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2012  

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Το παρόν έγγραφο αποτελεί την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(ΕΚ) και το Συμβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του ΕΚ σχετικά 
με την απαλλαγή1 και στη σύσταση του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 20122, σύμφωνα 
με το άρθρο 319 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), το άρθρο 166 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 119 παράγραφος 5 του 
δημοσιονομικού κανονισμού των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης (ΕΤΑ). 

Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στις δεσμευτικές υποχρεώσεις (ΔΥ) που επισήμανε το ΕΚ 
στα ψηφίσματά του σχετικά με τη γενική απαλλαγή. Συνοδεύεται από δύο έγγραφα εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής (ΕΕΥΕ) που περιλαμβάνουν απαντήσεις στα 353 ειδικά 
αιτήματα και παρατηρήσεις του ΕΚ σχετικά με την απαλλαγή (εκ των οποίων 8 του ΕΚ) και 
στα 77 (79 συνολικά, εκ των οποίων 2 απευθύνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο) του 
Συμβουλίου. 

Η Επιτροπή συμφωνεί να δρομολογήσει νέες ενέργειες σχετικά με 142 αιτήματα (108 του ΕΚ 
και 34 του Συμβουλίου). Όσον αφορά 240 αιτήματα (199 του ΕΚ και 41 του Συμβουλίου), 
θεωρεί αντίθετα ότι οι απαιτούμενες ενέργειες έχουν ήδη αναληφθεί ή βρίσκονται στο στάδιο 
της υλοποίησης, παρότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα χρειαστεί να αξιολογηθούν τα 
αποτελέσματά τους. Τέλος, για λόγους που συνδέονται με το ισχύον νομικό και 
δημοσιονομικό πλαίσιο ή με τον θεσμικό ρόλο ή τα προνόμιά της, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αποδεχθεί 40 αιτήματα (38 του ΕΚ3 και 2 του Συμβουλίου4). Στα δύο συνημμένα ΕΕΥΕ 
παρέχεται λεπτομερής αιτιολόγηση. 

1. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Στο ψήφισμα  σχετικά με την απαλλαγή του γενικού προϋπολογισμού για το 2012, το ΕΚ 
επισημαίνει ειδικά πολλές δεσμευτικές υποχρεώσεις σε σχέση με νομικά, θεσμικά και 
δημοσιονομικά θέματα, τους ελέγχους και τη λογοδοσία. Τα αιτήματα αυτά εξετάστηκαν 
εκτενώς κατά τη διαδικασία απαλλαγής, ιδίως με τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT). Στις επιστολές  του Προέδρου Barroso (της 26ης 

                                                 
1 Απαλλαγή για τον γενικό προϋπολογισμό 2012, ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ στο πλαίσιο της απαλλαγής 

της Επιτροπής, απαλλαγή ΕΤΑ, απαλλαγή οργανισμών. Στοιχεία αναφοράς εγγράφων 
P7_TA(2014)0287, P7_TA-PROV(2014)0288), P7_TA-PROV(2014)0290 και P7_TA-
PROV(2014)0299 που διατίθενται αντίστοιχα στην ακόλουθη διεύθυνση του διαδικτύου:  

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140403&secondRef=TOC&lan
guage=en. 

2 Στοιχεία αναφοράς εγγράφων 5848/14, 5848/14 ADD1, 5850/14 και 5850/14 ADD 1 που έχουν 
δημοσιευθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/publications.html?id=CONT00006#menuzone. 

3  Παρότι ορισμένα από τα αιτήματα αυτά αναφέρονται εν μέρει ή έμμεσα σε άλλα μέρη του ψηφίσματος. 
Βλ. παραγράφους 6, 11, 15, 17, 20, 24, 46-49, 51, 53, 55, 59, 65, 67, 70, 73, 81, 88, 90, 117, 120, 128, 
137-139, 141, 149, 176-180, 183, 205, 253, 258, 260-261, 264, 270, 272, 282, 302, 314, 318, 319,  323, 
326-327, 332-333, 335, 343 του ΕΕΥΕ σχετικά με τα ψηφίσματα του ΕΚ. 

4  Βλ. παραγράφους 19, 22, 61, 77 του ΕΕΥΕ σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140403&secondRef=TOC&language=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140403&secondRef=TOC&language=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/publications.html?id=CONT00006#menuzone


 

 

Νοεμβρίου 2013)5 και του Επιτρόπου Ṧemeta (της 10ης Μαρτίου 2014)6, παρασχέθηκαν 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη ρητή δέσμευση της Επιτροπής για πλήρη και έγκαιρη 
εφαρμογή σειράς ενεργειών και μέτρων σχετικών με τα ζητήματα που επισημάνθηκαν στις εν 
λόγω δεσμευτικές υποχρεώσεις. 

Η παρούσα ανακοίνωση λαμβάνει υπόψη τις υποσχέσεις που διατυπώθηκαν στις 
προαναφερόμενες δύο επιστολές και συγχρόνως επικαιροποιεί, όταν είναι αναγκαίο, την 
κατάσταση, εφόσον έχουν ήδη αναληφθεί περαιτέρω ενέργειες. 

 

1.1. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που επισημάνθηκαν στις επιφυλάξεις των 
ετησίων εκθέσεων δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) των ΓΔ (παράγραφοι 25-26, 33, 39, 196, 
223)  

Όσον αφορά τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν στις ΕΕΔ πολλών ΓΔ, το ΕΚ θεωρεί ότι η 
Επιτροπή πρέπει να αποδείξει κατά προτεραιότητα ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να 
διασκεδαστούν οι ανησυχίες σχετικά με τις επιφυλάξεις που επιβεβαίωσε ειδικά το ΕΚ. 
Επιπλέον, το ΕΚ προτίθεται να βασιστεί στη συνέχεια που δόθηκε στις επιφυλάξεις ως μέσο 
δημοσιονομικού ελέγχου για να παρακολουθήσει την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. 

Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει σειρά θεμελιωδών μέτρων, όπως διευκρινίστηκε στις 
προαναφερόμενες επιστολές, και το σημερινό Σώμα των Επιτρόπων ανέλαβε ρητά τη 
δέσμευση έναντι του τελευταίου ΕΚ να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, γεγονός που 
επέτρεψε στο ΕΚ να χορηγήσει απαλλαγή στην Επιτροπή.  

