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1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή
(2019/2055(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20181,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2019)0334),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2018 της Επιτροπής για τη διαχείριση και τις 
επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2019)0299),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018 
(COM(2019)0350) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2019)0300),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με το κράτος 
δικαίου στη Μάλτα μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της 
Daphne Caruana Galizia3,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 15/2019 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, με τίτλο «Εφαρμογή στην Επιτροπή της δέσμης μεταρρυθμίσεων του 
καθεστώτος των υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές οικονομίες αλλά με επιπτώσεις για 
το προσωπικό»

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 15/2019 του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: «Εφαρμογή στην Επιτροπή της δέσμης 
μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος των υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές οικονομίες 
αλλά με επιπτώσεις για το προσωπικό» που εξέδωσε η Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τις εν εξελίξει 
ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την 
Ουγγαρία4,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 

1 ΕΕ L 57 της 28.2.2018, σ. 1.
2 ΕΕ C 327 της 30.9.2019, σ. 1.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0103.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0014.
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των οργάνων5, και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας6 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2018 (05760/1/2020 – C9-0018/2020),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου7, 
και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20128, και ιδίως τα άρθρα 69, 
260, 261 και 262,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Ανάπτυξης· της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων· της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού· της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης· της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου· της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας· της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0069/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα 

5 ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 1.
6 ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 9.
7 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
8 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
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προγράμματα, και ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1. χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με 
τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 
Επιτροπής για το οικονομικό έτος 20189·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το 
ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και 
περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή 
τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA….
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2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 
για το οικονομικό έτος 2018
(2019/2055(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20181,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού 
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 
20183,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2019)0334),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018 
(COM(2019)0350) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2019)0300),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 
Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από την 
απάντηση του Οργανισμού4,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας5 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2018 (05762/2020 – C9-0019/2020),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

1 ΕΕ L 57 της 28.2.2018, σ. 1.
2 ΕΕ C 327 της 30.9.2019, σ. 1.
3 ΕΕ C 376 της 6.11.2019, σ. 10.
4 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
5 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
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Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου6, 
και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20127, και ιδίως τα άρθρα 69, 
260, 261 και 262,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης 
Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών 
που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων8, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης 
Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των 
εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του 
Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που 
είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων9, και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

– έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/776/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού» και για την κατάργηση της απόφασης 
2009/336/ΕΚ10,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Ανάπτυξης· της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων· της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού· της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης· της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου· της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας· της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-

6 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
7 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
8 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
9 ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
10 ΕΕ L 343 της 19.12.2013, σ. 46.
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0069/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα 
προγράμματα, και ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με 
τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 
Επιτροπής για το οικονομικό έτος 201811·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση 
απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του 
Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, 
στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη 
δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA….
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3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 
2018
(2019/2055(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20181,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 20183,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2019)0334),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018 
(COM(2019)0350) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2019)0300),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το 
οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού4,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας5 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05762/2020 – C9-0019/2015),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

1 ΕΕ L 57 της 28.2.2018, σ. 1.
2 ΕΕ C 327 της 30.9.2019, σ. 1.
3 ΕΕ C 376 της 6.11.2019, σ. 12.
4 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
5 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
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– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου6, 
και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20127, και ιδίως τα άρθρα 69, 
260, 261 και 262,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης 
Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών 
που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων8, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης 
Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των 
εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του 
Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που 
είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων9, και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

– έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/771/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις και για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/20/ΕΚ και 2007/372/ΕΚ10,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Ανάπτυξης· της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων· της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού· της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης· της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου· της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας· της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0069/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα 

6 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
7 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
8 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
9 ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
10 ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 73.
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προγράμματα, και ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με 
τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 
Επιτροπής για το οικονομικό έτος 201811·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση 
απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του 
Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA….
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4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα 
Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2018
(2019/2055(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20181,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού 
για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 
20183,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2019)0334),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018 
(COM(2019)0350) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2019)0300),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη 
Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από την 
απάντηση του Οργανισμού4,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας5 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05762/2020 – C9-0019/2015),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

1 ΕΕ L 57 της 28.2.2018, σ. 1.
2 ΕΕ C 327 της 30.9.2019, σ. 1.
3 ΕΕ C 376 της 6.11.2019, σ. 7.
4 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
5 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
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Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου6, 
και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20127, και ιδίως τα άρθρα 69, 
260, 261 και 262,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης 
Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών 
που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων8, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης 
Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των 
εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του 
Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που 
είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων9, και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

– έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/770/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους 
Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα και την κατάργηση της απόφασης 
2004/858/ΕΚ10,

– έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2014/927/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/770/ΕΕ με 
σκοπό τη μετατροπή του «Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία 
και τα Τρόφιμα» σε «Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη 
Γεωργία και τα Τρόφιμα»11,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Ανάπτυξης· της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων· της 

6 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
7 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
8 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
9 ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
10 ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 69.
11 ΕΕ L 363 της 18.12.2014, σ. 183.
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Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού· της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης· της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου· της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας· της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0069/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα 
προγράμματα, και ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1. χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους 
Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με 
τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 
Επιτροπής για το οικονομικό έτος 201812·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση 
απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στη διευθύντρια του 
Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα 
Τρόφιμα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να 
μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(σειρά L).

12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA….
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5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό 
έτος 2018
(2019/2055(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20181,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 20183,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2019)0334),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018 
(COM(2019)0350) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2019)0300),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού4,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας5 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05762/2020 – C9-0019/2015),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

1 ΕΕ L 57 της 28.2.2018, σ. 1.
2 ΕΕ C 327 της 30.9.2019, σ. 1.
3 ΕΕ C 376 της 6.11.2019, σ. 30.
4 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
5 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.



RR\1200377EL.docx 17/168 PE639.827v02-00

EL

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου6, 
και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20127, και ιδίως τα άρθρα 69, 
260, 261 και 262,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης 
Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών 
που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων8, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης 
Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των 
εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του 
Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που 
είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων9, και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

– έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/779/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του εκτελεστικού οργανισμού του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας και την κατάργηση της απόφασης 2008/37/ΕΚ10,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Ανάπτυξης· της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων· της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού· της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης· της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου· της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας· της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0069/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα 

6 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
7 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
8 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
9 ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
10 ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 58.
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προγράμματα, και ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού 
για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με 
τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 
Επιτροπής για το οικονομικό έτος 201811·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση 
απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του 
Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA….
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6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2018
(2019/2055(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20181,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού 
Έρευνας για το οικονομικό έτος 20183,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2019)0334),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018 
(COM(2019)0350) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2019)0300),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2018, 
που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού4,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας5 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05762/2020 – C9-0019/2015),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

1 ΕΕ L 57 της 28.2.2018, σ. 1.
2 ΕΕ C 327 της 30.9.2019, σ. 1.
3 ΕΕ C 376 της 6.11.2019, σ. 47.
4 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
5 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου6, 
και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20127, και ιδίως τα άρθρα 69, 
260, 261 και 262,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης 
Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών 
που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων8, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης 
Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των 
εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του 
Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που 
είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων9, και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

– έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/778/EΕ, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας και για την 
κατάργηση της απόφασης 2008/46/ΕΚ10,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Ανάπτυξης· της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων· της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού· της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης· της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου· της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας· της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0069/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα 
προγράμματα, και ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

6 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
7 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
8 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
9 ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
10 ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 54.
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας όσον αφορά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό 
έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με 
τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 
Επιτροπής για το οικονομικό έτος 201811·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση 
απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του 
Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA….
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7. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2018
(2019/2055(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20181,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού 
Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 20183,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2019)0334),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018 
(COM(2019)0350) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2019)0300),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το 
οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού4,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας5 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05762/2020 – C9-0019/2015),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

1 ΕΕ L 57 της 28.2.2018, σ. 1.
2 ΕΕ C 327 της 30.9.2019, σ. 1.
3 ΕΕ C 376 της 6.11.2019, σ. 46.
4 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
5 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου6, 
και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20127, και ιδίως τα άρθρα 69, 
260, 261 και 262,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης 
Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών 
που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων8, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης 
Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των 
εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του 
Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που 
είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων9, και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

– έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/801/EΕ, της 23ης 
Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και 
Δικτύων και για την κατάργηση της απόφασης 2007/60/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση 2008/593/ΕΚ10,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Ανάπτυξης· της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων· της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού· της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης· της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου· της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας· της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0069/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα 

6 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
7 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
8 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
9 ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
10 ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 65.
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προγράμματα, και ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και 
Δικτύων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με 
τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 
Επιτροπής για το οικονομικό έτος 201811·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση 
απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του 
Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή 
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA….
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8. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – 
Επιτροπή
(2019/2055(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20181,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2019)0334),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2018 της Επιτροπής για τη διαχείριση και τις 
επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2019)0299),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018 
(COM(2019)0350) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2019)0300),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργάνων3, και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας4 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2018 (05760/2020 – C9-0018/2020),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

1 ΕΕ L 57 της 28.2.2018, σ. 1.
2 ΕΕ C 327 της 30.9.2019, σ. 1.
3 ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 1.
4 ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 9.
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου5, 
και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20126, και ιδίως τα άρθρα 69, 
260, 261 και 262,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης 
Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών 
που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων7, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Ανάπτυξης· της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων· της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού· της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης· της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου· της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας· της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0069/2020),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με 
τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 
Επιτροπής για το οικονομικό έτος 20188·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά 
και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη 

5 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
6 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
7 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA….
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δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).
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9. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την 
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
(2019/2055(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση 
του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, 
τμήμα III - Επιτροπή,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση 
των προϋπολογισμών των εκτελεστικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2018,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Ανάπτυξης· της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων· της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων· της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού· της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης· της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου· της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας· της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0069/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες της Ένωσης είναι σημαντικό εργαλείο για την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής και αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 1,9 % των 
δαπανών γενικής κυβέρνησης των κρατών μελών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή, 
εξακριβώνει κατά πόσον οι πιστώσεις έχουν δαπανηθεί ορθά και εάν έχουν επιτευχθεί 
οι στόχοι πολιτικής·

