕΚΤ. 

8 Αποστολές ελέγχου που άρχισαν τον Σεπτέµβριο του 2011. 
9 Βλ. υποσηµείωση 7. 
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Ειδικότερα, στον τοµέα της γεωργίας, όταν προσδιορίζονται πραγµατικές ή πιθανές 
αχρεωστήτως καταβληθείσες πληρωµές µετά από διαδικασίες εκκαθάρισης ως προς τη 
συµµόρφωση, τα κράτη µέλη καλούνται να εξασφαλίσουν την παρακολούθησή τους µέσω 
ενεργειών ανάκτησης από τους τελικούς δικαιούχους. Ωστόσο, ακόµη και όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν επειδή οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις αφορούν αποκλειστικά ανεπάρκειες του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του κράτους µέλους, οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις 
παραµένουν σηµαντικό µέσο για τη βελτίωση των συστηµάτων αυτών και, συνεπώς, για την 
πρόληψη ή τον εντοπισµό και την ανάκτηση των παράτυπων πληρωµών προς τελικούς 
δικαιούχους. Εποµένως, η εκκαθάριση ως προς τη συµµόρφωση ενισχύει τη νοµιµότητα και 
κανονικότητα των πράξεων στο επίπεδο των τελικών δικαιούχων. Το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο θεωρεί ότι οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις αποτελούν µέτρα για την αποκατάσταση 
της κανονικότητας των δαπανών και την προστασία του προϋπολογισµού της ΕΕ. Η 
δυνατότητα διακοπής των προθεσµιών πληρωµής και επιβολής δηµοσιονοµικών διορθώσεων 
αποτελεί επίσης κίνητρο για τα κράτη µέλη ώστε να βελτιώσουν τα συστήµατα διαχείρισης 
και ελέγχου και να εφαρµόσουν τα ίδια τις απαιτούµενες δηµοσιονοµικές διορθώσεις. Οι 
προτάσεις για την επόµενη γενεά προγραµµάτων10 περιλαµβάνουν και προτάσεις σκοπός των 
οποίων είναι να υποχρεωθούν τα κράτη µέλη να ανακτούν δηµοσιονοµικές διορθώσεις από 
τελικούς δικαιούχους όποτε αυτό είναι δυνατόν. Επιπλέον, παρέχει στην Επιτροπή νέα 
δυνατότητα ακύρωσης ολόκληρης ή ενός µέρους της συµβολής του προϋπολογισµού της ΕΕ 
σε κάποιο πρόγραµµα και πραγµατοποίησης ανάκτησης από τα κράτη µέλη. Στόχος είναι να 
µπορεί η Επιτροπή να αποκλείει χρηµατοδότηση από µέρους της ΕΕ δαπανών που 
παραβαίνουν την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία, µεταξύ άλλων, και εξαιτίας 
ελλείψεων στα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών µελών που διαπιστώθηκαν 
είτε από την Επιτροπή είτε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.  

1.6. Αξιολόγηση επιδόσεων 

Η Επιτροπή θα υποβάλει, πριν από τα τέλη του 2011, την πρώτη έκθεση αξιολόγησης βάσει 
του άρθρου 318 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή θα εφαρµόσει τις πάγιες µεθόδους εργασίας της όσον 
αφορά τη δηµοσίευση και τη διαβίβαση της έκθεσης στο ΕΚ και σηµειώνει ότι η Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) της διαθέτει ανεξαρτησία όσον αφορά τον προγραµµατισµό του 
ελεγκτικού της έργου. 

1.7. Εισαγωγή νέας λογικής στον τοµέα των δαπανών 

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο «Προϋπολογισµός για την «Ευρώπη 2020»11, η Επιτροπή θα 
συνεργασθεί µε την νοµοθετική αρχή µε σκοπό να εξασφαλιστεί η πλήρης ενσωµάτωση των 
αρχών της απλούστευσης, της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και της λογοδοσίας στον 
µελλοντικό προγραµµατισµό. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει µέτρα 
απλούστευσης στην πρόταση αναθεώρησης του ∆Κ. Πρόκειται δε να εκδώσει ειδική 
ανακοίνωση για την απλούστευση στα τέλη του 2011, αφ' ης στιγµής υποβληθούν όλες οι 
τοµεακές της προτάσεις. 