Η Επιτροπή αναφέρει τις σοβαρές αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω των επιφυλάξεων που διατύπωσαν οι γενικοί διευθυντές της 
Επιτροπής στις ΕΕΔ και γνωστοποιεί τον κίνδυνο που προκύπτει για τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ. Κάθε επιφύλαξη συνοδεύεται πάντα από σαφές σχέδιο δράσης, ώστε να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα που εντοπίστηκε στη διαχείριση των ενωσιακών κονδυλίων, και, εφόσον 
τηρούνται οι κανονιστικές προϋποθέσεις, η Επιτροπή δύναται να διακόψει ή να αναστείλει τις 
αντίστοιχες πληρωμές. Η Επιτροπή εξασφαλίζει συνέχεια στις εν λόγω επιφυλάξεις και τα 
αντίστοιχα σχέδια δράσης εποπτεύοντας την πορεία των εργασιών στις οποίες στηρίζεται η 
εφαρμογή τους. Μια επιφύλαξη δύναται να αρθεί μόνον εφόσον η Επιτροπή έχει λάβει 
αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία που  τεκμηριώνουν ότι οι αδυναμίες έχουν αντιμετωπιστεί με 
την εφαρμογή κατάλληλων ενεργειών από το κράτος μέλος, ότι έχουν κινηθεί οι κατάλληλες 
διορθωτικές διαδικασίες, και ότι η αξιοπιστία του νέου συστήματος έχει αποδειχτεί 
εμπράκτως. Οι ΕΕΔ υποδεικνύουν με διαφάνεια τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή 
αναλαμβάνει τις ευθύνες της για τη  διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των 
πολιτικών επιμερισμένης διαχείρισης σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών μελών και 
προγραμμάτων (για την πολιτική συνοχής) ή οργανισμών πληρωμών (για τη γεωργία). 
Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσιάζει εκτιμήσεις για τα ποσοστά σφάλματος και τους 
υπολειπόμενους κινδύνους που αφορούν τους οργανισμούς πληρωμών, τα μέτρα ή τα 
προγράμματα, παρέχοντας στα κράτη μέλη ενδείξεις σχετικά με τον πραγματικό κίνδυνο μετά 
την εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν, επίσης, μέσο που 
επιτρέπει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να αξιολογεί διεξοδικότερα την κατάσταση. 

Η Επιτροπή εκφράζει γενικά την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το ΕΚ υποστηρίζει τις 
επιφυλάξεις που εκφράζονται από τους γενικούς διευθυντές της ΓΔ AGRI και της ΓΔ 
REGIO. Ωστόσο, το αίτημα του ΕΚ για τον έλεγχο όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

                                                 
5  Ares(2013)3567754. 
6  Ares(2014)654055. 



 

 

τουλάχιστον μία φορά κατά την περίοδο προγραμματισμού δεν συμφωνεί με την προσέγγιση 
ενιαίου ελέγχου που πρότεινε το ΕΕΣ το 2004 και αντιβαίνει προς το αίτημα του ΕΚ για 
βελτίωση της σχέσης κόστους-αποδοτικότητας κατά τη χρήση περιορισμένων ελεγκτικών 
πόρων με τη διενέργεια ελέγχων σε προγράμματα υψηλού κινδύνου. 

1.2. Ακριβέστερος ορισμός και εφαρμογή των κανονισμών και των κανόνων από τις 
αρχές των κρατών μελών 

→Στον τομέα της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΚ ζήτησε να θεσπισθούν λεπτομερείς 
κανόνες στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με τον κανονισμό κοινών διατάξεων που θα 
προβλέπουν ορισμό της έννοιας των σοβαρών ελλείψεων (ανεπαρκειών) και την αξιολόγηση 
των βασικών απαιτήσεων για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (παράγραφοι 56-4, 216, 
223). 

Η Επιτροπή εξέδωσε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που διέπουν τους τομείς που υπόκεινται σε 
επιμερισμένη διαχείριση δυνάμει του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 
2014-2020. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που βασίζεται στον ΚΚΔ προβλέπει λεπτομερείς 
κανόνες που επιτρέπουν στον μηχανισμό δημοσιονομικών διορθώσεων να λειτουργεί 
αποτελεσματικά, με τον σαφή καθορισμό των κριτηρίων προσδιορισμού των «σοβαρών 
ελλείψεων» που ενεργοποιούν τη διαδικασία για καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις (ΚΔΔ) 
(βλ. άρθρο 30 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης 
Μαρτίου 2014).  

 →Το ΕΚ ζήτησε να εφαρμόζονται προοδευτικά αυξανόμενες μειώσεις πληρωμών και 
διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν τηρηθεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
από τον τελικό αποδέκτη που λαμβάνει άμεσες πληρωμές ή στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης, καθώς και όταν διαπιστώνονται επανειλημμένα αδυναμίες στο σύστημα 
αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) (παράγραφοι 44, 56-5). 

Το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει ήδη προοδευτικό καθεστώς μείωσης και εξαίρεσης 
πληρωμών, όταν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι 
συστηματικές ελλείψεις (όπως η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας από τους αποδέκτες) 
αυξάνουν τον δημοσιονομικό κίνδυνο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ7. Η Επιτροπή πρότεινε 
να διατηρηθεί αυτό το σύστημα μειώσεων, απορρίψεων, ανάκλησης πληρωμών και 
κυρώσεων στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών8. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τις 
εν λόγω διατάξεις με την επιφύλαξη των δημοσιονομικών διορθώσεων που ενδέχεται να 
επιβάλει η Επιτροπή σε επίπεδο κρατών μελών. 

 →Το ΕΚ ζήτησε να χρησιμοποιείται μηχανισμός αναστολής ως εκ των προτέρων μέσο για 
την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ (παράγραφοι 42, 56-6).  

Το άρθρο 41 του κανονισμού αριθ. 1306/2013 προβλέπει νέο μηχανισμό αναστολής στον 
τομέα της γεωργίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εκ των προτέρων μέσο προστασίας 
του προϋπολογισμού της ΕΕ από αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου των κρατών μελών. Στον 
τομέα της γεωργίας, οι πληρωμές θα ανασταλούν σε όλες τις περιπτώσεις που δεν 
πραγματοποιηθούν δεόντως και εγκαίρως οι εθνικές επανορθωτικές ενέργειες για την 
αντιμετώπιση σοβαρών ελλείψεων. 

                                                 
7  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής στον τομέα άμεσων ενισχύσεων και κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 65/2011 της Επιτροπής για την αγροτική ανάπτυξη. 
8  Προσχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση. 



 

 

1.3. Ανάπτυξη και εφαρμογή ισχυρότερων στρατηγικών ελέγχου και δημοσιονομικού 
ελέγχου για την περίοδο 2014-2020 

Όσον αφορά τη ΓΔ REGIO, το ΕΚ ζήτησε τα εξής: 

→Να αυξηθούν οι επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την Επιτροπή και να 
χρησιμοποιούνται συστηματικότερα ΚΔΔ (παράγραφοι 13, 38, 56-3). 

Η Επιτροπή διενεργεί τους δικούς της ελέγχους με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και 
απευθείας σε επίπεδο διαχειριστικών αρχών, ενδιάμεσων οργανισμών και αποδεκτών υψηλού 
κινδύνου. Το εν λόγω ζήτημα εξετάζεται, επίσης, στις ΕΕΔ, στη στρατηγική ελέγχου και στην 
ανακεφαλαιωτική έκθεση της έρευνας ελέγχου «Καλύπτοντας το κενό της αξιοπιστίας». 

→Nα υποβληθεί πρόταση για τον περιορισμό, αν όχι την πλήρη απαγόρευση, της 
αντικατάστασης έργων·(παράγραφοι 15, 54, 56-13, 215). 

Το συγκεκριμένο αίτημα απαιτεί την αναθεώρηση της νομοθεσίας που θέσπισαν το ΕΚ και το 
Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2013 για την κάλυψη της περιόδου 2014-20209. Η σημαντική 
τροποποίηση που επήλθε για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 συνίσταται στην 
εξάλειψη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, της δυνατότητας των κρατών μελών να αποφύγουν 
καθαρή διόρθωση με το να την αποδεχθούν και να διατηρήσουν εν συνεχεία το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσουν εκ νέου το αντίστοιχο ποσό. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η δυνατότητα που 
παρέχεται στα κράτη μέλη να αντικαταστήσουν παράτυπα έργα που εντόπισαν τα ίδια πριν 
από την 15η Φεβρουαρίου του έτους Ν+1 παραμένει σημαντικό μέτρο για την παρότρυνση  
των κρατών μελών να εντοπίζουν και να διορθώνουν παρατυπίες στο επίπεδό τους. Συνεπώς, 
δεν θα υποβληθεί σχετική πρόταση πριν αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των νέων μέσων. 