Πολιτικές προτεραιότητες

1. τονίζει ότι, όταν η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη εκτελεί τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, ανεξάρτητα από τη μέθοδο υλοποίησης —επιμερισμένη, 
άμεση ή έμμεση διαχείριση— ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί μία από τις 
βασικότερες προϋποθέσεις για τη συμμόρφωση με τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 317 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· όλοι οι φορείς θα πρέπει να 
επιδιώκουν να χρησιμοποιούν τα κονδύλια με τον πλέον διαφανή, αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο· ανησυχεί για την οικονομική ζημία που προκλήθηκε λόγω 
γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη και 
υποστηρίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει κατάλληλα μέτρα 
που θα περιλαμβάνουν την αναστολή, τη μείωση και τον περιορισμό της πρόσβασης 
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στη χρηματοδότηση της Ένωσης σε τέτοιες περιπτώσεις· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση κανονισμού για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη και 
ζητεί να εγκριθεί αυτή η πρόταση κατά προτεραιότητα·

2. τονίζει ότι, στο πλαίσιο των περιορισμένων οικονομικών πόρων του προϋπολογισμού 
της Ένωσης που θα πρέπει να στηρίξουν τις αυξανόμενες προτεραιότητες και ευθύνες 
της, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης είναι υψίστης σημασίας, 
και ότι απαιτούνται οι πλέον εντατικές προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και της κατάχρησης των κονδυλίων 
της Ένωσης· 

υπογραμμίζει ότι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σηματοδοτεί μια 
θεμελιώδη εξέλιξη για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· 
επικρίνει την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 
κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης και την υποτίμηση των αναγκών της από την 
Επιτροπή·

τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να διεκπεραιώνει έως και 3 000 υποθέσεις 
ετησίως· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χρειάζεται τουλάχιστον 76 επιπλέον 
θέσεις και 8 εκατομμύρια EUR για να καταστεί πλήρως λειτουργική έως το τέλος του 
2020, όπως προβλέπεται· ενθαρρύνει θερμά την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο 
διορθωτικού προϋπολογισμού· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο αντιτίθεται πλήρως 
στη μείωση, κατά 45 θέσεις, του προσωπικού της OLAF·

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 61 του δημοσιονομικού κανονισμού, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 
στις 2 Αυγούστου 2018, διεύρυνε τον ορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων· καλεί την 
Επιτροπή, ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών», να καταπολεμά όλες τις μορφές 
σύγκρουσης συμφερόντων και να αξιολογεί σε τακτική βάση τα προληπτικά μέτρα που 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την αποφυγή τους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων που 
επηρεάζουν επιφανείς πολιτικούς· παροτρύνει το Συμβούλιο να θεσπίσει κοινά ηθικά 
πρότυπα για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις συγκρούσεις συμφερόντων και να 
δημιουργήσει μια κοινή αντίληψη σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι, δεδομένων 
των εκτεταμένων προβλημάτων σύγκρουσης συμφερόντων κατά την κατανομή των 
ενωσιακών γεωργικών κονδυλίων, δεν είναι επιθυμητό τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, οι υπουργοί Γεωργίας, οι δημόσιοι λειτουργοί ή τα μέλη των οικογενειών 
τους να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την εισοδηματική στήριξη·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μεταβεί 
σε μια μεθοδολογία βεβαίωσης, βάσει της οποίας το Ελεγκτικό Συνέδριο συλλέγει 
επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να καταλήξει σε 
συμπέρασμα σχετικά με την αξιοπιστία που παρέχει η αρμόδια οντότητα· υπενθυμίζει 
τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι πρέπει να βελτιωθεί ταχέως η ποιότητα 
και η αξιοπιστία των εθνικών αρχών και ότι η μεθοδολογία βεβαίωσης θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη αυτά τα γεγονότα· συνιστά στο Ελεγκτικό Συνέδριο να συμπληρώσει 
τους τυχαίους ελέγχους του με μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, ώστε οι εκθέσεις του 
σχετικά με τα ποσοστά σφάλματος να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε τομείς στους 
οποίους είναι πιθανότερο να προκύψουν προβλήματα·
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5. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη ώστε να 
υπάρχουν εχέγγυα για ολοκληρωμένα, ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα, λαμβανομένου 
υπόψη του στόχου της πλήρους εφαρμογής του συστήματος ενιαίου ελέγχου· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται διαφανής μεθοδολογία και συνεπής 
ορολογία και να εξορθολογίσει την υποβολή εκθέσεων, ιδίως όσον αφορά τα ποσοστά 
σφάλματος, προκειμένου να αποφεύγεται η σύγχυση και η έλλειψη διαφάνειας·

6. σημειώνει ότι η επίτευξη των προτεραιοτήτων, των πολιτικών και των προγραμμάτων 
της Ένωσης δεν είναι εύκολο να μετρηθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι η αποτελεσματική 
παρακολούθηση των επιδόσεων είναι απαραίτητη για την κατανόηση της κατάστασης, 
τον εντοπισμό των αναδυόμενων προβλημάτων και τη λήψη διορθωτικών μέτρων όταν 
δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι ή στις περιπτώσεις που τα αποτελέσματα μιας πολιτικής 
της Ένωσης θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων 
που έχουν τεθεί για μια άλλη πολιτική·

7. καλεί την Επιτροπή:

- να βελτιώσει την ευθυγράμμιση μεταξύ των γενικών στόχων υψηλού επιπέδου, 
των ειδικών στόχων πολιτικής και των προγραμμάτων· 

- να καθορίσει πιο αξιόπιστους βασικούς δείκτες επιδόσεων (KPI) που να 
αντικατοπτρίζουν τον αντίκτυπο και τα επιτεύγματα των προγραμμάτων δαπανών 
και των πολιτικών της Ένωσης, και όχι τις επιδόσεις των αρχών που τα 
εφαρμόζουν·

- να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις, έτσι 
ώστε οι στόχοι και οι δείκτες να μπορούν να προσαρμόζονται εγκαίρως· 

- να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία της 
ενωσιακής χρηματοδότησης, και όχι απλώς και μόνο στις εκροές·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να παράσχει στις αρμόδιες για την απαλλαγή αρχές μια αξιολόγηση που θα καλύπτει 
τόσο τη διάσταση της συμμόρφωσης όσο και τη διάσταση των επιδόσεων, για κάθε 
πολιτική της Ένωσης, ακολουθώντας τα κονδύλια του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιο 
στην ετήσια έκθεσή του·

9. παροτρύνει την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να επισπεύσουν τη διαδικασία 
απαλλαγής ώστε να ολοκληρώνεται στο έτος ν+1·

10. επιβεβαιώνει τη σαφή ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών 
υπηρεσιών των κρατών μελών, ώστε να μη ζημιώνονται ο προϋπολογισμός της Ένωσης 
και οι εθνικοί προϋπολογισμοί· τονίζει ότι αυτό ισχύει ιδίως σε σχέση με τις απώλειες 
εσόδων από τον ΦΠΑ, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα προϊόντα 
παραποίησης/απομίμησης·

11. παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, με ποιον τρόπο 
μπορούν να εισπράττονται αποτελεσματικότερα οι δασμοί και να ανακτώνται ποσά των 
οποίων η πληρωμή αποφεύχθηκε με δόλιο τρόπο· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να 
εξετάσει τις βελτιώσεις που μπορούν να επέλθουν στην ανάκτηση των δασμολογικών 
εσόδων·
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12. εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο της δήλωσης δασμολογητέας αξίας 
χαμηλότερης της πραγματικής σε σχέση με τις παραδόσεις αγαθών προερχόμενων από 
τρίτες χώρες στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, και καλεί την Επιτροπή να 
διενεργεί επαρκείς δραστηριότητες ελέγχου και παρακολούθησης στα κράτη μέλη, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη συνεργασία·

13. σημειώνει ότι ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας 
καταδεικνύει μια θετική τάση στα περισσότερα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια· 

14. καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη γεωγραφική κατανομή των 
κονδυλίων για την έρευνα, με σκοπό να συμβάλει στη διάδοση της έρευνας στο 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο αριστείας σε ολόκληρη την Ένωση και στη δημιουργία 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την ανάπτυξη και την απασχόληση· προτείνει να 
ενισχυθεί η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για την προώθηση της καινοτομίας και 
της αριστείας· τονίζει ότι τα προγράμματα-πλαίσια πρέπει να χρηματοδοτούν όλα τα 
στάδια της έρευνας και της καινοτομίας· επισημαίνει ότι, αν και τα έργα βασικής 
έρευνας συχνά παράγουν απτά αποτελέσματα μόνο σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, είναι 
απαραίτητα για να εξασφαλίζεται η αριστεία της Ένωσης στην έρευνα και την 
καινοτομία, καθώς και για την προσέλκυση των καλύτερων επιστημόνων· σημειώνει με 
ανησυχία ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης τίθεται σε 
κίνδυνο από ορισμένες τρίτες χώρες που συμμετέχουν σε κοινά ερευνητικά έργα·

15. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το υψηλό επίπεδο των εκκρεμών αναλήψεων 
υποχρεώσεων που οφείλεται κυρίως στην καθυστερημένη έναρξη της χρηματοδότησης 
των έργων και των προγραμμάτων των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020 και 
στον αργό ρυθμό χρήσης των πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία· καλεί τα οικεία κράτη μέλη να επιταχύνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων 
για την πολιτική συνοχής και των σχετικών πληρωμών, χωρίς να χαλαρώσουν τους 
απαραίτητους ελέγχους, καθώς και να αυξήσουν τη διαφάνεια για τους αιτούντες και να 
μειώσουν την πολυπλοκότητα, προκειμένου να μειωθεί η διάρκεια της περιόδου 
εφαρμογής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει την επιστροφή στον κανόνα «έτος 
ν+2»· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εκτέλεση από τα 
κράτη μέλη σε περίπτωση υστέρησης στην εκτέλεση και χαμηλών ποσοστών 
απορρόφησης·

16. εφιστά την προσοχή στην καίρια σημασία που έχουν η πολιτική συνοχής και τα ΕΔΕΤ 
για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών, την 
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και, συνεπώς, για τη βελτίωση της 
καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών· 

17. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την τεχνική υποστήριξη (σεμινάρια κατάρτισης, 
επικοινωνία κ.λπ.) στις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, προκειμένου να 
επιτευχθούν υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης·

18. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, οι δικαιούχοι που δικαιούνται να 
λάβουν άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ είναι εκείνοι που καλλιεργούν τη γη· 
καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη θέσπιση κανόνων προκειμένου να 
αποφεύγεται μια κατάσταση όπου διατίθενται επιδοτήσεις της Ένωσης σε αποδέκτες 
που έχουν αποκτήσει τις εκτάσεις με παράνομα ή δόλια μέσα, όπως έχει παρατηρηθεί 
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σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις όπως αυτές που 
αναφέρθηκαν από την OLAF στη Σλοβακία και την Ιταλία, υπογραμμίζει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις που να αναφέρουν σαφώς ότι πρέπει οι 
συμβάσεις μίσθωσης ή κυριότητας γης να βασίζονται στο κράτος δικαίου και να 
τηρείται η εθνική νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σε σχέση με τα εισοδήματα των εργαζομένων 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, σε συνεργασία 
με τους εθνικούς οργανισμούς, τυποποιημένο και δημόσια προσβάσιμο μορφότυπο (σε 
συμμόρφωση με τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για 
τη δημοσιοποίηση των τελικών δικαιούχων της ΚΓΠ·

19. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις πρόσφατες έρευνες των ιταλικών αρχών που 
αποκάλυψαν απάτη ύψους 5,5 εκατομμυρίων EUR και ότι πολλές δομές της μαφίας 
καταχρώνται τις γεωργικές επιδοτήσεις της Ένωσης για τους εγκληματικούς σκοπούς 
τους, απειλώντας έντιμους γεωργούς που συμμετέχουν σε πλειστηριασμούς εκτάσεων 
γης κρατικής ιδιοκτησίας και παραβιάζοντας την εθνική εργατική νομοθεσία· πιστεύει 
ότι τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και τα χρήματα των φορολογουμένων σε 
ολόκληρη την ΕΕ διατρέχουν κίνδυνο υπονόμευσης από το οργανωμένο έγκλημα, και 
καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προληφθεί η είσπραξη 
ενωσιακών κονδυλίων από εγκληματικά δίκτυα· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και μεταξύ του εθνικού 
και του ενωσιακού επιπέδου, προκειμένου να εντοπίζονται γρήγορα εγκληματικές 
οργανώσεις που επιδιώκουν παράνομα κέρδη· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα 
συστήματα ελέγχου προκειμένου να μην επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση· καλεί την 
Επιτροπή να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τυχόν νέες 
εξελίξεις·

20. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσον 
αφορά τα διατιθέμενα κονδύλια·

21. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της·

22. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη διοικητική απλούστευση ώστε να ενθαρρύνονται 
μικρές δομές, όπως οι ΜΜΕ, να συμμετάσχουν στα προγράμματα της ΕΕ και στις 
δημόσιες συμβάσεις·

23. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει έναν ειδικό μηχανισμό υποβολής 
καταγγελιών σε ενωσιακό επίπεδο για τη στήριξη των γεωργών ή των δικαιούχων που 
αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, αθέμιτες πρακτικές αρπαγής γαιών, ανάρμοστη 
συμπεριφορά των εθνικών αρχών, άσκηση πιέσεων από εγκληματικές δομές ή το 
οργανωμένο έγκλημα, ή περιπτώσεις ατόμων που υπόκεινται σε καταναγκαστική 
εργασία ή δουλεία, ο οποίος θα τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλουν γρήγορα 
καταγγελία στην Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να την εξετάζει επειγόντως·

24. σημειώνει με λύπη ότι η πλειονότητα των άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ 
συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων αποδεκτών σε ορισμένα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει 
έντονα τη δημιουργία και την εγκαθίδρυση ολιγαρχικών δομών σε ορισμένα κράτη 
μέλη· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι τα μέλη αυτών των 
ολιγαρχικών δομών αντλούν πόρους της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της γεωργίας και 
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της συνοχής, προκειμένου να παγιώσουν τη θέση ισχύος τους· είναι της γνώμης ότι, 
αντ’ αυτού, τα κονδύλια της Ένωσης θα πρέπει να ωφελούν την πλειονότητα των 
πολιτών της ΕΕ·

25. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πρόσφατες εκθέσεις σχετικά με εικαζόμενη 
οικειοποίηση γεωργικών κονδυλίων από ολιγαρχικές δομές· επαναλαμβάνει ότι 
πρόκειται για σοβαρή αδικία εις βάρος των φορολογουμένων της ΕΕ και ιδιαίτερα εις 
βάρος των μικροκαλλιεργητών και των αγροτικών κοινοτήτων· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση των κανόνων της ΚΓΠ και της πολιτικής 
συνοχής, με στόχο να διανέμονται με πιο δίκαιο τρόπο τα κονδύλια της Ένωσης και 
επομένως να αποφεύγεται το ενδεχόμενο δυσανάλογης κατανομής, όπου μια μικρή 
μειονότητα δικαιούχων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) λαμβάνει τη συντριπτική 
πλειονότητα των επιδοτήσεων της Ένωσης και στους δύο τομείς· θεωρεί απαραίτητο να 
αλλάξουν οι κανόνες του ΠΔΠ προκειμένου να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την 
οποία ένα φυσικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα πολλών εταιρειών έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει επιδοτήσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της ΚΓΠ και της 
πολιτικής συνοχής ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια ενός 
ΠΔΠ·

26. σημειώνει τις απαιτήσεις διαφάνειας για την πολιτική συνοχής και την κοινή γεωργική 
πολιτική, οι οποίες υποχρεώνουν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με 
τους κανόνες της επιμερισμένης διαχείρισης, να διατηρούν διαθέσιμο στο κοινό 
κατάλογο των τελικών δικαιούχων· καλεί τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν τα εν λόγω 
δεδομένα με ομοιόμορφο τρόπο και να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή να συλλέγει και να ομαδοποιεί τα στοιχεία και να 
δημοσιεύει καταλόγους με τους μεγαλύτερους 50 δικαιούχους κάθε ταμείου σε κάθε 
κράτος μέλος, καθώς και τους 50 μεγαλύτερους δικαιούχους της ΚΓΠ και της πολιτικής 
συνοχής (φυσικά και νομικά πρόσωπα) σε όλα τα κράτη μέλη για να παρέχεται ακριβής 
επισκόπηση της κατανομής των επιδοτήσεων της ΕΕ·

27. καλεί την Επιτροπή, αποδεχόμενη πλήρως την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης:

- να θεσπίσει ένα ενιαίο και τυποποιημένο σύστημα πληροφόρησης για τα κράτη 
μέλη, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους των 
κονδυλίων της Ένωσης στον τομέα της γεωργίας και της συνοχής· τονίζει ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
προσδιορισμό των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών (φυσικά και νομικά 
πρόσωπα)·

- να προτείνει κανονισμό για τη δημιουργία συστήματος ΤΠ που θα επιτρέπει την 
ενιαία και τυποποιημένη υποβολή εκθέσεων σε πραγματικό χρόνο από τις αρχές 
των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται διαλειτουργικότητα με τα συστήματα 
των κρατών μελών, να εξασφαλίζεται καλύτερη διαφάνεια και συνεργασία 
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, και να βελτιώνεται περαιτέρω η 
λογοδοσία για τις πληρωμές, και ιδίως να μπορούν να εντοπίζονται νωρίτερα τα 
συστημικά σφάλματα και η κατάχρηση κονδυλίων·

- να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν ή να αναπτύξουν δικά τους 
συστήματα ΤΠ για ένα νέο σύστημα υποβολής στοιχείων·

- να παρακολουθεί την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων που παρέχουν 
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τα κράτη μέλη·

- να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, επικαιρότητα και μείωση της 
γραφειοκρατικής επιβάρυνσης, με τη βοήθεια σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων·

28. αναγνωρίζει ότι θα χρειαστεί χρόνος για τη δημιουργία και την καθιέρωση ενός τέτοιου 
συστήματος ΤΠ· αναγνωρίζει πλήρως ότι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους 
δικαιούχους υπό επιμερισμένη διαχείριση αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών· 
ταυτόχρονα, ζητεί ταχύτερη και διαφανέστερη ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 
σχετικά με τις επιδοτήσεις της ΕΕ στον τομέα της συνοχής και της ΚΓΠ· καλεί την 
Επιτροπή να δώσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή κατάλογο με τους 50 
μεγαλύτερους μεμονωμένους αποδέκτες (φυσικά πρόσωπα ως πραγματικοί δικαιούχοι 
εταιρείας ή περισσότερων εταιρειών) ανά κράτος μέλος, καθώς και κατάλογο με τους 
50 μεγαλύτερους αποδέκτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και φυσικά πρόσωπα 
ως ιδιοκτήτες διαφόρων εταιρειών) επιδοτήσεων της ΕΕ συνολικά σε όλα τα κράτη 
μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να διαθέτει τις πληροφορίες αυτές στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σε ετήσια βάση·

29. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει, στις προτάσεις της για το ΠΔΠ και την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τα κρίσιμα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
όσον αφορά την έλλειψη αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του οικολογικού 
προσανατολισμού του καθεστώτος της ΚΓΠ·

30. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις ανησυχητικές πληροφορίες που παρέχονται από 
τον Τύπο και τις ΜΚΟ σχετικά με τη δραματική κατάσταση των πλέον ευάλωτων 
μεταναστών στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ), και ιδίως των παιδιών 
μεταναστών και των γυναικών προσφύγων· καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα 
μέτρα σε συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών για την πρόληψη της κατάχρησης 
των κονδυλίων της Ένωσης και την αποφυγή της κακοποίησης και της εμπορίας 
ανθρώπων, και να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της Ένωσης χρησιμοποιούνται για την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

31. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη χρήση χρηματοδοτικών μέσων και καταπιστευματικών 
ταμείων για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης σε τρίτες χώρες, παράλληλα 
προς τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει το επίπεδο 
λογοδοσίας και διαφάνειας της δράσης της Ένωσης· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίσει ότι η παροχή εξωτερικής βοήθειας θα υπόκειται στο κράτος δικαίου και 
στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δικαιούχους χώρες· τονίζει, 
ειδικότερα, την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιούνται κονδύλια της 
Ένωσης για τη στήριξη οποιασδήποτε μορφής καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου που 
περιλαμβάνουν ισχυρισμούς σχετικά με έργα στην Ερυθραία· παροτρύνει την Επιτροπή 
να δώσει άμεση συνέχεια στους εν λόγω ισχυρισμούς και να ενημερώσει εγκαίρως την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

32. επιδοκιμάζει το εξαιρετικό έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του οποίου οι εργασίες και 
οι ειδικές εκθέσεις αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για τη διαφάνεια και τη χρηστή 
διακυβέρνηση στην Ευρώπη· σημειώνει όλες τις συστάσεις που διατύπωσε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στις ειδικές εκθέσεις για το 2018 και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα να τις εφαρμόσουν ταχέως·
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Η δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

33. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει 
ότι οι λογαριασμοί για το 2018 είναι αξιόπιστοι, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο από το 
2007, και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα έσοδα δεν 
εμφάνιζαν ουσιώδη σφάλματα το 2018·

34. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων στις οποίες βασίζονται οι 
λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από 
κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος 
για τις πληρωμές που δημοσιεύεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσιάζει θετική 
τάση σε σύγκριση με τα τελευταία έτη, δεδομένου ότι για το 2018 ανερχόταν σε 2,6 %1·

36. σημειώνει ότι, σε 26 έτη, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εκδώσει τρεις συνεχόμενες φορές 
γνώμη με επιφύλαξη (και όχι αρνητική γνώμη) σχετικά με τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, πράγμα που 
σημαίνει ότι κατά την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου το ουσιώδες σφάλμα 
περιορίστηκε κυρίως στις επιστροφές δαπανών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 
ήμισυ του ελεγχθέντος πληθυσμού·

37. υπενθυμίζει ότι επί 26 συνεχόμενα έτη οι πληρωμές περιέχουν ουσιώδη σφάλματα 
λόγω της μερικής αποτελεσματικότητας των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών· 
τονίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη διέθεταν επαρκείς πληροφορίες για την πρόληψη, 
τον εντοπισμό και τη διόρθωση σημαντικού ποσοστού σφαλμάτων πριν από τη δήλωση 
των δαπανών στην Επιτροπή και ότι αν είχαν χρησιμοποιηθεί οι εν λόγω πληροφορίες 
το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος θα ήταν σημαντικά χαμηλότερο· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει τα αναγκαία μέσα για την περαιτέρω βελτίωση του εντοπισμού 
σφαλμάτων από τις αρχές των κρατών μελών·

38. σημειώνει ότι, όταν οι πληρωμές πραγματοποιούνται με βάση τις επιστροφές δαπανών, 
το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά το ποσοστό σφάλματος σε 4,5 % (σε σύγκριση με 3,7 % 
το 2017 και 4,8 % το 2016), ενώ το ποσοστό σφάλματος στις πληρωμές βάσει 
δικαιωμάτων2 ήταν χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας του 2 %, εξαιρουμένων 
ορισμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το ποσοστό σφάλματος δεν είναι σαφώς ποσοτικοποιημένο για τις πληρωμές βάσει 
δικαιωμάτων·

39. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε το υψηλότερο εκτιμώμενο επίπεδο 
σφάλματος στις δαπάνες στο πλαίσιο της «οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής» (5,0 %), ενώ το χαμηλότερο σημαντικό ποσοστό σφάλματος στις δαπάνες για 

1 Για το οικονομικό έτος 2017, η εκτίμηση για το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές ανήλθε σε 
2,4 %, και για το 2016 σε 3,1 %· για το 2015 σε 3,8 %, για το 2014 σε 4,4 %, για το 2013 σε 4,7 %, για το 2012 
σε 4,8 %, για το 2011 σε 3,9%· για το 2010 σε 3,7 %, για το 2009 σε 3,3 %· για το 2008 σε 5,2 %, και για το 
οικονομικό έτος 2007 σε 6,9 %.
2 Οι πληρωμές αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υποτροφίες φοιτητών και ερευνητών (υποτομέας 1α του 
ΠΔΠ - κεφάλαιο 5), άμεσες ενισχύσεις προς γεωργούς (τομέας 2 του ΠΔΠ - κεφάλαιο 7) και δημοσιονομική 
στήριξη σε τρίτες χώρες (τομέας 4 του ΠΔΠ - κεφάλαιο 9). Οι διοικητικές πληρωμές συνίστανται κυρίως στους 
μισθούς και στις συντάξεις των υπαλλήλων της ΕΕ (τομέας 5 του ΠΔΠ - κεφάλαιο 10). Συνολικά, οι βάσει 
δικαιωμάτων δαπάνες αντιστοιχούν στο 53 % περίπου του πληθυσμού που ελέγξαμε.
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την «ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» βρισκόταν στο όριο 
σημαντικότητας (2,0 %)·

40. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι οι δαπάνες για την έρευνα 
εξακολουθούν να αποτελούν τομέα υψηλότερου κινδύνου και την κυριότερη πηγή 
σφάλματος στον τομέα της ανταγωνιστικότητας·

41. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρείχε το 2018 συγκεκριμένα ποσοστά 
σφάλματος για τέσσερις τομείς του ΠΔΠ: «Ανταγωνιστικότητα», «Συνοχή», «Φυσικοί 
πόροι» και «Διοικητικές δαπάνες»·

42. επισημαίνει ότι, για το 2018, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσίασε το ποσοστό 
σφάλματος ανά τομέα πολιτικής, αλλά δεν προέβη σε εκτίμηση των επιπέδων 
σφάλματος για επιμέρους τομείς δαπανών στο πλαίσιο των τομέων 3 («Ασφάλεια και 
ιθαγένεια») και 4 («Η Ευρώπη στον κόσμο») του ΠΔΠ· ζητεί από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να εξετάσει κατά πόσον ο έλεγχος ενός δείγματος αντιπροσωπευτικού 
μεγέθους από αυτούς τους δύο τομείς θα μπορούσε να είναι χρήσιμος για την 
αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών· επισημαίνει επίσης ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξέδωσε ειδικά ποσοστά σφάλματος όσον αφορά την αγροτική 
ανάπτυξη και τις συναλλαγές στην αγορά στο πλαίσιο της ΚΓΠ, ούτε επιμέρους 
ποσοστά σφάλματος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής· προτείνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της στρατηγικής δειγματοληψίας του, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη συγκρισιμότητα από έτος σε έτος·

43. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν προέβη σε 
εκτίμηση των επιπέδων σφάλματος για επιμέρους τομείς δαπανών στο πλαίσιο των 
τομέων 3 («Ασφάλεια και ιθαγένεια») και 4 («Η Ευρώπη στον κόσμο») του ΠΔΠ· 
θεωρεί ότι, αν και τα αριθμητικά στοιχεία σε αυτούς τους τομείς είναι σχετικά χαμηλά, 
έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία· τονίζει ότι ο έλεγχος ενός δείγματος 
αντιπροσωπευτικού μεγέθους από αυτούς τους δύο τομείς είναι απαραίτητος για την 
αυστηρή και ανεξάρτητη αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καθώς 
και για την καλύτερη εποπτεία της χρήσης των κονδυλίων της Ένωσης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει στοιχεία 
σχετικά με το ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές στο πλαίσιο αυτών των τομέων 
στις επόμενες ετήσιες εκθέσεις του· 

44. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε πράξεις συνολικού ύψους 120,6 
δισεκατομμυρίων EUR και ότι ο τομέας «Φυσικοί πόροι» αντιπροσωπεύει το 
μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού πληθυσμού (48 %), ενώ το βάρος του υποτομέα 1β 
(«Συνοχή») του ΠΔΠ είναι σχετικά μικρό (περίπου 20 %)· σημειώνει την κατανομή του 
ελεγχθέντος πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη το πολύ υψηλό ποσοστό σφάλματος στον 
τομέα της συνοχής· προτείνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει τόσο το μερίδιο των 
συνολικών δαπανών της ΕΕ όσο και τον κίνδυνο που συνδέεται με σφάλματα κατά τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή του επόμενου μεριδίου ελέγχου του 
συνολικού πληθυσμού·

45. εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι οι 
φυσικοί πόροι θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού 
ελεγχθέντος πληθυσμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξέταση στο πλαίσιο του 
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ετήσιου δημοσιονομικού ελέγχου και ελέγχου συμμόρφωσης, ενώ οι άμεσες ενισχύσεις 
της ΚΓΠ δεν ενέχουν μεγάλο κίνδυνο σφάλματος· σημειώνει, ωστόσο, ότι στον τομέα 
των άμεσων ενισχύσεων έχουν δημοσιοποιηθεί αρκετές περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων, οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς και έχει δοθεί συνέχεια με 
ελέγχους της Επιτροπής· ζητεί να ληφθούν καταλληλότερα μέτρα από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη για την πρόληψη και την επίλυση περιπτώσεων που θέτουν σε κίνδυνο 
την ΚΓΠ·

46. επισημαίνει ότι ο πληθυσμός που έλεγξε το Ελεγκτικό Συνέδριο στον τομέα της 
συνοχής ήταν διαφορετικός από προηγούμενα έτη και αποτελούνταν από τελικές 
πληρωμές για την περίοδο 2007-2013 και από δαπάνες που καλύφθηκαν από 
λογαριασμούς που έγιναν δεκτοί σε ετήσια βάση από την Επιτροπή για την περίοδο 
2014-2020· θεωρεί ότι αυτό σημαίνει πως το Ελεγκτικό Συνέδριο υπέβαλε σε 
ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεις για τις οποίες είχαν εφαρμοστεί όλα τα διορθωτικά 
μέτρα σε επίπεδο κράτους μέλους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
εν λόγω προσέγγιση ελέγχου, το ποσοστό σφάλματος προσδιορίστηκε στο ιδιαίτερα 
υψηλό επίπεδο του 5 %·