Η Επιτροπή φρονεί ότι η έκδοση συνολικής δήλωσης αξιοπιστίας για κάθε πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο δεν θα συνεισέφερε προστιθέµενη αξία στην υφιστάµενη δοµή 

                                                 
10 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών 

διατάξεων για όλα τα διαρθρωτικά ταµεία (COM(2011)615) 
11 COM(2011) 500. 
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διακυβέρνησης η οποία ήδη περιλαµβάνει µια πλήρη και συµπεφωνηµένη διαδικασία 
λογοδοσίας για τις δαπάνες. 

Οι εκ των υστέρων έλεγχοι αποβλέπουν στη διαπίστωση και, εν συνεχεία, στη διόρθωση 
σφαλµάτων που δεν θα µπορούσαν να διαπιστωθούν κατά την πληρωµή. Για πολυετή 
προγράµµατα, η Επιτροπή παρακολουθεί το ποσοστό εναποµένοντος σφάλµατος µετά τις 
διορθώσεις, ήτοι στο τέλος του κύκλου ελέγχων. Ορισµένες Γενικές ∆ιευθύνσεις, ιδίως στον 
τοµέα της έρευνας, καθορίζουν τον στόχο όσον αφορά τους εσωτερικούς ελέγχους σε 
πολυετή βάση, από άποψη ποσοστού εναποµένοντος σφάλµατος. Επίσης, στην πολιτική 
συνοχής η Επιτροπή προβλέπει ότι θα προβεί σε ανάλυση του ποσοστού υπολειµµατικού 
σφάλµατος, για την προγραµµατική περίοδο του ΕΤΠΑ 2000-2006 µε βάση ελέγχους που θα 
πραγµατοποιηθούν το 2012 και ότι θα κοινοποιήσει τα αποτελέσµατα στη συνέχεια. 

2. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

2.1. Λογαριασµοί  

Η Επιτροπή διαθέτει ήδη ένα ευσταθές λογιστικό σύστηµα το οποίο, την τελευταία τριετία, 
οδήγησε στην έκδοση γνώµης χωρίς επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των λογαριασµών. Η 
Επιτροπή συνεχίζει να βελτιώνει τις µεθόδους της µε ενέργειες, όπως το σχέδιο περί 
λογιστικής ποιότητας, ώστε να ανταποκριθεί στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και να µειώσει έτι περαιτέρω τον κίνδυνο λαθών. 

Η ύπαρξη αρνητικής καθαρής περιουσίας αποτελεί συνέπεια της εφαρµογής της λογιστικής 
των δεδουλευµένων σε ένα θεσµικό όργανο που χρηµατοδοτείται σε ετήσια βάση. Οι 
υποχρεώσεις (όπως συντάξεις και οφειλές στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ) καταχωρούνται στους 
λογαριασµούς, ενώ βάσει των λογιστικών κανόνων της ΕΕ εγγυήσεις, όπως εκείνες που 
χορηγούν τα κράτη µέλη για την κάλυψη των εν λόγω απαιτήσεων µε πιστώσεις στους 
ετήσιους προϋπολογισµούς, δεν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου και, ως 
εκ τούτου, δεν καταχωρούνται στους λογαριασµούς, αλλά εµφανίζονται στις σηµειώσεις των 
λογαριασµών. Τα λογιστικά πρότυπα της ΕΕ ακολουθούν τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Η 
απόκλιση από τα πρότυπα αυτά θα είχε ως συνέπεια τη διατύπωση επιφύλαξης για τους 
λογαριασµούς από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Το 2004 έγινε λεπτοµερής ανάλυση όσον αφορά τη δυνατότητα σύστασης συνταξιοδοτικού 
ταµείου και τελικά επελέγη η τρέχουσα λύση η οποία και κατοχυρώθηκε στον κανονισµό 
υπηρεσιακής κατάστασης. 