→Να ενταθούν και να καταστούν αυστηρότεροι οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι των κρατών μελών 
(παράγραφος 46). 

Το αίτημα αυτό απευθύνεται στα κράτη μέλη και συνάδει προς τις πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής και τις συστάσεις του ΕΕΣ. Η Επιτροπή παροτρύνει συνεχώς  τα κράτη μέλη να 
ενισχύουν τους ελέγχους τους. Οι κανονισμοί που θεσπίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 περιλαμβάνουν ορισμένες διατάξεις οι οποίες θα πρέπει να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων σε εθνικό επίπεδο. Μεταξύ των διατάξεων 
αυτών περιλαμβάνονται η καθιέρωση των ΚΔΔ που σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και η 
μεγαλύτερη προσφυγή σε διαδικασίες απλούστευσης, ιδίως όσον αφορά τις απλουστευμένες 
επιλογές κόστους, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα σφάλματα. 

→Να κατονομαστούν στην ανακοίνωση για την επιμερισμένη διαχείριση των πιστώσεων τα 
τρία κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά σφάλματος και τις περισσότερες δημοσιονομικές 
διορθώσεις (παράγραφος 53). 

Οι δημοσιονομικές διορθώσεις εξετάζονται στην ανακοίνωση για την προστασία του 
προϋπολογισμού της ΕΕ που εκδίδεται σε ετήσια βάση κάθε Σεπτέμβριο, ενώ τα ποσοστά 
σφάλματος ανά κράτος μέλος αναφέρονται στις ΕΕΔ. 

→Να καθιερωθούν υπόδειγμα και συστάσεις για τις εθνικές διαχειριστικές 
δηλώσεις·(παράγραφοι 56-12, 60). 

Το ζήτημα αυτό εξετάστηκε από τη διοργανική ομάδα που εγκαινιάστηκε στις 16.12.2013 και 
η οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες της στο τέλος του Ιουνίου 2014. Τα αποτελέσματά της θα 

                                                 
9  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320. 



 

 

σταλούν στο ΕΚ, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και στα εθνικά 
κοινοβούλια το φθινόπωρο του 2014.  

Όσον αφορά τη ΓΔ AGRI, και συγκεκριμένα τις ανεπάρκειες των συστημάτων ΣΑΑ, το ΕΚ 
ζήτησε τα εξής: 

→Τα σχέδια δράσης να εκτελούνται χωρίς καθυστέρηση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες που καθορίζονται στα σχέδια δράσης, να επιβάλλονται αναλογικές καθαρές 
δημοσιονομικές διορθώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη 
συμμόρφωση (παράγραφος 42). 

Σύμφωνα με τη σημερινή διαδικασία, τα κράτη μέλη καλούνται να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν σχέδιο δράσης, όταν εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα αναγνώρισης 
αγροτεμαχίων τους. Η εφαρμογή τέτοιων σχεδίων δράσης από τα αντίστοιχα κράτη μέλη 
παρακολουθείται στενά από τη ΓΔ AGRI και επισημαίνεται στην ΕΕΣ της ΓΔ AGRI. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογούν, σε ετήσια βάση, την ποιότητα των 
συστημάτων αναγνώρισης αγροτεμαχίων τους και, ενδεχομένως, να εφαρμόζουν, 
διορθωτικές ενέργειες.  

Όσον αφορά τη διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, κάθε κίνδυνος που 
εντοπίζεται για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενεργοποιεί συστηματικά ΚΔΔ, η οποία 
εφαρμόζεται αναλογικά στον κίνδυνο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οποιαδήποτε 
καθυστέρηση στην εφαρμογή των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών παρατείνει τη 
διάρκεια των εντοπισθέντων κινδύνων των παράτυπων πληρωμών και, επομένως, ενεργοποιεί  
υψηλότερη ΚΔΔ για παρατεταμένες ελλείψεις. Το νέο νομικό πλαίσιο10 επιτρέπει επίσης την 
αναστολή των πληρωμών σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί ότι το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με σχέδιο 
δράσης που βασίζεται σε σαφείς δείκτες προόδου.  

→Να καλυφθεί μέσω καθαρών διορθώσεων ο δημοσιονομικός κίνδυνος των σφαλμάτων που 
διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στη Γαλλία και στην Πορτογαλία το 2006 (παράγραφος 
31). 

Όπως αναφέρεται στην ΕΕΔ της ΓΔ AGRI για το 2013, ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
προστατεύθηκε μέσω των διαδικασιών εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση. Όσον αφορά 
την Πορτογαλία, η διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση επέτρεψε να 
ανακτηθούν κεφάλαια ύψους άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ σε ΚΔΔ για τα έτη υποβολής 
αιτήσεων 2006 ως 2008. Για τα επόμενα έτη υποβολής αιτήσεων, οι διαδικασίες εκκαθάρισης 
ως προς τη συμμόρφωση εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην περίπτωση της 
Γαλλίας, δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις πριν από το 2008 που να αιτιολογούν 
επιφύλαξη, σχέδιο δράσης ή σημαντικές δημοσιονομικές διορθώσεις. Προτάθηκαν πολλές 
σημαντικές δημοσιονομικές διορθώσεις για τα οικονομικά έτη 2008-2010, ως προς τις οποίες 
η διαδικασία εκκαθάρισης λογαριασμών βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο.  
Εξακολουθούν επίσης να βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες συμμόρφωσης για τα επόμενα 
έτη. 

→Να καταρτιστούν για τη Γαλλία και την Πορτογαλία εκτεταμένα σχέδια δράσης, μεταξύ 
άλλων για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων LPIS που διαθέτουν (παράγραφοι 44, 56-11, 
192), και να υποβάλει η Επιτροπή έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής τους έως τις 
30 Ιουνίου 2014 (παράγραφος 43). 

                                                 
10  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, καλούμενος «οριζόντιος κανονισμός ΚΓΠ». 
 



 

 

Έχουν ήδη καταρτιστεί εκτεταμένα σχέδια δράσης: για την Πορτογαλία, το σχέδιο δράσης 
καταρτίστηκε το 2010 και ολοκληρώθηκε το 2013, ενώ για τη Γαλλία, ο εκσυγχρονισμός και 
η ολοκλήρωση του συστήματος LPIS αναμένεται να περατωθεί εντός τους έτους υποβολής 
αιτήσεων 2016, μόλις αξιολογηθεί εκ νέου η επιλέξιμη έκταση κάθε επιμέρους αγροτεμαχίου. 
Εν τω μεταξύ, τα δημοσιονομικά συμφέροντα της ΕΕ θα προστατεύονται μέσω των ΚΔΔ. Η  
Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις ΚΔΔ, και ο δημοσιονομικός κίνδυνος 
καλύπτεται πλήρως από τις διαδικασίες εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που 
βρίσκονται σε εξέλιξη (βλ. ανωτέρω). Η ΓΔ AGRI προέβη σε απολογισμό σχετικά με την 
εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων δράσης στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 
2013, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2014.  