47. επισημαίνει ότι το 2018, όπως και τα προηγούμενα έτη, στο εκτιμώμενο επίπεδο 
σφάλματος για τις δαπάνες υψηλού κινδύνου συνέβαλαν περισσότερο τα σφάλματα 
επιλεξιμότητας (μη επιλέξιμα έξοδα στις δηλώσεις δαπανών και μη επιλέξιμα έργα, μη 
επιλέξιμες δραστηριότητες ή μη επιλέξιμοι δικαιούχοι)· 

48. επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο αντίκτυπος των σφαλμάτων επιλεξιμότητας δεν ήταν τόσο 
σημαντικός όσο το 2017 (2018: 68 %, 2017: 93 %)· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, το 2018, το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε έναν μεγαλύτερο αριθμό 
σφαλμάτων που σχετίζονταν με τις δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις διαδικασίες επιχορηγήσεων· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε αυτές τις κατηγορίες σφαλμάτων και να αξιολογήσει αν συνιστούν κίνδυνο 
για τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή, ακόμη, αν καταδεικνύουν πιθανές περιπτώσεις 
διαφθοράς· στη δεύτερη περίπτωση, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να διστάσει να λάβει 
διορθωτικά μέτρα και να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

49. καλεί την Επιτροπή να εξορθολογίσει και να απλουστεύσει τα στρατηγικά πλαίσια που 
διέπουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, ενισχύοντας κατά τον τρόπο 
αυτό τη λογοδοσία για τα αποτελέσματα, καθώς και τη σαφήνεια και τη διαφάνεια για 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις: επιτεύγματα σε σχέση με τη 
διαχείριση

Αξιοπιστία των δεδομένων που κοινοποιεί η Επιτροπή

50. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει ελέγξει την 
ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ)· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε ορισμένες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) και, 
ειδικότερα, τις εκθέσεις της ΓΔ AGRI, της ΓΔ DEVCO, της ΓΔ ECHO, της ΓΔ NEAR, 
της ΓΔ EMPL και της ΓΔ REGIO·

51. επισημαίνει ότι, στο κεφάλαιο σχετικά με τη σύνθεση της δημοσιονομικής διαχείρισης 
της ΕΕΔΕ, η Επιτροπή αναφέρει ένα εκτιμώμενο επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή 
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της τάξης του 1,7 % και επιβεβαιώνει ότι «το επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή 
προσεγγίζει περισσότερο το “πιθανότερο ποσοστό σφάλματος” του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου» (βλ. σελίδα 152 της ΕΕΔΕ του 2018, COM(2019)0299)·

52. σημειώνει ότι η Επιτροπή επέμεινε το 2018 ότι η πρόοδος οφειλόταν κυρίως στην καλή 
επίδοση του τομέα της συνοχής με 1,1 % (βλ. σελίδα 77 της ΕΕΔΕ του 
2017)3·σημειώνει με έκπληξη ότι για το ίδιο ημερολογιακό έτος (2017), η ΓΔ REGIO 
αναφέρει άλλο ποσοστό σφάλματος (1,95 %) στην ΕΕΔ της για το 2018 (σελίδα 70)·

53. επισημαίνει ότι ο γενικός διευθυντής της ΓΔ EMPL εξηγεί στην ΕΕΔ του για το 2018, 
στη σελίδα 83, ότι:

- «οι γενικοί διευθυντές της ΓΔ REGIO και της ΓΔ EMPL αποφάσισαν, στις 
ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους για το 2017, να εκτιμήσουν τον κίνδυνο 
με την προβολή ενός προσωρινού υπολειπόμενου συνολικού ποσοστού 
σφάλματος για τις δαπάνες του ημερολογιακού έτους 2017, τις οποίες δεν είχαν 
ακόμη ούτε εγκρίνει ούτε επικυρώσει»·

- «το ΕΕΣ είναι της γνώμης ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων χρήζουν 
περαιτέρω εξορθολογισμού και προσαρμογής στο νέο πλαίσιο δικλίδων και 
διασφάλισης. Το πλαίσιο αυτό σημαίνει ότι μεσολαβούν περίπου δύο έτη από το 
τέλος της σχετικής λογιστικής περιόδου μέχρι να μπορέσει η Επιτροπή να 
υποβάλει για πρώτη φορά το συμπέρασμά της για την αξιοπιστία των 
υπολειπόμενων ποσοστών σφάλματος των αρχών ελέγχου για ένα δεδομένο 
λογιστικό έτος»·

54. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ΕΕΔΕ είναι πλήρως αξιόπιστη και δεν 
βασίζεται σε προβολές·

55. σημειώνει ότι, στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, η ΓΔ NEAR και η ΓΔ DEVCO 
χρησιμοποιούν στις ΕΕΔ τους εναπομένοντα ποσοστά σφάλματος βάσει σχετικών 
μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί από εξωτερικές εταιρείες·

56. επισημαίνει ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται επί πράξεων από 
συμβάσεις που περατώθηκαν αποκλειστικά κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 
2017 και 31ης Αυγούστου 2018 (πλαίσιο 9.5 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το 2018), για τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι έλεγχοι και 
επαληθεύσεις· 

57. τονίζει ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος της ΓΔ DEVCO και της ΓΔ NEAR δεν 
αφορά μόνο πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018·

58. υπενθυμίζει ότι, για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ, η ΓΔ HOME επισήμανε το 2018 ότι 
«αναφέρει μόνο το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, καθώς, όπως προβλέπεται από τη 
νομική βάση, οι εθνικές ελεγκτικές αρχές δεν υποχρεούνται να δηλώνουν στη ΓΔ 
HOME τα διαπιστωθέντα ποσοστά σφάλματος» (βλ. απάντηση στην ερώτηση 14, 

3 ΕΕΔΕ 2017, σελίδα 77. Σε σύγκριση με το 2016, η βασική αλλαγή είναι η σημαντική μείωση όσον αφορά τη 
συνοχή, τη μετανάστευση και την αλιεία. Σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, τα τρέχοντα προγράμματα της περιόδου 
2014-2020 υλοποιούνται με κανονικό ρυθμό και παρουσιάζουν χαμηλότερο εγγενή κίνδυνο λόγω της 
νεοθεσπισθείσας ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και του μηχανισμού παρακράτησης 10 % για τις 
ενδιάμεσες πληρωμές έως την υλοποίηση όλων των ελέγχων και διορθωτικών μέτρων.
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ακρόαση Αβραμόπουλου, 18 Οκτωβρίου 2018)· σημειώνει, συνεπώς, ότι το 
αναφερόμενο ποσοστό σφάλματος είναι το εναπομένον, δηλαδή το εκτιμώμενο 
ποσοστό σφάλματος μείον τυχόν ποσά που αντιστοιχούν σε διορθωτικά μέτρα που 
έχουν ληφθεί τα οποία έχουν ήδη μειώσει αποτελεσματικά το άνοιγμα4· 

59. συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο (στο σημείο 6.74 της 
ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018) ότι, στην ΕΕΔΕ, η Επιτροπή 
παρουσιάζει εκτιμώμενο επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή, όσον αφορά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, το οποίο «αφορά δαπάνες που δεν έχουν 
ακόμη διέλθει από ολόκληρο τον κύκλο ελέγχου»· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή αξιολογεί το ποσοστό σφάλματος για την πολιτική 
συνοχής αποκλειστικά με βάση εκτιμήσεις σε σύγκριση με τη λογιστική χρήση 2017-
2018, και όχι με βάση πραγματικά αριθμητικά στοιχεία που έχουν επαληθευτεί για το 
ίδιο το οικονομικό έτος 2018·

60. τονίζει ότι, για τον λόγο αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε ότι τα στοιχεία που 
παρέχει η Επιτροπή στην ΕΕΔΕ της όσον αφορά την κοινωνική και εδαφική συνοχή δεν 
είναι αξιόπιστα (βλ. την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018, σημείο 
6.74)·

61. τονίζει επιπλέον ότι, καθώς τα ποσοστά σφάλματος που εξέδωσε η Επιτροπή στους 
τομείς της συνοχής και των εξωτερικών σχέσεων και σε ορισμένους από τους τομείς 
εσωτερικής πολιτικής βασίζονται στον υπολειπόμενο κίνδυνο, δεν δικαιολογείται η 
σύγκριση του επισφαλούς ποσού κατά την πληρωμή που αναφέρει η Επιτροπή στην 
ΕΕΔΕ της με το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

62. επισημαίνει ότι, εάν το επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή που κοινοποιεί η Επιτροπή 
περιλαμβάνει ήδη δημοσιονομικές διορθώσεις, ενδέχεται να υπερεκτιμάται η 
διορθωτική ικανότητα της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό 
μπορεί να έχει αντίκτυπο στην αξιοπιστία·

63. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα σφάλματα που εντοπίστηκαν συνιστούν 
ένδειξη συνεχιζόμενων αδυναμιών όσον αφορά την κανονικότητα των δαπανών που 
δηλώνονται από τις διαχειριστικές αρχές, καθώς και για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εντόπισε αδυναμίες στις μεθόδους δειγματοληψίας των ελεγκτικών αρχών·

64. θεωρεί ότι, εάν οι κύριοι διατάκτες, όταν γνωστοποιούν τους συγκεκριμένους τομείς 
των δαπανών τους για τους οποίους διατυπώνουν επιφύλαξη, αναφέρονται στο όριο 
σημαντικότητας του 2 % ως εναπομένον ποσοστό σφάλματος, υπάρχει τελικά κίνδυνος 
να μην προστατεύουν επαρκώς τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

65. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις των επιμέρους ΓΔ όσον αφορά 
το επίπεδο των παράτυπων δαπανών δεν βασίζονται σε μια συνεπή μεθοδολογία· 

66. επισημαίνει ότι οι ΕΕΔ των ΓΔ και η ΕΕΔΕ χρησιμοποιούν μια περίπλοκη και ασυνεπή 
ορολογία που καθιστά δύσκολη τη σύγκριση των αναφερόμενων αποτελεσμάτων 
μεταξύ των ΓΔ και σε βάθος χρόνου·

4 Βλ. επίσης απάντηση στη γραπτή ερώτηση 1 που υποβλήθηκε ενόψει της ακρόασης του Επιτρόπου 
Αβραμόπουλου της 11ης Νοεμβρίου 2019