2.2. Νοµιµότητα και κανονικότητα 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η λογοδοσία των κρατών µελών και η διαβεβαίωση που παρέχουν 
στην Επιτροπή έχουν ενισχυθεί στην ισχύουσα νοµοθεσία, µέσω της θέσπισης µιας 
διαδικασίας εκ των προτέρων έγκρισης των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου και της 
σύστασης αρχών ελέγχου προγραµµάτων. Οι ισχύοντες κανονισµοί για τα διαρθρωτικά 
ταµεία παρέχουν επίσης στην Επιτροπή τα µέσα για να φέρει σε πέρας τον εποπτικό της ρόλο 
σε περίπτωση που τα κράτη µέλη δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

Η πρόταση της Επιτροπής για την τριετή αναθεώρηση του ∆Κ περιλαµβάνει υποχρέωση 
υποβολής ετήσιων διαχειριστικών δηλώσεων αξιοπιστίας, συνοδευόµενων από γνωµοδότηση 
ανεξάρτητου ελεγκτή. Ο ελεγκτικός φορέας θα εφαρµόζει διεθνή πρότυπα και µεθοδολογία 
που θα έχει συµφωνηθεί µε την Επιτροπή, ενώ θα υπόκειται σε ελέγχους από µέρους αυτής 
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και σε λεπτοµερείς ελέγχους από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σε µεταγενέστερο 
στάδιο. 

2.3. Ευθύνη των κρατών µελών και διαφάνεια 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρέχουν στις ΕΕ∆ τους αξιολόγηση των συστηµάτων 
διαχείρισης και ελέγχου των κρατών µελών και λαµβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη µέλη (µεταξύ άλλων στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου και στις ετήσιες 
περιλήψεις) όταν εκδίδουν τις διαχειριστικές τους δηλώσεις. Ωστόσο, βάσει της ισχύουσας 
νοµοθεσίας περί πρόσβασης σε έγγραφα, η απόφαση δηµοσίευσης των ετήσιων περιλήψεων 
λαµβάνεται από τα κράτη µέλη, ως συντάκτες των εν λόγω εγγράφων. 

Οι ΕΕ∆ παρέχουν εκτενή πληροφόρηση για το 2010 ανά κράτος µέλος, ανά τοµέα πολιτικής 
και ανά προγραµµατική περίοδο. Η Επιτροπή, στην συγκεφαλαιωτική έκθεση, προσδιορίζει 
τα µέτρα που κρίνει αναγκαία για την επίλυση των σηµαντικών αδυναµιών που έχουν 
διαπιστωθεί. 

Η συνεργασία µεταξύ ΟLAF και Γενικών ∆ιευθύνσεων που διαχειρίζονται τα διαρθρωτικά 
ταµεία έχει ενισχυθεί12 και το σχετικό έγγραφο στρατηγικής αξιολογείται ανά εξάµηνο. 
Στόχος είναι η ενίσχυση της αξιολόγησης του κινδύνου απάτης, η παροχή περισσότερης 
καθοδήγησης στα κράτη µέλη όσον αφορά την πρόληψη και τη διαπίστωση απάτης και η 
αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την απάτη τόσο στις υπηρεσίες όσο και στα 
κράτη µέλη. 

2.4. Αποδεκτός κίνδυνος σφάλµατος 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης της νέας τοµεακής νοµοθεσίας για την περίοδο 2014-2020, η 
Επιτροπή θα παρέχει, στα νοµοθετικά δηµοσιονοµικά δελτία, περιγραφή του συστήµατος 
ελέγχου, εκτίµηση του κόστους και των οφελών των ελέγχων και του αναµενόµενου κινδύνου 
µη συµµόρφωσης µε τους ισχύοντες κανόνες. 