→Να υποβάλει πρόταση η Επιτροπή για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που 
διαπιστώνονται επανειλημμένα στα συστήματα αναγνώρισης αγροτεμαχίων με διαδοχικές 
αυξανόμενες διορθωτικές κυρώσεις, οι οποίες να υπερβαίνουν σαφώς τις καθαρές και τις κατ’ 
αποκοπήν διορθώσεις (παράγραφος 44). 

Τυχόν πρόταση της Επιτροπής θα απαιτούσε την επανεξέταση κανονισμού που θεσπίστηκε 
πρόσφατα από τους δύο συννομοθέτες στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ. Ωστόσο, η 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη δημοσιονομική διαχείριση της ΚΓΠ προβλέπει ήδη αύξηση 
των δημοσιονομικών διορθώσεων σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων των 
ενωσιακών κανόνων. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες 
υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η συνεχής παρουσία ελλείψεων 
αυξάνει τον δημοσιονομικό κίνδυνο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ (βλ. επίσης σημείο 1.2.). 

→Να επιλυθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους οργανισμούς πληρωμών των 
οποίων ο εναπομένων κίνδυνος σφάλματος υπερβαίνει το όριο σημαντικότητας του 2%, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη Γαλλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και τη Λετονία 
(παράγραφος 41). 

Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιμερισμένης διαχείρισης, εναπόκειται κυρίως στο κράτος 
μέλος να διασφαλίσει ότι οι δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του προϋπολογισμού 
εφαρμόζονται σωστά σύμφωνα με τους κανόνες. Η Επιτροπή έχει κυρίως γενικό εποπτικό 
ρόλο, επαληθεύοντας την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και 
ελέγχου των κρατών μελών με διαδικασίες εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση και 
εφαρμόζοντας ΚΔΔ για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ.  

Στην ΕΕΔ του 2013, για τους οργανισμούς πληρωμών με προσαρμοσμένο δείκτη 
εναπομείναντος κινδύνου μεταξύ 2% και 5%, η ΓΔ AGRI καθόρισε κατά πόσον ο κίνδυνος 
καλύφθηκε επαρκώς από ελαφρυντικούς παράγοντες και, συνεπώς, κατά πόσον ήταν 
απαραίτητο να διατυπωθεί δημοσιονομική επιφύλαξη. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται, συν τοις 
άλλοις, κατά πόσον υφίσταται διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση για τις 
συγκεκριμένες  δαπάνες, και κατά πόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει θέσει σε 
εφαρμογή τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Οι οργανισμοί πληρωμών με 
προσαρμοσμένο δείκτη εναπομείναντος κινδύνου άνω του 5% υπόκεινται αυτομάτως σε 
επιφύλαξη. Η ΓΔ AGRI διατύπωσε 62 επιφυλάξεις: 11 σε επίπεδο μέτρων για μέτρα της 
αγοράς, 20 (σε επίπεδο οργανισμών πληρωμών) για άμεσες ενισχύσεις, και 31 σε επίπεδο 
οργανισμών πληρωμών για την αγροτική ανάπτυξη. 

Επιπλέον, οι ελεγκτικές δραστηριότητες της ΓΔ AGRI διέπονται από κεντρική ανάλυση 
κινδύνου που καλύπτει τις δαπάνες της ΚΓΠ σε όλα τα  κράτη μέλη, δηλ. τα κράτη μέλη, τα 
μέτρα και τα προγράμματα που παρουσιάζουν υψηλότερους κινδύνους υπόκεινται σε έλεγχο 
κατά προτεραιότητα.   

→Να ολοκληρώνονται εντός δύο ετών οι διαδικασίες εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση 
σε συνήθεις περιπτώσεις (παράγραφοι 40, 56-10, 158). 



 

 

Η Επιτροπή, μέσω του νέου νομικού πλαισίου της ΚΓΠ (η εκτελεστική πράξη θεσπίστηκε 
στις  6.8.2014), πραγματοποιεί ενέργειες που στοχεύουν στον εξορθολογισμό του συνόλου 
της διαδικασίας και στον περιορισμό του κινδύνου περιττών καθυστερήσεων. Ειδικότερα, 
ορισμένα στάδια της υφιστάμενης διαδικασίας αντιπαράθεσης θα συγχωνευθούν και θα 
καθοριστούν προθεσμίες για κάθε στάδιο της διαδικασίας τόσο για την Επιτροπή όσο και για 
τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν αποστέλλει τις αιτούμενες 
πληροφορίες εγκαίρως, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να προχωρεί στο επόμενο στάδιο 
βασιζόμενη στις πληροφορίες που διαθέτει. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να περιορίσει τη 
μέγιστη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση στο 
ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα, τηρώντας παράλληλα τα διαφορετικά στάδια της 
διαδικασίας αυτής (δηλ. τα στάδια αντιπαράθεσης και συμβιβασμού), όπως απαιτούν οι 
σχετικοί κανονισμοί. Στις συνήθεις περιπτώσεις, η διαδικασία θα περατώνεται εντός δύο 
ετών κατά ανώτατο όριο. 

Όσον αφορά τις ΓΔ REGIO, EMPL και AGRI, το ΕΚ ζήτησε τα εξής:  

→Να αναπτύξουν οι ενδιαφερόμενες ΓΔ νέα και ενισχυμένη στρατηγική λογιστικού ελέγχου 
για να αντιμετωπισθούν οι αδυναμίες που εντοπίζονται σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και 
να εντατικοποιηθούν οι ποιοτικές επαληθεύσεις όσον αφορά τις εκθέσεις λογιστικού ελέγχου 
και λοιπών ελέγχων των κρατών μελών, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για τους 
ελέγχους που διεξάγει η ίδια η Επιτροπή (τις οποίες πρέπει να παρουσιάσει κατά τη 
διαδικασία απαλλαγής του 2013) (παράγραφοι 45, 49-50, 56-1-2). 

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την ανάπτυξη των νέων και ενισχυμένων στρατηγικών ελέγχου 
τόσο για την πολιτική συνοχής όσο και τη γεωργία, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην 
επιστολή του Επιτρόπου Ṧemeta. 

Οι «κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους» αποτελούν τη στρατηγική ελέγχου της 
Επιτροπής για τα έτη 2014-2020, η οποία θα γνωστοποιηθεί σύντομα στο ΕΚ. Στο σχέδιο 
δράσης του 2008, η  ΓΔ REGIO δεσμεύτηκε να περατώνει τις  διαδικασίες αντιπαράθεσης 
που αφορούν δημοσιονομικές διορθώσεις εντός 24 μηνών το αργότερο από το πέρας του 
ελέγχου. Η ΓΔ REGIO έχει επιτύχει τον εν λόγω στόχο  

Η διεύθυνση ελέγχου της ΓΔ EMPL ανέκαθεν χορηγούσε πόρους προς τα προγράμματα 
υψηλότερου κινδύνου και/ή τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις, ώστε να 
αντιμετωπίζονται ειδικά τα διακυβευόμενα ζητήματα. Επιπλέον, παρακολουθεί αδιαλείπτως 
τις επιδόσεις των ελεγκτικών αρχών και την αξιοπιστία των ελεγκτικών εργασιών. Εν 
προκειμένω, αξίζει να σημειωθεί ότι επί τρία συναπτά έτη, το ποσοστό σφάλματος στην ΕΕΔ 
της ΓΔ EMPL συνάδει με το ποσοστό σφάλματος που όρισε το ΕΕΣ. Κατά συνέπεια, μπορεί 
να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης της ΓΔ EMPL 
λειτουργούν αποτελεσματικά. 