PE639.827v02-00 40/168 RR\1200377EL.docx

EL

67. σημειώνει, ειδικότερα, ότι «το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή 
παρουσιάζει στις ΕΕΔ των ΓΔ REGIO και EMPL τουλάχιστον 13 διαφορετικά ποσοστά 
για τις δύο περιόδους προγραμματισμού ως αποτέλεσμα της μέτρησης των επισφαλών 
δαπανών. Το μεγάλο πλήθος των ποσοστών προκαλεί ασάφεια ενώ ενδεχομένως να 
προκαλείται σύγχυση ως προς την συνάφειά τους και τη διασφάλιση που παρέχουν.» 
(ΕΕΔ της ΓΔ EMPL για το 2018, σελίδα 83)·

68. σημειώνει ότι η Επιτροπή, αντί να αναφέρεται, όπως το 2017, στην έννοια του 
εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος, χρησιμοποιεί στην ΕΕΔΕ της για το 2018 τον 
όρο «ποσοστό σφάλματος κατά το κλείσιμο»· σημειώνει ότι πρόκειται για τον κίνδυνο 
κατά την πληρωμή μείον τις εκτιμώμενες μελλοντικές διορθώσεις και ανακτήσεις που 
προβλέπεται να πραγματοποιήσουν οι υπεύθυνοι διαχείρισης των κεφαλαίων της 
Ένωσης σε σχέση με δαπάνες του 2018, κατά τα επόμενα έτη των τρεχόντων 
προγραμμάτων· επισημαίνει ότι το εν λόγω ποσοστό σφάλματος αποτελεί απλώς 
εκτίμηση·

69. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2018 για τη διαχείριση και τις 
επιδόσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης (COM 2019/0299), 30 κύριοι διατάκτες 
(όπως και το 2017) εξέφρασαν θετική δήλωση αξιοπιστίας, ενώ σε 20 δηλώσεις (όπως 
και το 2017) διατυπώθηκαν 40 επιφυλάξεις για το 2018 (38 το 2017 και 37 το 2016)·

70. επισημαίνει ότι η Επιτροπή διατύπωσε 40 επιφυλάξεις για το 2018: οι 2 επιφυλάξεις 
ήταν νέες και οι 38 επαναλαμβάνονται· σημειώνει ότι έχουν επικαιροποιηθεί πέντε 
επαναλαμβανόμενες επιφυλάξεις, από ποσοτικοποιημένες σε μη ποσοτικοποιημένες (ή 
αντιστρόφως) ή υπήρξε αλλαγή του πεδίου εφαρμογής και ότι για όλες τις επιφυλάξεις, 
ο αντίκτυπος στις δαπάνες του 2018 υπολογίστηκε ή υπολογίστηκε εκ νέου· σημειώνει, 
ως εκ τούτου, ότι το επισφαλές ποσό κατά την υποβολή της έκθεσης για τις δαπάνες 
του 2018 για τις οποίες διατυπώθηκαν επιφυλάξεις εκτιμάται σε 1 078 εκατομμύρια 
EUR (σε σύγκριση με 1 053 εκατομμύρια EUR το 2017, 1 621 εκατομμύρια EUR το 
2016 και 1 324 εκατομμύρια EUR το 2015)·

71. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις βελτιώσεις στη μεθοδολογία για την 
ανάλυση του αντικτύπου των διορθωτικών μέτρων, η Επιτροπή δεν έχει εξαλείψει τον 
κίνδυνο υπερεκτίμησης του εν λόγω αντικτύπου· επισημαίνει ότι, στην περίπτωση 
αυτή, όλα τα αναφερόμενα εναπομένοντα ποσοστά σφάλματος στην ΕΕΔΕ είναι 
αναξιόπιστα·

72. επισημαίνει ειδικότερα ότι, για περισσότερο από τα τρία τέταρτα των δαπανών του 
2018, οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής βασίζουν τις εκτιμήσεις τους όσον αφορά 
τα επισφαλή ποσά σε στοιχεία που διαβιβάζουν οι εθνικές αρχές, ενώ από τις ΕΕΔ των 
οικείων γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής (ΓΔ AGRI, ΓΔ REGIO και ΓΔ EMPL) 
προκύπτει ότι η ποιότητα και η αξιοπιστία των ελέγχων που πραγματοποιούν αρκετά 
κράτη μέλη εξακολουθεί να συνιστά πρόβλημα·

73. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
άρτιες διαδικασίες για την επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος, της προέλευσης και 
του ποσού των διορθωτικών μέτρων και να περιλαμβάνουν στις παρατηρήσεις των 
ετήσιων λογαριασμών πληροφορίες από τις οποίες να προκύπτουν, κατά το δυνατόν, το 
έτος πραγματοποίησης των πληρωμών, το έτος εντοπισμού του σχετικού σφάλματος 
και το έτος κατά το οποίο δημοσιοποιήθηκαν οι ανακτήσεις ή οι δημοσιονομικές 
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διορθώσεις· 

74. σημειώνει ότι η OLAF διατύπωσε συνολικά συστάσεις σε 208 υποθέσεις μεταξύ 2012 
και 2018, ενώ οι εθνικές αρχές δεν έλαβαν καμία απόφαση5· επισημαίνει ότι, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι συστάσεις της OLAF δεν 
ακολουθούνται από καμία ενέργεια των αρχών των κρατών μελών, γεγονός που 
ενδέχεται να συνεπάγεται άμεση ζημία για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των πολιτών·

75. σημειώνει με ανησυχία τις εννέα περιπτώσεις υπόνοιας απάτης που κοινοποιήθηκαν 
στην OLAF από το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2018·

76. καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει και να εναρμονίσει τις πρακτικές και τις μεθόδους 
των ΓΔ προκειμένου να είναι σε θέση να τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις του άρθρου 247 
του δημοσιονομικού κανονισμού και, ειδικότερα, της παραγράφου 1β), η οποία ορίζει 
ότι: «... η ετήσια έκθεση διαχείρισης και επιδόσεων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά 
με βασικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης στην Επιτροπή, καθώς και: i) εκτίμηση του 
επιπέδου σφάλματος στις δαπάνες της Ένωσης, βάσει συνεκτικής μεθοδολογίας και 
εκτίμηση των μελλοντικών διορθώσεων· ...»

77. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 247 του δημοσιονομικού κανονισμού, να 
ευθυγραμμίσει ταχέως τη μεθοδολογία της με εκείνη που χρησιμοποιείται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και να παρέχει στην αρχή ελέγχου του προϋπολογισμού ένα μόνο 
ποσοστό σφάλματος που να αντιστοιχεί στον κίνδυνο κατά την πληρωμή (ποσοστό 
σφάλματος κατά την πληρωμή)· καλεί την Επιτροπή να κοινοποιεί χωριστά μια 
εκτίμηση των μελλοντικών διορθώσεων (εναπομένον ποσοστό σφάλματος)· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εφαρμόζει μια συνεκτική ορολογία σε όλες τις ΓΔ, όταν 
υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις εν λόγω δύο εκτιμήσεις· ζητεί να ενημερωθεί το 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο ως προς το εν λόγω ζήτημα έως τις 30 Ιουνίου 
2021·

78. καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση αξιόπιστων 
στοιχείων από τα κράτη μέλη όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος κατά την πληρωμή· 
καλεί την Επιτροπή να προβαίνει εγκαίρως στις δέουσες προσαρμογές εάν 
διαπιστώνονται ελλείψεις στους ελέγχους των κρατών μελών·

79. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση αξιόπιστων 
στοιχείων από τα κράτη μέλη όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος κατά την πληρωμή·

80. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο:

α) να εξετάζει και να ελέγχει και τα δύο τμήματα της ΕΕΔΕ στο πλαίσιο της ετήσιας 
έκθεσής του· και 

β) να εξετάσει κατά πόσον θα πρέπει το όριο σημαντικότητας που χρησιμοποιείται 
στις ΕΕΔ των ΓΔ για την ενεργοποίηση των μηχανισμών επιφυλάξεων, να 
εκφράζεται ως κίνδυνος κατά την πληρωμή αντί του εναπομένοντος ποσοστού 
σφάλματος·

5 https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2018_en.pdf
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Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

81. σημειώνει ότι το 2018 οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις 
πληρωμών που ήταν διαθέσιμες στον οριστικό προϋπολογισμό είχαν χρησιμοποιηθεί 
σχεδόν εξ ολοκλήρου: 99,5 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 98,6 % των 
πιστώσεων πληρωμών·

82. επισημαίνει ότι το 2018 καταγράφηκε σημαντική αύξηση των αιτήσεων πληρωμής από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ)·

83. σημειώνει με ανησυχία ότι, κυρίως λόγω καθυστερήσεων, σημαντικά ποσά 
αχρησιμοποίητων ετήσιων προχρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ επιστράφηκαν 
στον προϋπολογισμό της Ένωσης: 8,1 δισεκατομμύρια EUR το 2018 (σε σύγκριση με 
5,4 δισεκατομμύρια EUR το 2017), ποσό που οδήγησε σε σημαντική αύξηση των 
εσόδων για ειδικό προορισμό αυτά τα δύο έτη·

84. τονίζει ότι το 2018:

- δεν υπήρξε ανάγκη για πρόσθετες πληρωμές και δεν χρειάστηκε να 
χρησιμοποιηθούν τα 5,3 δισεκατομμύρια EUR που ήταν διαθέσιμα στο συνολικό 
περιθώριο πληρωμών (ΣΠΠ) από προηγούμενα έτη, 

- το ποσό των 5,3 δισεκατομμυρίων EUR δεν μπορούσε να μεταφερθεί σε επόμενο 
οικονομικό έτος, επειδή είχαν καλυφθεί τα ανώτατα όρια του ΣΠΠ για το 2019 
και το 2020, και

- ένα πρόσθετο ποσό ύψους 11,2 δισεκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών 
που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί το 2018 δεν μπορούσε να μεταφερθεί ούτε 
στο 2019 ούτε στο 2020·

85. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (παράγραφοι 
2.15 και 2.16 της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου), έως το 2020 ενδέχεται να μείνει 
αχρησιμοποίητο ένα συνολικό ποσό 44,9 δισεκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει ότι η 
ευελιξία που παρέχει το ΣΠΠ θα παύσει να υπάρχει με τη λήξη του τρέχοντος ΠΔΠ 
το 2020·