Η έννοια του αποδεκτού κινδύνου σφάλµατος αποτελεί διαχειριστικό µέσο µέτρησης της 
αποτελεσµατικότητας των ελέγχων- Ωστόσο, η Επιτροπή τηρεί προσέγγιση µηδενικής ανοχής 
σε όλες τις περιπτώσεις κακής διαχείρισης και απάτης. 

2.5. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής 

Ως µέρος του προγράµµατος ελέγχου για το 2011, η ΥΕΕ έχει αναπτύξει την πρακτική της 
διενέργειας ορισµένων ελέγχων επιδόσεων, εστιαζόµενη στην αποτελεσµατικότητα, την 
αποδοτικότητα και την οικονοµική χρήση των πόρων της ΕΕ. Η Επιτροπή συµφωνεί να 
κληθεί η ΥΕΕ να αναπτύξει περαιτέρω τις πτυχές αυτές στα προγράµµατα ελέγχου που θα 
καταρτίσει µελλοντικά. 

2.6. Ενιαίος έλεγχος 

Το πλαίσιο της Επιτροπής πληροί την απαίτηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να υπάρχει 
«αλυσίδα διαδικασιών ελέγχου, για κάθε δε επίπεδο πρέπει να καθορίζονται συγκεκριµένοι 
στόχοι, στο πλαίσιο των οποίων θα λαµβάνονται υπόψη οι εργασίες των υπολοίπων». Οι 
υφιστάµενες δοµές αποσκοπούν στην αποφυγή των άσκοπων επαναλήψεων και δεν θέτουν 

                                                 
12 Με την «Κοινή στρατηγική για την πρόληψη της απάτης» που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2010. 
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υπό αµφισβήτηση τον ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως εξωτερικού ελεγκτή, ή την 
ανεξαρτησία άλλων φορέων εκτός του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, όπως οι εκθέσεις των 
ανώτατων οργάνων ελέγχου προς τα εθνικά κοινοβούλια. 

2.7. ∆ιαφάνεια 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι πληροί τις υποχρεώσεις περί διαφάνειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 
30 του ∆Κ, ενώ το ∆ικαστήριο δεν αµφισβήτησε την εγκυρότητα του ∆Κ. Ωστόσο, η 
Επιτροπή θα προβεί σε ανάλυση των συναφών αποφάσεων του ∆ικαστηρίου13 και θα 
προτείνει στην νοµοθετική αρχή τις διατάξεις που θεωρεί απαραίτητες για τη διατήρηση του 
απαιτούµενου επιπέδου διαφάνειας. 

Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι η συγκεφαλαιωτική έκθεση δεν αποτελεί το κατάλληλο 
µέσο παρακολούθησης του τρόπου µε τον οποίο τα κράτη µέλη εκπληρώνουν την υποχρέωση 
έγκαιρης δηµοσίευσης των στοιχείων των δικαιούχων. Ο τρόπος εκπλήρωσης θα ήταν 
προτιµότερο να επισυνάπτεται στις ΕΕ∆ των Γενικών ∆ιευθύνσεων. 

2.8. Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης 

Το 2011, η Επιτροπή παρέλαβε σχέδιο πρότασης για την τροποποίηση του κανονισµού 
υπηρεσιακής κατάστασης που επιτυγχάνει ισορροπία µεταξύ της αναζήτησης της 
απαιτούµενης αποδοτικότητας και ικανότητας των οργάνων να εφαρµόσουν τις πολιτικές 
τους. Η πρόταση συµπληρώνει την µεταρρύθµιση του καθεστώτος των υπαλλήλων που 
πραγµατοποιήθηκε το 2004. 

Το εν λόγω σχέδιο πρότασης αποτελεί τη βάση για συζητήσεις µε εκπροσώπους του 
προσωπικού. Η επίσηµη πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να υποβληθεί στο Συµβούλιο και 
το Κοινοβούλιο πριν από τα τέλη του 2011. 

3. ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

3.1. Γεωργία και φυσικοί πόροι  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η µείωση του ποσοστού σφάλµατος στον τοµέα της Γεωργίας µπορεί 
ήδη να εκληφθεί ως τάση. Υπό την έννοια αυτή, ένα ποσοστό σφάλµατος το οποίο τα 
τελευταία έτη κυµαίνεται γύρω στο 2% επιβεβαιώνει τη συνολική θετική αξιολόγηση των 
προηγούµενων ετών. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για 
µείωση του ποσοστού σφάλµατος για τις γεωργικές δαπάνες κάτω από το όριο 
σηµαντικότητας, ιδίως µε την επικέντρωση των προσπαθειών σε τοµείς δαπανών µε 
µεγαλύτερα ποσοστά σφάλµατος, όπως ορισµένα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης. 

Η Επιτροπή εργάζεται σε συνεχή βάση, µαζί µε τα κράτη µέλη, για την περαιτέρω βελτίωση 
της λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) και της 
αξιοπιστίας του Συστήµατος Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων (ΣΑΑ). Από το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2010, τα κράτη µέλη πρέπει να προβαίνουν σε ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας 
του ΣΑΑ και να αναφέρουν τα αποτελέσµατά της. Αν και το 2010 ήταν το πρώτο έτος, το 
εγχείρηµα αυτό αποδείχτηκε χρήσιµο για τα κράτη µέλη όσον αφορά τον εντοπισµό περιοχών 
που χρήζουν προσοχής. Όλες οι εναποµένουσες αδυναµίες παρακολουθούνται µέσω των 

                                                 
13 Υποθέσεις C-92/09 και C-93/09. 
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διαδικασιών εκκαθάρισης της ως προς τη συµµόρφωση για να προστατεύονται τα οικονοµικά 
συµφέροντα της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) µετά το 2013, η 
Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για περαιτέρω µείωση του διοικητικού φόρτου 
και την απλούστευση της πολιτικής αυτής14. Στο πλαίσιο αυτό θα µελετηθεί και το θέµα του 
ορισµού του «ενεργού γεωργού».  

Για την δήλωση αξιοπιστίας του 2011, η Επιτροπή θα προτείνει τριµερείς συναντήσεις µε το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τις εθνικές αρχές και για τον τοµέα της γεωργίας και 
φυσικών πόρων, στις περιπτώσεις που αναµένεται ότι θα διευκολύνουν τον χειρισµό 
µεµονωµένων υποθέσεων της ∆Α.  

3.2. Συνοχή 

Τα πολυετή προγράµµατα στο πλαίσιο της συνοχής υπόκεινται σε διάφορα επίπεδα ελέγχου 
που πραγµατοποιούνται επί σειρά ετών. Ωστόσο, η ετήσια εκτίµηση σφάλµατος µε βάση τις 
πληρωµές που σχετίζονται µε ένα δεδοµένο οικονοµικό έτος µπορεί να οδηγήσει σε 
υψηλότερα ποσά λόγω του ότι δεν έχουν ακόµη πραγµατοποιηθεί όλα τα επίπεδα ελέγχου. Η 
Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί µε αυστηρότητα τον εποπτικό της ρόλο εξασφαλίζοντας ότι 
τα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης 
και ελέγχου τους και εφαρµόζοντας επίσης διακοπές και αναστολές πληρωµών, καθώς και 
δηµοσιονοµικές διορθώσεις εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Η Επιτροπή βασίζεται στις ετήσιες 
ελεγκτικές γνωµοδοτήσεις των αρχών ελέγχου, καθώς και στο δικό της ελεγκτικό έργο. Οι 
έλεγχοί της επικεντρώνονται σε προγράµµατα υψηλού κινδύνου. 