Η ΓΔ AGRI θέσπισε νέα πολυετή στρατηγική ελέγχου τον Μάρτιο του 2014. Η εν λόγω 
στρατηγική ελέγχου επιβεβαιώνει τη συστημική και βάσει κινδύνου προσέγγιση, χάρη στην 
οποία επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία μεταξύ της κάλυψης του κινδύνου με ελέγχους και 
της γεωγραφικής κάλυψης. Από τον Ιούλιο του 2014 εφαρμόζεται κυλιόμενο τριετές 
πρόγραμμα ελέγχου. Το πρόγραμμα αυτό θα επανεξετάζεται περιοδικά  για να λαμβάνονται  
υπόψη η εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, καθώς και τα πρόσθετα αποδεικτικά 
στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα από το 2016, ως αποτέλεσμα των νέων εργασιών των 
φορέων πιστοποίησης για τη νομιμότητα και την κανονικότητα. Στη στρατηγική 
περιλαμβάνονται βασικοί δείκτες επιδόσεων σχετικά με τη γεωγραφική κάλυψη, την κάλυψη 
των δαπανών και την κάλυψη των κινδύνων. Οι δείκτες αυτοί θα υπόκεινται σε έλεγχο και θα 
επισημαίνονται στις μελλοντικές ΕΕΔ, αρχής γενομένης από την ΕΕΔ του 2014. 



 

 

→Να παρακολουθεί συχνότερα η Επιτροπή τη διαδικασία πιστοποίησης των εθνικών αρχών 
ελέγχου στα κράτη μέλη που παρουσιάζουν συστηματικά υψηλά ποσοστά σφάλματος και να 
υποβάλει σχετική ανακοίνωση και νομοθετική πρόταση (παράγραφος 61). 

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής, το μέγεθος του ποσοστού 
σφάλματος δεν συνδέεται με την αξιοπιστία των ελεγκτικών αρχών. Υψηλά ποσοστά 
σφάλματος μπορούν να επισημαίνονται τόσο από αξιόπιστες όσο και από μη αξιόπιστες 
ελεγκτικές αρχές. Το ίδιο ισχύει και για τα χαμηλά ποσοστά σφάλματος. Η Επιτροπή 
εποπτεύει όλες τις ελεγκτικές αρχές και επαληθεύει κυρίως την ανεξαρτησία τους 
(προϋπόθεση του ΚΚΔ), αλλά οι ελεγκτικές αρχές δεν υπόκεινται ρητά σε διαδικασία 
πιστοποίησης βάσει του ΚΚΔ. Η υποβολή νομοθετικής πρότασης δεν κρίνεται απαραίτητη. 

Στον τομέα της γεωργίας, όπως ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 966/2012 και 
το άρθρο 9 του κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013, από το έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι 
φορείς πιστοποίησης θα πρέπει να επαληθεύουν τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων 
των οργανισμών πληρωμών, βάσει  αντιπροσωπευτικού δείγματος συναλλαγών στο επίπεδο 
των τελικών αποδεκτών, και να διατυπώνουν γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα της δαπάνης που δηλώθηκε στην Επιτροπή. Η ΓΔ AGRI θα ελέγχει την 
αξιοπιστία της γνώμης αυτής των φορέων πιστοποίησης και με βάση αυτή θα  επιβεβαιώνει 
τη δική της δήλωση αξιοπιστίας και θα διευκρινίζει την ανάλυση κινδύνου.  

→Να εφαρμόζεται το άρθρο 32 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού 
(παράγραφος 62). 

Η Επιτροπή εφαρμόζει πράγματι τις διατάξεις του ΔΚ και αναφέρεται στον σχεδιασμό του 
συστήματος εκτέλεσης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. 

→Να υποβληθεί ανακοίνωση σχετικά με τη μείωση των απαιτήσεων και της πυκνότητας των 
ελέγχων για τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν συνεχώς πολύ χαμηλά ποσοστά σφάλματος 
(παράγραφος 63). 

Στον τομέα της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αξιοπιστία των αναφερόμενων 
ποσοστών σφάλματος είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το αναφερόμενο ποσοστό 
σφάλματος, τόσο για να αξιολογείται η λειτουργία των συστημάτων όσο και για να 
αποφασίζεται σε ποια σημεία θα συγκεντρώνεται η ελεγκτική δραστηριότητα. 

Όσον αφορά τη γεωργία, οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δεν είναι δυνατό να μειωθούν, 
αλλά η απαίτηση μείωσης της συχνότητας των ελέγχων προβλέπεται ήδη: το άρθρο 41 της 
εκτελεστικής πράξης, η οποία εγκρίθηκε στις 6.8.2014, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς 
οι κανόνες που ήδη προβλέπονται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013, περιλαμβάνει τις σωρευτικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να 
μειωθεί ο αριθμός των επιτόπιων ελέγχων. 

Συνεπώς, δεν απαιτείται περαιτέρω νομοθετική πρόταση ή ανακοίνωση της Επιτροπής επί 
του συγκεκριμένου ζητήματος. 

→Να εξετάσει η Επιτροπή τη διάρθρωση της επιμερισμένης διαχείρισης και να υποβάλει 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον διορισμό υπαλλήλων της Ένωσης ως 
επικεφαλής των εθνικών φορέων πληρωμής, διοίκησης και ελέγχου στα κράτη μέλη, 
αρμόδιων για την δαπάνη κονδυλίων της Ένωσης·(παράγραφος 65). 

Η ευθύνη για τον διορισμό των επικεφαλής των εθνικών αρχών εναπόκειται στα κράτη μέλη. 
Το ανωτέρω αίτημα θα παραβίαζε την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης και της 
επικουρικότητας και θα έθιγε την αυτονομία των εθνικών δημόσιων διοικήσεων. 

Όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική, είχε ήδη συσταθεί ομάδα δράσης για να παράσχει 
βοήθεια στις διοικητικές υπηρεσίες της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Η ΓΔ REGIO 
διοργανώνει επίσης για τις αρχές των κρατών μελών σεμινάρια δημοσιονομικής διαχείρισης 



 

 

και ελέγχου για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Επιπλέον, διεξάγονται σεμινάρια 
κατά της απάτης και της διαφθοράς, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένα κράτη μέλη. 
Μια άλλη πρωτοβουλία συνίσταται στην παροχή κατευθύνσεων  σχετικά με τον τρόπο 
αποφυγής των πλέον κοινών σφαλμάτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.  