86. επισημαίνει με ανησυχία ότι:

- οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων συνέχισαν να αυξάνονται, με αποτέλεσμα 
να φτάσουν τα 281,2 δισεκατομμύρια EUR στο τέλος του 2018 (σε σύγκριση με 
267,3 δισεκατομμύρια EUR το 2017), και ότι αυξήθηκαν κατά 36 % (73,7 
δισεκατομμύρια EUR) την τελευταία επταετία από το 2011, το αντίστοιχο έτος 
του προηγούμενου ΠΔΠ·

- βάσει των μακροπρόθεσμων προβλέψεων της Επιτροπής (COM(2018)0687), 
το 2023 οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων θα ανέρχονται 
σε 313,8 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που προσεγγίζει αυτό που προκύπτει και 
από τις προβολές του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

87. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων 
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συνέχισαν να αυξάνονται το 2018, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέο ρεκόρ· σημειώνει 
ότι αυτό αποτελεί σοβαρό κίνδυνο· καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να μειωθούν οι 
υφιστάμενες εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων και να προληφθεί η περαιτέρω 
συσσώρευση εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, να βελτιώσει τις οικονομικές της 
προβλέψεις και, όπου είναι αναγκαίο, να βοηθήσει τις χώρες να εντοπίσουν επιλέξιμα 
έργα, ιδίως όσα έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

88. υπενθυμίζει ότι το υψηλό ποσοστό των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στην αργή εφαρμογή των ΕΔΕΤ, αλλά και στην ετήσια διαφορά 
μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών και στην αύξηση του μεγέθους του 
προϋπολογισμού της Ένωσης (συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τίτλο «Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ - Σε πρώτο πλάνο»)·

89. συμμερίζεται την ανησυχία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος να 
μην είναι διαθέσιμες αρκετές πιστώσεις πληρωμών για την κάλυψη όλων των ποσών 
που θα οφείλονται κατά τα πρώτα έτη του νέου ΠΔΠ και ότι οι πιθανότητες να συμβεί 
κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα αυξημένες το 2021, πρώτο έτος του ΠΔΠ για την περίοδο 
2021-2027 (έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παράγραφος 2.20)· 

90. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος ανεπάρκειας των πιστώσεων πληρωμών επιτείνεται ακόμη 
περισσότερο από το γεγονός ότι η εφαρμογή των ΕΔΕΤ έχει σημειώσει μεγαλύτερες 
καθυστερήσεις από ό,τι κατά το προηγούμενο ΠΔΠ· επισημαίνει σχετικά το γεγονός ότι 
σε 9 από τα 13 κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 15 % των 
ετήσιων κρατικών δαπανών τους, και ότι σε περίπτωση που δεν θα είναι διαθέσιμες 
αρκετές πιστώσεις πληρωμών για την κάλυψη όλων των ποσών, αυτό θα μπορούσε να 
αποτελέσει σοβαρό οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα τόσο στις χώρες αυτές όσο και 
εντός της Ένωσης·

91. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνολικά, η απορρόφηση των 
πόρων των ΕΔΕΤ από τα κράτη μέλη ήταν χαμηλότερη από εκείνη του αντίστοιχου 
έτους του προηγούμενου ΠΔΠ (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018, 
παράγραφοι 2.22 έως 2.24)·

92. επισημαίνει ότι, συγκεκριμένα, μόνο η Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η 
Ρουμανία και η Φινλανδία επιδεικνύουν ταχύτερο ρυθμό απορρόφησης κατά το τρέχον 
ΠΔΠ από ό,τι κατά το προηγούμενο·

93. επισημαίνει ότι οι εγγυήσεις που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης 
έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην προσθήκη 
εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη· σημειώνει ότι υπάρχουν και άλλες εγγυήσεις, όπως 
αυτές που συνδέονται με την εντολή εξωτερικής δανειοδότησης που έχει ανατεθεί στην 
ΕΤΕπ και οι εγγυήσεις που παρέχει η Ένωση για την υποστήριξη δανειοληπτικών και 
δανειοδοτικών πράξεων, οι οποίες αφορούν κυρίως δάνεια προς κράτη μέλη·

94. σημειώνει με ανησυχία ότι η αύξηση των εγγυήσεων αυξάνει την έκθεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε κίνδυνο, δεδομένου ότι το επίπεδο των ζημιών που 
αναμένει η Επιτροπή καλύπτεται από ταμεία εγγυήσεων, τα οποία στο πλαίσιο του νέου 
ΠΔΠ θα συγκεντρωθούν σε ένα κοινό ταμείο προβλέψεων·
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95. επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια η Ένωση χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα 
χρηματοδοτικά μέσα και τις δημοσιονομικές εγγυήσεις που παρέχει ο Όμιλος ΕΤΕπ και 
ότι ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει μια περίπλοκη σχέση με τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
ρυθμίσεις λογοδοσίας που διαφέρουν από τις αντίστοιχες των θεσμικών οργάνων της·

96. υπενθυμίζει ότι, επί του παρόντος, οι πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ που δεν 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά εξυπηρετούν τους ίδιους 
στόχους με αυτούς που επιδιώκει η Ένωση, δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εντολής 
ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει ότι αυτό σημαίνει πως το Ελεγκτικό 
Συνέδριο δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει πλήρη εικόνα των σχέσεων μεταξύ των 
πράξεων του Ομίλου ΕΤΕπ και του προϋπολογισμού της Ένωσης· υποστηρίζει, 
ειδικότερα, το αίτημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο των πράξεων της ΕΤΕπ 
που δεν σχετίζονται με τον ενωσιακό προϋπολογισμό· ζητεί η ανανέωση της τριμερούς 
συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία 
προβλέπεται για το 2020, να συμπεριλάβει διατάξεις που θα παρέχουν στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο μεγαλύτερη πρόσβαση στον έλεγχο των πράξεων της ΕΤΕπ, με σκοπό να 
βελτιωθεί ο εξωτερικός έλεγχος· καλεί, επιπλέον, τον Όμιλο ΕΤΕπ να ενισχύσει τη 
διαφάνεια όσον αφορά τα εξής: τις οικονομικές πράξεις, τη χρήση της εγγύησης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, την προσθετικότητα των πράξεων της ΕΤΕπ και τα πιθανά 
μελλοντικά σχέδια για τη σύσταση μιας αναπτυξιακής θυγατρικής στην ΕΤΕπ· ζητεί να 
καταρτιστεί μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για να βελτιωθεί η πρόσβαση του Κοινοβουλίου στα έγγραφα και τα δεδομένα της 
ΕΤΕπ που σχετίζονται με τον στρατηγικό προσανατολισμό και τις πολιτικές 
χρηματοδότησης, προκειμένου να ενισχυθεί η λογοδοσία της Τράπεζας·

97. συντάσσεται με τις κύριες συστάσεις που διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στο 
κεφάλαιο 2 της ετήσιας έκθεσής του για το 2018·

98. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη πίεση στο 
επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών κατά τα πρώτα έτη του ΠΔΠ για την περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027· ζητεί τα μέτρα αυτά να περιλαμβάνουν τα εξής:

α) βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων των αναγκών σε πληρωμές·

β) αίτημα προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή:

i) να προβλέψει μια εύτακτη ισορροπία μεταξύ των εγγεγραμμένων στον 
προϋπολογισμό πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων 
πληρωμών για το επόμενο ΠΔΠ, είτε με την αύξηση των πιστώσεων 
πληρωμών είτε με την τροποποίηση των κανόνων για την ανάληψη 
υποχρεώσεων είτε με τη μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων·

ii) στο πλαίσιο αυτό, να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο το ποσό των αιτήσεων 
πληρωμής να είναι υψηλό το 2021 και το 2022 και το γεγονός ότι οι 
αχρησιμοποίητες πιστώσεις πληρωμών δεν μπορούν να μεταφερθούν στο 
επόμενο ΠΔΠ·

γ) διευκόλυνση της έγκαιρης έγκρισης των νομικών πλαισίων και παρότρυνση των 
κρατών μελών για έγκαιρο σχεδιασμό των προγραμμάτων·

99. καλεί την Επιτροπή, μόλις δημιουργηθεί το κοινό ταμείο προβλέψεων, να διασφαλίσει 
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την αποτελεσματική διαχείριση και την επικαιροποιημένη παρακολούθηση του 
ανοίγματος του ενωσιακού προϋπολογισμού στις σχετικές εγγυήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, από την Επιτροπή να λάβει ως βάση του υπολογισμού του πραγματικού 
συντελεστή προβλέψεων μια συντηρητική μεθοδολογία βάσει αναγνωρισμένων ορθών 
πρακτικών·

100. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζει ετησίως στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
το συνολικό ποσό και την κατανομή των πόρων που μεταβιβάζονται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σε χρηματοδοτικά μέσα υπό τη διαχείριση του Ομίλου 
ΕΤΕπ, καθώς και να παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκτέλεσης των εν 
λόγω κονδυλίων·

Επίτευξη αποτελεσμάτων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης

101. τονίζει ότι επιδίωξη των σχετικών με τις επιδόσεις πληροφοριών είναι η παροχή 
ενδεικτικών στοιχείων σχετικά με το κατά πόσον οι στόχοι των πολιτικών και των 
προγραμμάτων της Ένωσης επιτυγχάνονται κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό· 
προτείνει, εάν απαιτούνται βελτιώσεις, να αξιοποιούνται οι σχετικές με τις επιδόσεις 
πληροφορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού των αναγκαίων διορθωτικών 
μέτρων, και να παρακολουθείται συνεχώς η εφαρμογή των μέτρων αυτών·

102. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέλυσε το 
2018 τις σχετικές με τις επιδόσεις πληροφορίες που δημοσίευσε η Επιτροπή και, 
ειδικότερα, εξέτασε τους δείκτες επιδόσεων:

- στις δηλώσεις προγράμματος που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού για το 
2019,

- στην επισκόπηση των επιδόσεων των προγραμμάτων του προϋπολογισμού της 
Ένωσης (Programmes’ Performance Overview, PPO) για την περίοδο 2014-2020, 
που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2018·