Οι ΕΕ∆ και τα αριθµητικά στοιχεία που διαβιβάσθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δείχνουν ότι στην πλειονότητά τους οι αδυναµίες συγκεντρώνονται σε µικρό αριθµό κρατών 
µελών. Ακολουθώντας τη σύσταση της Επιτροπής και µε την έγκρισή της τα κράτη µέλη 
κατάρτισαν εθνικά επανορθωτικά σχέδια δράσης µε σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων και την εξάλειψη των αιτίων της χαµηλής 
αποδοτικότητας των σχετικών προγραµµάτων και κρατών µελών. 

Στην περιφερειακή πολιτική διαπιστώθηκαν πολλές παρατυπίες που είχαν ιδίως να κάνουν µε 
την λανθασµένη εφαρµογή των κανόνων για τις δηµόσιες συµβάσεις. Η Επιτροπή έχει λάβει 
µέτρα για την αντιµετώπιση των διαπιστωθέντων προβληµάτων. Στο πλαίσιο της πράξης για 
την ενιαία αγορά, η Επιτροπή έχει αναλάβει να υποβάλει προτάσεις για την αναθεώρηση των 
οδηγιών έως το 2012 και στο πλαίσιο αυτό η απλούστευση θα αποτελέσει βασική παράµετρο. 
Τα ενδιαφερόµενα µέρη θα έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν στη διαδικασία αυτή. 

Για την περίοδο 2007-2013, η Επιτροπή έχει πραγµατοποιήσει εξαρχής σηµαντικές 
επενδύσεις από άποψη καθοδήγησης, κατάρτισης και παροχής στήριξης προς τα κράτη µέλη. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσει τις προσπάθειές της, ενώ συµµετέχει σε ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών. Στα κράτη µέλη διατίθενται επίσης κονδύλια τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη 
διοικητικού δυναµικού. 

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να επιδείξουν αµέσως την προσήλωσή τους στον στόχο της 
βελτίωσης της λογοδοσίας ενισχύοντας όπου χρειάζεται τα µέτρα ελέγχου, ιδίως δε όσον 

                                                 
14 Βλ. λεπτοµερή απάντηση αριθ. 15 στο συνηµµένο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 

σχετικά µε τις συστάσεις του Συµβουλίου.  
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αφορά τις διαχειριστικές επαληθεύσεις, προτού πιστοποιήσουν τις δαπάνες στην Επιτροπή 
και ακολουθώντας τις οδηγίες της σχετικά µε τις ετήσιες περιλήψεις ώστε να τις 
καταστήσουν πολύτιµες πρόσθετες πηγές αξιοπιστίας. Ενώ η νοµική βάση για τις ετήσιες 
περιλήψεις δεν απαιτεί συνολική δήλωση αξιοπιστίας, η Επιτροπή ενθαρρύνει όλα τα κράτη 
µέλη να ακολουθήσουν το παράδειγµα εκείνων των κρατών µελών που συµπεριέλαβαν 
δηλώσεις αξιοπιστίας το 2010. 

Η Επιτροπή παρουσίασε λεπτοµερειακά τα µέτρα που λήφθηκαν την περίοδο 2010-2011 για 
τους διαπιστωθέντες τοµείς και προγράµµατα υψηλού κινδύνου και τα οποία προβλέπονται 
για το µελλοντικό νοµικό πλαίσιο, ανταποκρινόµενη στα σφάλµατα που διαπιστώθηκαν τόσο 
από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και στο πλαίσιο των δικών της ελέγχων15. 

3.3. Έρευνα, ενέργεια, µεταφορές, οικονοµικές και χρηµατοδοτικές υποθέσεις και 
εκπαίδευση και ιθαγένεια 

Οι διατάξεις σχετικά µε τις δαπάνες που είναι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση είναι 
πολύπλοκες και οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα περισσότερα από τα σφάλµατα που διαπιστώθηκαν 
οφείλονταν σε διαφορές στην ερµηνεία των διατάξεων αυτών. 