Όσον αφορά τη γεωργία, οι υπηρεσίες της ΓΔ AGRI πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις 
με τους εκπροσώπους του δικτύου μάθησης των διευθυντών των οργανισμών πληρωμών και 
των συντονιστικών φορέων για να εξετάσουν διάφορες τεχνικές πτυχές που αφορούν τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των μέσων της ΚΓΠ. Στο ετήσιο συνέδριο διευθυντών των 
οργανισμών πληρωμών, το οποίο διοργανώνεται από τη ΓΔ AGRI, οι ελεγκτές της ίδιας ΓΔ 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα συχνότερα προβλήματα που διαπιστώνουν κατά τους 
ελέγχους και παρουσιάζουν τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέτοιου είδους 
παρουσιάσεις πραγματοποιούνται επ' ευκαιρία παρόμοιων εξαμηνιαίων συνεδρίων που 
διοργανώνει η Προεδρία. Επιπλέον, ο σύμβουλος της ΓΔ AGRI για την καταπολέμηση της 
απάτης διοργανώνει τακτικά σε οργανισμούς πληρωμών σεμινάρια κατά της απάτης. 
Εξάλλου, το 2014, η ΓΔ AGRI δημιούργησε νέα μονάδα με ειδική αποστολή την παροχή 
συμβουλών και στήριξης στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των καθεστώτων άμεσης 
ενίσχυσης. 

→Θα πρέπει να καταρτιστεί κατάσταση όλων των ενωσιακών κονδυλίων που διατίθενται στα 
μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη από τα διαρθρωτικά ή τα γεωργικά ταμεία, 
συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης (παράγραφος 58), με ιδιαίτερη έμφαση στα 
κράτη μέλη που είναι επιρρεπή ή προβληματικά ως προς το θέμα αυτό (παράγραφος 59). 

Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες σε επίπεδο 
έργου.  Οι ΕΕΔ καλύπτουν ήδη τα κράτη μέλη με υψηλά επίπεδα σφάλματος, καθώς και τις 
επιφυλάξεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών και 
ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα. Βάσει διεξοδικής αξιολόγησης κινδύνου που 
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, η Επιτροπή επιλέγει τις διαχειριστικές και ελεγκτικές 
αρχές που παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο για να διεξαγάγει τους ελέγχους της. Σε 
περίπτωση που διαπιστώσει ελλείψεις, οι οποίες μπορούν να κοινοποιηθούν επίσης από τις 
αρχές των κρατών μελών, η Επιτροπή διακόπτει ή αναστέλλει τις πληρωμές. 

1.4. Περαιτέρω βελτίωση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων  
Το ΕΚ ζήτησε από την Επιτροπή: 

→Να αναφέρει σε ποια έκταση έγινε εξέταση, επαλήθευση και επικύρωση των στατιστικών ή 
των εκθέσεων ελέγχου των κρατών μελών (παράγραφος 47).  

Τούτο έχει ήδη πραγματοποιηθεί και δημοσιοποιηθεί στις ΕΕΔ. 

→Να εξηγεί η Επιτροπή με ποιο τρόπο οι αναλύσεις κινδύνου τις οποίες διεξάγει επηρέασαν 
τη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων ελέγχου που διαθέτει, καθώς και να διενεργεί 
περισσότερους δειγματοληπτικούς ελέγχους στις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τις 
εγκρίσεις και στους τελικούς αποδέκτες (παράγραφος 48). 
Παρότι οι περισσότερες εκθέσεις ελέγχου των κρατών μελών είναι αξιόπιστες, η Επιτροπή δεν 
βασίζεται απόλυτα στα αποτελέσματά τους, αλλά αξιολογεί πάντα τους κινδύνους πριν συναγάγει 
κάποιο συμπέρασμα σχετικά με τον βαθμό αξιοπιστίας που μπορούν να προσφέρουν.  

Όσον αφορά το αίτημα για περισσότερους ελέγχους, η Επιτροπή διενεργεί τους δικούς της 
ελέγχους απευθείας σε επίπεδο διαχειριστικών αρχών, ενδιάμεσων φορέων και αποδεκτών 
υψηλού κινδύνου. Όλοι σχεδόν οι  77 έλεγχοι των συστημάτων που διενεργήθηκαν από τον 
Νοέμβριο του 2010 ως το τέλος του 2013, οδήγησαν στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης και σε 
διακοπή πληρωμών από τη ΓΔ REGIO.  Από το 2009 ως το 2013, η ΓΔ EMPL διεξήγαγε 87 
ελέγχους συστημάτων με επίκεντρο τους πλέον επισφαλείς οργανισμούς πληρωμών. 



 

 

Όσον αφορά τη γεωργία, η Επιτροπή κινεί ετησίως περίπου 250 διαδικασίες ελέγχου για την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των οργανισμών πληρωμών, 
και πραγματοποιεί περίπου 120 αποστολές ελέγχου με αντικείμενο τη συμμόρφωση  προς 
τους κανόνες της ΕΕ. Οι εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες βασίζονται σε κεντρική 
ανάλυση κινδύνου που καλύπτει όλες τις δαπάνες της ΚΓΠ σε όλα τα κράτη μέλη (δηλ. οι 
περισσότεροι έλεγχοι επικεντρώνονται στα κράτη μέλη, τα μέτρα και τα προγράμματα που 
παρουσιάζουν υψηλότερους κινδύνους).  

Το πρόσθετο προσωπικό που θα απαιτούνταν για τη διενέργεια άμεσων ελέγχων βάσει 
τυχαίας δειγματοληψίας, σε κλίμακα που θα επέτρεπε την παρέκταση των αποτελεσμάτων, 
θα υπερέβαινε κατά πολύ το προσωπικό που θα μπορούσε να αναδιαταχθεί και/ή να 
ελευθερωθεί με τη μείωση του αριθμού ελέγχων στα κράτη μέλη που παρουσιάζουν χαμηλά 
ποσοστά σφάλματος. 

→Να περιλαμβάνονται περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις επιφυλάξεις όσον αφορά 
κινδύνους για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και οι επιφυλάξεις αυτές θα πρέπει να 
αίρονται μόνον όταν θα έχουν αντιμετωπισθεί οι αδυναμίες με μέτρα που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη· οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων να περιλαμβάνουν επίσης εκτιμήσεις του 
ποσοστού σφάλματος και του εναπομένοντος κινδύνου σφάλματος, όταν τα κράτη μέλη 
έχουν εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα (παράγραφος 56-8). 

Το ζήτημα αυτό εξετάζεται στο σημείο 1.1. 

→ Η ΓΔ AGRI να αναπτύξει τη στρατηγική ελέγχου της, να επεξεργαστεί εκ νέου τις 
αξιολογήσεις κινδύνου, και να εξασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση μέσω 
βελτιωμένων ποσοτικών και ποιοτικών βασικών δεικτών επιδόσεων, οι οποίοι θα πρέπει να 
εξηγούνται σαφέστερα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (παράγραφος 45).  

Το ζήτημα αυτό εξετάζεται στο σημείο 1.3. 

1.5. Λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας 
Το ΕΚ ζήτησε: 

→Να συντομεύονται οι διαδικασίες αντιπαράθεσης που προηγούνται της εφαρμογής 
καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων ή διακοπής πληρωμών, και κάλεσε την Επιτροπή να 
υποβάλει έκθεση πριν από τη διαδικασία απαλλαγής του 2013 (παράγραφοι 51, 210). 

Στο σχέδιο δράσης του 2008, η  ΓΔ REGIO δεσμεύτηκε να περατώνει τις διαδικασίες 
αντιπαράθεσης που αφορούν δημοσιονομικές διορθώσεις εντός 24 μηνών το αργότερο από το 
πέρας του ελέγχου. Η ΓΔ REGIO έχει επιτύχει τον εν λόγω στόχο. Το ζήτημα αυτό θα ληφθεί 
δεόντως υπόψη στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Όσον αφορά τη διακοπή των πληρωμών, δεν 
εφαρμόζεται διαδικασία αντιπαράθεσης. 

Στην περίπτωση της ΓΔ AGRI, στο σχέδιο  εκτελεστικής πράξης προβλέπεται περαιτέρω 
επιτάχυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, κυρίως με τον 
εξορθολογισμό του σταδίου αντιπαράθεσης (δηλ. συγχώνευση διαφορετικών σταδίων, 
καθορισμό προθεσμιών τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για την Επιτροπή, κ.λπ.). Η 
διαδικασία θα περιοριστεί σε ανώτατο διάστημα δύο ετών  στις συνήθεις υποθέσεις (βλ. 
επίσης σημείο 1.3).  

→Να καταγραφεί λεπτομερώς η χρήση διακοπής/αναστολής των πληρωμών, 
δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων ποσών στην επόμενη ετήσια έκθεση για την 
προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης και ειδικά για τα διαρθρωτικά ταμεία και το 
ταμείο συνοχής στις εκθέσεις από το 2016 και  μετά (παράγραφοι 52, 56-7). 
Η ανακοίνωση θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες διακοπής, αναστολής, 
δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα παραθέσει 



 

 

πληροφορίες για τις ΚΔΔ που απέφεραν έσοδα ειδικού προορισμού για τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ, καθώς και για τα αποτελέσματα των διορθωτικών μέτρων των κρατών μελών.  

→Να συνταχθεί νέα οριζόντια έκθεση σχετικά με το πώς εφαρμόζονται τα νέα προληπτικά 
και διορθωτικά εργαλεία δυνάμει του ΠΔΠ 2014-2020 (παράγραφοι 56-9).  

Θα συνταχθεί έκθεση στην οποία θα παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο 
εφαρμόζονται τα νέα προληπτικά και διορθωτικά εργαλεία στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020. 
Επιπλέον, με εκτίμηση των αποκλίσεων θα πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ της αρχικής 
πρότασης της Επιτροπής για τη σχετική νομοθεσία και του τελικού αποτελέσματος, όπως 
τροποποιήθηκε από τα νομοθετικά όργανα, και θα εντοπιστούν όλοι οι δυνητικοί κίνδυνοι 
που συνδέονται με τις αποκλίσεις αυτές. 

→Να βελτιωθεί η χρήση των RAL (υπολοίπων προς εκκαθάριση) και να περιοριστεί η 
περίοδος που καλύπτεται από την προχρηματοδότηση (παράγραφος 56-14)· 

Η προχρηματοδότηση είναι ένα εργαλείο που σκοπό έχει να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα 
στους αποδέκτες και να τους επιτρέψει να εκτελέσουν τα έργα που έχουν αναλάβει. Αν η 
διάρκεια της προχρηματοδότησης ήταν συντομότερη από τη διάρκεια του έργου, ο αποδέκτης 
θα εξαντλούσε αργά ή γρήγορα τους πόρους και το έργο θα μπορούσε τελικά να αποτύχει. 
Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή θα συνεπαγόταν την τροποποίηση των προσφάτως εγκριθέντων 
σχετικών κανονισμών και κάθε νέας επιμέρους σύμβασης. 

1.6. Άλλα μέτρα 
→Το ΕΚ ζήτησε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα «αχυρανθρώπων» για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων. Όλα τα στάδια των δημόσιων διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων πρέπει να 
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο (παράγραφος 64).  

Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, και συγκεκριμένα σχετικά με την 
ηλεκτρονική διάθεση όλων των σχετικών εγγράφων ήδη από την έναρξη της διαδικασίας, την 
εκ των προτέρων και την εκ των υστέρων δημοσίευση, και, μόλις ολοκληρωθεί η σύναψη της 
σύμβασης, την υποχρέωση δημοσιοποίησης του ονόματος και της διεύθυνσης των 
υπεργολάβων. 

Όσον αφορά την οδηγία 2014/23 για τις συμβάσεις παραχώρησης, οι νέοι κανόνες 
προβλέπουν την υποχρέωση να εξασφαλίζεται δωρεάν και απεριόριστη διαδικτυακή 
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης παραχώρησης (από τη στιγμή δημοσίευσης 
γνωστοποίησης για την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης ή της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών).  

→Το ΕΚ ζήτησε να συναφθούν δεσμευτικές διμερείς συμφωνίες με τα κράτη μέλη που 
απέσπασαν την προσοχή, με βάση το υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (παράγραφος 56-
15).  

Όπως αναφέρεται στις επιστολές του Προέδρου Barroso και του Επιτρόπου Ṧemeta, η 
Επιτροπή δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες των κρατών μελών. Στην επιστολή του 
Επιτρόπου Ṧemeta περιγράφονται συνολικά τα μέσα και οι ενέργειες που έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τα προγράμματα δαπανών που 
προβλέπονται από το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουν θεσπιστεί διάφορες διαδικασίες για 
την υποβολή εκθέσεων σχετικά με  τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία αποτελεί κοινή 
προσπάθεια των κρατών μελών και της Επιτροπής.  

2. OLAF (παράγραφοι 284-296) 

2.1.  Η υπόθεση Dalli και σχετικά ζητήματα (παράγραφοι 284-287, 289-92, 296) 



 

 

Το ΕΚ έθιξε διάφορα ζητήματα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση, ιδίως όσον αφορά τις 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν στο ΕΚ, τη λογοδοσία τόσο της Επιτροπής όσο και της 
OLAF, την τήρηση τεκμηρίου αθωότητας, τη νομιμότητα των καταγραφών, τη συνεργασία 
με τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Η Επιτροπή θα επιθυμούσε καταρχάς να τονίσει ότι ο Πρόεδρός της εξέθεσε την κατάσταση 
στη Διάσκεψη των Προέδρων τον Νοέμβριο του 2012. Το σημείο αυτό δεν εγγράφηκε ποτέ 
στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας και η Επιτροπή τηρούσε ανέκαθεν την αρχή του 
τεκμηρίου αθωότητας. Ο κύριος Dalli αμφισβήτησε τον εκούσιο χαρακτήρα και τη 
νομιμότητα της παραίτησής του, διεκδικώντας αποζημίωση ενώπιον του Γενικού 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Τ-562/12, η οποία εκκρεμεί επί του 
παρόντος.  

Όπως πάντα, η Επιτροπή και η OLAF συνεργάζονται πλήρως με τις δικαστικές αρχές του 
κράτους μέλους για τις εν λόγω έρευνες. Αμφότερες έχουν απαντήσει δεόντως σε κάθε 
αίτημα παροχής πληροφοριών ή αρωγής που υπέβαλαν οι αρχές. 

Όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με την έλλειψη λογοδοσίας, η OLAF υπενθυμίζει ότι έχει 
ήδη απαντήσει εκτενώς και επανειλημμένως σε ερωτήσεις, εντός των ορίων που προβλέπουν 
αντίστοιχα το άρθρο 8 του κανονισμού αριθ. 1073/1999 και το άρθρο 10 του κανονισμού 
αριθ. 883/2013. 