Ο αντίκτυπος των προτεινόµενων µελλοντικών εναλλακτικών επιλογών απλούστευσης θα 
γίνει αισθητός κυρίως στο επόµενο πρόγραµµα πλαίσιο (ΠΠ). Μέχρις ότου τεθούν σε 
εφαρµογή οι προτάσεις αυτές, για το 7ο ΠΠ η Επιτροπή έλυσε τα προβλήµατα που 
προκλήθηκαν από περίπλοκους κανόνες επιλεξιµότητας εκδίδοντας απόφαση τις 24 
Ιανουαρίου 201116 σχετικά µε τρία µέτρα για την απλούστευση της εφαρµογής του ΠΠ, που 
αφορούν και τη χρηµατοδότηση ΜΜΕ στον τοµέα της έρευνας. Η χρήση του µέσου κόστους 
προσωπικού από τους δικαιούχους έγινε ευκολότερη εντός του υφιστάµενου νοµικού 
πλαισίου. Αναµένεται ότι τα θεσπισθέντα µέτρα απλούστευσης θα µειώσουν ακόµη 
περισσότερο το ποσοστό σφάλµατος. 

Πέραν τούτου, η πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της εκ των προτέρων πιστοποίησης των 
µεθόδων κοστολόγησης θα ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των κανόνων για το επόµενο 
πρόγραµµα χρηµατοδότησης. 

Η Επιτροπή έχει καταστρώσει µια στρατηγική ελέγχου στόχος της οποίας θα είναι η 
εξασφάλιση της νοµιµότητας και της κανονικότητας των δαπανών σε πολυετή βάση ώστε να 
διαπιστώνονται τα τυχόν σφάλµατα που δεν εντοπίσθηκαν πριν από την πληρωµή. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε εκ των υστέρων έλεγχο και τη συστηµατική ανάκτηση όλων των ποσών που 
διαπιστώνεται ότι έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ελεγχθέντες δικαιούχους, ακόµη και 
για µη ελεγχθείσες συµβάσεις εφόσον είναι σκόπιµη και εφαρµοστέα η διαδικασία 
παρέκτασης. Επιπλέον, η ανακοίνωση για την απλούστευση της διαδικασίας ανάκτησης στο 
πλαίσιο της εφαρµογής της στρατηγικής ελέγχου που εγκρίθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 2009 θα 
συµβάλει στην καλύτερη διαχείριση των εισπρακτέων ποσών σε εκκρεµότητα και στην 
διευκρίνιση των κριτηρίων επιλεξιµότητας για φόρους ή τέλη που σχετίζονται µε τις δαπάνες 
προσωπικού και έδωσαν λαβή για σφάλµατα. Επίσης, η Επιτροπή αξιολόγησε τις δοµές 
λογοδοσίας και οργάνωσης των κοινοτικών φορέων που συστάθηκαν για την εφαρµογή του 
7ου ΠΠ τον ∆εκέµβριο του 2010. 

                                                 
15 SEC(2011) 1179 τελικό της 6.10.2011 
16 C(2011) 174 τελικό της 24.1.2011 
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Όσον αφορά την εκπαίδευση, το νέο πρόγραµµα «Εκπαίδευση-Ευρώπη» θα οδηγήσει επίσης 
σε σηµαντική απλούστευση χάρη στην κατάργηση υποπρογραµµάτων, τη µείωση του 
συνολικού αριθµού δραστηριοτήτων και την αύξηση της χρήσης κατ' αποκοπήν ποσών. 

3.4. Εξωτερική βοήθεια, ανάπτυξη και διεύρυνση, περιλαµβανοµένων των 
Ευρωπαϊκών Ταµείων Ανάπτυξης 

Όσον αφορά τη διεύρυνση, η Επιτροπή αποκρίθηκε στις βασικές παρατηρήσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τους εκ των προτέρων ελέγχους και συνεργάζεται µε 
(δυνητικά) υποψήφιες χώρες µε σκοπό τη βελτίωση των διαχειριστικών και ελεγκτικών 
συστηµάτων τους και την εξασφάλιση της συµµόρφωσης των πρακτικών που εφαρµόζουν µε 
τα πρότυπα της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει καταρτίσει ένα συνεκτικό σύνολο οδηγιών για τη 
διαδικασία ανάθεσης της διαχείρισης. 

Οι προσπάθειες της Επιτροπής όσον αφορά την παροχή συνδροµής από άποψη θεσµικών 
γνώσεων συνεχίζονται. Μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει µεν σταθερή πρόοδος όσον αφορά 
την αντιµετώπιση της διαφθοράς, της σύγκρουσης συµφερόντων και άλλων κακών 
πρακτικών, αλλά το πρόβληµα δεν έχει ακόµη λυθεί. Το νοµικό πλαίσιο δηµιουργήθηκε 
βαθµιαία και τα ανανεωµένα θεσµικά όργανα και συστήµατα έχουν αρχίσει να λειτουργούν. 
∆ιαµορφώνεται ένα πνεύµα πολιτικής λογοδοσίας µέσα από τις πρόσφατες δικαστικές 
πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται στις δικαιούχους χώρες. 

Όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, Επιτροπή αυξάνει την παρακολούθηση της χρήσης 
κέντρων προµηθειών ανθρωπιστικής βοήθειας και τον Φεβρουάριο του 2011 συνέστησε 
οµάδα εργασίας για την αξιολόγηση των προτάσεων ανθρωπιστικής βοήθειας. Εναρµονίζει 
και απλουστεύει την τεκµηρίωση της διαδικασίας αξιολόγησης και τα συµπεράσµατα θα 
κυρωθούν και θα τεθούν σε εφαρµογή από 1ης Ιανουαρίου 2012. 

Η µεθοδολογία σχετικά µε τους εκ των υστέρων ελέγχους έχει ολοκληρωθεί από την 
Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI), διάδοχο της Γ∆ RELEX για τις 
επιχειρησιακές δαπάνες, και θα βελτιωθεί ακόµη περισσότερο καθ' όλο το 2011 µε βάση την 
αποκτώµενη πείρα. 

Τέλος, θα δοθεί µεγάλη προτεραιότητα στο θέµα της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής 
διάστασης. 

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης, η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποβάλει 
εκτενείς εκθέσεις ως προς τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται και τα προβλήµατα που 
ανακύπτουν κατά την υλοποίηση δράσεων στήριξης του προϋπολογισµού. 

3.5. ∆ιεξοδική επανεξέταση των δαπανών 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισµού για το 2012, η Επιτροπή προέβη σε 
εξαντλητική εξέταση των προγραµµάτων δαπανών προκειµένου να διαπιστώσει τοµείς 
ανακατανοµής των δαπανών. Αποτέλεσµα αυτού ήταν να προτείνει η Επιτροπή σηµαντικά 
περιθώρια εντός των διαφόρων ανώτατων ορίων δαπανών ενόψει νέων πολιτικών 
προτεραιοτήτων. 

3.6. Αιτήµατα προς την Επιτροπή όσον αφορά τους οργανισµούς 

Οι συζητήσεις στο πλαίσιο της διοργανικής οµάδας εργασίας για τους οργανισµούς 
αποβλέπουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των 
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οργανισµών συνολικά, και στην απλούστευση της γενικής δοµής διακυβέρνησης τόσο εντός 
των οργανισµών όσο και σε σχέση µε τα όργανα της ΕΕ. Αναµένεται ότι θα περατώσει το 
έργο της στα τέλη του 2011. Όσον αφορά τη δυνατότητα συγχώνευσης της Ευρωπαϊκής 
Αστυνοµικής Ακαδηµίας (CEPOL) µε την Ευρωπόλ, η Επιτροπή θα παρουσιάσει το 
συµπέρασµα της εκτίµησης αντικτύπου κατά τη διάρκεια του 2012, σύµφωνα µε τις αρχές 
που συµφωνήθηκαν στην οµάδα εργασία όσον αφορά τα κριτήρια συγχώνευσης. 

* * * 

 