Όσον αφορά τη νομική ανάλυση της νομιμότητας των καταγραφών, η OLAF έχει ήδη 
πληροφορήσει την επιτροπή CONT ότι, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999, διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες χρήσιμες 
για τις έρευνές της. Η OLAF θεωρεί ότι ενήργησε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και 
κανονισμούς. Έχει κοινοποιηθεί στο ερευνητικό προσωπικό της OLAF μια πρώτη έκδοση 
εκτενούς εσωτερικής μελέτης σχετικά με τη νομιμότητα των καταγραφών των ιδιωτικών 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από δημόσιες αρχές στα κράτη μέλη, η οποία  βελτιώνεται και 
επικαιροποιείται συνεχώς. 

Όσον αφορά τα συμπεράσματα της επιτροπής εποπτείας της OLAF, η OLAF τονίζει ότι 
διεξήγαγε τις ερευνητικές της δραστηριότητες σεβόμενη όλες τις διαδικαστικές απαιτήσεις. Η 
Επιτροπή Εποπτείας  δεν διαπίστωσε τυχόν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή των 
διαδικαστικών εγγυήσεων στην έκθεση δραστηριοτήτων της αναφορικά με τα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα. Συνεπώς, οι ανησυχίες που εκφράστηκαν ήταν καθαρά υποθετικές. 

Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές της OLAF προς το προσωπικό των ερευνητικών 
διαδικασιών έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι όλες οι έρευνες που διεξάγει η OLAF 
πληρούν τα πλέον αυστηρά επαγγελματικά πρότυπα και σέβονται πλήρως τα διαδικαστικά 
δικαιώματα των εμπλεκόμενων προσώπων. 

Τέλος, όσον αφορά το αίτημα παροχής πληροφοριών  σχετικά με τις συνεδριάσεις του 
γραφείου συμψηφισμού το 2012 και το 2013, και λόγω της ανάγκης να προστατευτούν οι 
διεξαγόμενες έρευνες, η ανεξαρτησία της OLAF και το τεκμήριο αθωότητας των 
εμπλεκόμενων προσώπων, η Επιτροπή εμμένει στην ανάγκη να παραμείνουν περιορισμένες 
πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της  ομάδας αυτής.  Ωστόσο, η Επιτροπή είναι 
πρόθυμη να εξετάσει κάθε επιπλέον αίτημα του ΕΚ σχετικά με τις συνεδριάσεις του γραφείου 
συμψηφισμού βάσει των όρων της συμφωνίας-πλαισίου. 

2.2  Άλλα ζητήματα (παράγραφοι 288, 293-295) 

Το ΕΚ εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες για την κίνηση 
διαδικασίας έρευνας, τα μέτρα παρακολούθησης τα οποία λήφθηκαν σε υποθέσεις 
εικαζόμενης απάτης που απορρίφθηκαν και αναπέμφθηκαν στην Επιτροπή το 2012 και το 



 

 

2013, και τις έρευνες όσον αφορά το προσωπικό της OLAF. Επίσης, ζήτησε να διαβιβαστεί 
μη διορθωμένη έκδοση εγγράφου σχετικά με την κατάχρηση ενωσιακών κονδυλίων. 

Στις προτεραιότητες της πολιτικής της OLAF σε θέματα ερευνών το 2012 και το 2013 
συμπεριλαμβάνονταν οι ακόλουθες αρχές επιλογής: αναλογικότητα, αποτελεσματική χρήση 
των ερευνητικών πόρων και επικουρικότητα/προστιθέμενη αξία. Στις εν λόγω 
προτεραιότητες  (2012, 2013) περιλαμβάνονταν χρηματοοικονομικοί δείκτες. Οι εν λόγω 
δείκτες δεν θεωρήθηκαν ούτε χρησιμοποιήθηκαν ως «κριτήριο αποκλεισμού», αλλά σαν ένα 
από τα διάφορα κριτήρια που χρησίμευαν για να εκτιμηθεί κατά πόσον πρέπει να κινηθεί 
διαδικασία έρευνας. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος ουδέποτε αποτέλεσε προϋπόθεση εκ των 
ων ουκ άνευ για την έναρξη διαδικασίας έρευνας.  

Το 2014, ο Γενικός Διευθυντής αποφάσισε να μην συμπεριληφθούν χρηματοοικονομικοί 
δείκτες στις προτεραιότητες πολιτικής, επειδή ανέκαθεν υπήρχε, και ως ένα βαθμό 
εξακολουθεί να υπάρχει, διαρκής παρανόηση σχετικά με αυτό το ζήτημα μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών της OLAF, και δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο στις 
περισσότερες περιπτώσεις να εκτιμηθεί ο δυνητικός δημοσιονομικός αντίκτυπος μιας νέας 
υπόθεσης. Η OLAF σκοπεύει να εξετάσει κατά πόσον η συμπερίληψη ρητών 
χρηματοοικονομικών δεικτών στη διαδικασία επιλογής συνεπάγεται την έναρξη πολύ 
περισσότερων υποθέσεων από όσες μπορεί να διαχειριστεί η Υπηρεσία. Ενδεχομένως, ο 
γενικός διευθυντής θα εξετάσει την πιθανότητα εκ νέου εισαγωγής των δεικτών, σε στενή 
συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη της OLAF και την επιτροπή εποπτείας της. 
 
Σε περίπτωση υπόνοιας απάτης, η OLAF δεν απορρίπτει τις υποθέσεις, αλλά τις αναπέμπει 
στις υπηρεσίες της Επιτροπής προς έρευνα. Η OLAF είναι και θα εξακολουθήσει να είναι το 
μοναδικό όργανο με αρμοδιότητα να διεξάγει διοικητικές έρευνες σε τέτοιες υποθέσεις. Όταν 
η OLAF λαμβάνει πληροφορίες από άλλη υπηρεσία της Επιτροπής σχετικά με υπόνοια 
απάτης, αποφασίζει κατά πόσον θα κινήσει έρευνα ή θα απορρίψει την υπόθεση βάσει των 
κριτηρίων που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 883/2013. Η 
OLAF ενημερώνει την υπηρεσία της Επιτροπής που διαβίβασε τις πληροφορίες σχετικά με 
την απόφασή της να απορρίψει την υπόθεση, καθώς και τις αιτίες της απόρριψης. Στις 
σπάνιες περιπτώσεις που μια υπόθεση απορρίπτεται βάσει της αρχής της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας, ενώ πιθανώς απαιτείται περαιτέρω έρευνα, η OLAF διαβιβάζει την 
υπόθεση αυτή στην πλέον κατάλληλη για τη διεξαγωγή της έρευνας αρχή, στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές ή στα πειθαρχικά όργανα. 

Τέλος, όσον αφορά το αίτημα διαβίβασης μη διορθωμένης έκδοσης του προαναφερόμενου 
εγγράφου, η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην γραπτή απάντηση Ε-012041/2013 δόθηκε στις 28 
Ιανουαρίου 2014 στην ερώτηση της βουλευτού Ingeborg Gräßle, διευκρινίστηκαν τα εξής: 
«Σχετικά με τη διαβίβαση μη διορθωμένης έκδοσης του εγγράφου D/000955, η Επιτροπή θα 
αξιολογήσει τυχόν αίτημα του ΕΚ βάσει των όρων της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής». Μέχρι στιγμής, η OLAF δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από 
το ΕΚ βάσει της προαναφερόμενης συμφωνίας. 
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