103. επιμένει ότι οι έλεγχοι συμμόρφωσης και επιδόσεων αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου 
νομίσματος· επισημαίνει ότι ο συνδυασμός των δύο διαστάσεων, δηλαδή η αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται, με παράλληλη διασφάλιση της νομιμότητας 
και της κανονικότητας των δαπανών, εκτιμάται ότι θα παράσχει στις αρμόδιες για την 
απαλλαγή αρχές τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία της Ένωσης 
και να ελέγχουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιτροπής·

104. εκφράζει, για ακόμη μία φορά, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ΕΕΔ των 
γενικών διευθυντών της Επιτροπής δεν περιλαμβάνουν δήλωση, υπογεγραμμένη από 
τους ίδιους, σχετικά με την ποιότητα των κοινοποιούμενων στοιχείων για τις επιδόσεις, 
και, κατά συνέπεια, όταν το Σώμα των Επιτρόπων εγκρίνει την ΕΕΔΕ, αναλαμβάνει 
συνολική πολιτική ευθύνη για τη χρηματοοικονομική διαχείριση του προϋπολογισμού 
της Ένωσης αλλά όχι για τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τα 
αποτελέσματα·

105. χαιρετίζει, και παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την πρόθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου να επικαιροποιεί την αξιολόγηση των επιδόσεων των δαπανών της Ένωσης 
στην ετήσια έκθεσή του και, ειδικότερα, να παρουσιάζει, για κάθε τομέα του ΠΔΠ, ένα 
κεφάλαιο σχετικά με τη συμμόρφωση και τις επιδόσεις·
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106. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεριέλαβε 
στο κεφάλαιο 3 της ετήσιας έκθεσής του για το 2018, υπό τον τίτλο «Επίτευξη 
αποτελεσμάτων από τον προϋπολογισμό», μια σύνοψη των κύριων ειδικών εκθέσεων 
που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ανά τομέα του ΠΔΠ· σημειώνει ότι, το 
2018, από τις δημοσιευθείσες απαντήσεις στις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
προκύπτει ότι ελεγχόμενοι αποδέχτηκαν πλήρως το 78 % των 388 συστάσεων που 
εξέδωσε το Συνέδριο (σε σύγκριση με 68 % το 2017) και ότι, στο 18 % των 
περιπτώσεων, οι συστάσεις εφαρμόστηκαν μόνο μερικώς, ενώ εξακολουθούν να 
υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες· σημειώνει ότι μόνο το 6 % των συστάσεων δεν είχε 
υλοποιηθεί καθόλου·

107. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η διοικητική 
ικανότητα ενδέχεται να είναι ανεπαρκής·

108. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, γενικώς, τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στις δηλώσεις προγράμματος μαρτυρούν μέτρια πρόοδο προς την 
επίτευξη των τιμών-στόχου που αφορούσαν τις επιδόσεις, γεγονός που μπορεί να 
εξηγηθεί από την καθυστερημένη και αργή εκκίνηση των προγραμμάτων τόσο στον 
τομέα της συνοχής όσο και στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης·

109. τονίζει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι δείκτες δεν απέδιδαν πάντοτε 
αξιόπιστη εικόνα της προόδου που είχε όντως συντελεστεί·

110. επιμένει ότι τόσο ο υπολογισμός της προόδου προς την τιμή-στόχο από την τιμή βάσης 
όσο και η πρόοδος προς την τιμή-στόχο που ανέφερε η Επιτροπή στην PPO πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με προσοχή, επειδή πολλοί από τους επιλεγέντες δείκτες δεν ήταν 
κατάλληλοι ή, για πολλούς δείκτες, δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί η πρόοδος· 
σημειώνει ότι για σχεδόν το ήμισυ των δεικτών δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί η 
πρόοδος που είχε συντελεστεί προς την επίτευξη του στόχου από την τιμή βάσης·

111. σημειώνει με ανησυχία ότι, για ορισμένα προγράμματα, η ποιότητα των διαθέσιμων 
στοιχείων ήταν ανεπαρκής και ότι ορισμένα προγράμματα περιλαμβάνουν όχι ιδιαίτερα 
φιλόδοξες τιμές-στόχο· 

112. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ενσωμάτωση στις δηλώσεις προγράμματος 
δεικτών οι οποίοι:

α) να παρέχουν συναφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα όσα επιτυγχάνονται με 
τα προγράμματα δαπανών της Ένωσης, μέσω μιας καλύτερης ισορροπίας 
μεταξύ εισροών, εκροών, αποτελεσμάτων και αντικτύπου·

β) να σχετίζονται σαφώς με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα 
προγράμματα δαπανών της Ένωσης·

γ) να αντικατοπτρίζουν τα όσα επιτυγχάνονται με τα προγράμματα δαπανών της 
Ένωσης και όχι τις επιδόσεις της Επιτροπής και των άλλων φορέων που τα 
υλοποιούν· και

δ) να καλύπτουν τους στόχους των προγραμμάτων·

113. επιμένει ότι, προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή να υπολογίζει την πρόοδο προς 
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την τιμή-στόχο σε σχέση με την τιμή βάσης, οφείλει να προτείνει πλαίσια επιδόσεων 
για όλα τα προγράμματα, τα οποία να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
κατωτέρω για τους δείκτες επιδόσεων, και ότι εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι 
άσκοπο για συγκεκριμένο δείκτη, οφείλει να επεξηγεί την επιλογή της στις δηλώσεις 
προγράμματος:

α) ποσοτικές τιμές βάσης, με καθορισμό του έτους της τιμής βάσης,

β) ποσοτικά ορόσημα,

γ) ποσοτικές τιμές-στόχο, με καθορισμό του έτους της τιμής-στόχου,

δ) στοιχεία με το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας, ώστε να μπορεί να υπολογιστεί 
εύκολα η πρόοδος προς την τιμή-στόχο σε σχέση με την τιμή βάσης·

114. καλεί την Επιτροπή να επιδιώκει την έγκαιρη λήψη πληροφοριών περί επιδόσεων για 
όλους τους δείκτες επιδόσεων, παραδείγματος χάριν με την εισαγωγή νέων εργαλείων 
για την αναφορά στοιχείων στις διαδικτυακές πλατφόρμες·

115. καλεί την Επιτροπή να τεκμηριώνει τους στόχους και τις τιμές-στόχο των 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών αναφοράς, ώστε η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή να μπορεί να αξιολογεί τον βαθμό φιλοδοξίας τους και τα 
αποτελέσματα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων·

116. τονίζει ότι είναι σημαντική η αυστηρή παρακολούθηση του πιθανού κινδύνου 
διαφθοράς και απάτης, στην περίπτωση έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας· καλεί την 
Επιτροπή να πραγματοποιεί προσεκτικές και ανεξάρτητες εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις όσον αφορά το έργο που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί·

117. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω την PPO, και συγκεκριμένα:

α) να χρησιμοποιεί μία μέθοδο για τον υπολογισμό της προόδου προς την τιμή-
στόχο σε σχέση με την τιμή βάσης, και εάν η Επιτροπή κρίνει ότι αυτό δεν 
είναι εφικτό για κάποιον συγκεκριμένο δείκτη, οφείλει να επεξηγεί την 
προσέγγισή της στην PPO·

β) να διευκρινίζει το σκεπτικό που χρησιμοποιείται για την επιλογή των δεικτών 
επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα·

118. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη προκειμένου να 
διασφαλίσει τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση του αριθμού των ελέγχων, 
καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση της απάτης·

Έσοδα

Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018

119. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ότι το επίπεδο 
σφάλματος στα έσοδα δεν ήταν σημαντικό και ότι τα συστήματα που αφορούν τα 
έσοδα ήταν, συνολικά, αποτελεσματικά· 

120. σημειώνει ότι για τρίτο συνεχόμενο έτος, η ΓΔ Προϋπολογισμού διατύπωσε επιφύλαξη 
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σχετικά με την αξία των παραδοσιακών ιδίων πόρων που εισέπραξε το Ηνωμένο 
Βασίλειο, λόγω της μη απόδοσης από τη χώρα στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
διαφυγόντων δασμών επί εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών 
υπόδησης·

121. σημειώνει με ανησυχία ότι το πεδίο αναφοράς της επιφύλαξης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου διευρύνθηκε, προκειμένου να συμπεριλάβει δυνητικές απώλειες ΠΙΠ και 
από άλλα κράτη μέλη λόγω της ανωτέρω υποεκτίμησης, οι οποίες δεν έχουν ακόμη 
εκτιμηθεί·

122. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, παρότι είχε ζητήσει από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, ήδη από το 2011, να ορίσει προφίλ κινδύνου σε σχέση με τις 
εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών υπόδησης από την Κίνα για τις 
οποίες δηλώνεται δασμολογητέα αξία χαμηλότερη της πραγματικής, χρειάστηκε επτά 
και πλέον χρόνια για να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει·

123. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 η Επιτροπή απηύθυνε 
αιτιολογημένη γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού υπολόγισε τις συνολικές ζημίες 
(αρχικό κεφάλαιο και τόκοι) στον προϋπολογισμό της Ένωσης σε 2,8 δισεκατομμύρια 
EUR, καθώς και για το γεγονός ότι, τον Μάρτιο του 2019, η Επιτροπή παρέπεμψε την 
υπόθεση στο Δικαστήριο·

124. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι βασικές εσωτερικές δικλίδες ελέγχου για 
τους ΠΙΠ που αξιολογήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή και σε 
ορισμένα κράτη μέλη κρίθηκαν μερικώς αποτελεσματικές·

125. σημειώνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε στην Ισπανία αδυναμίες 
στα συστήματα ελέγχου για την κατάρτιση των μηνιαίων καταστάσεων των 
τελωνειακών δασμών·

126. σημειώνει με ανησυχία ότι, στο τυχαίο δείγμα τριών επιλεγμένων χωρών, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εντόπισε αδυναμίες στη διαχείριση των βεβαιωθέντων αλλά μη 
εισπραχθέντων δασμών· σημειώνει ότι οι αδυναμίες αυτές συνίσταντο κυρίως σε 
καθυστερήσεις στην είσπραξη των τελωνειακών οφειλών και στην καθυστερημένη 
εγγραφή ή διαγραφή των οφειλών στο λογιστικό σύστημα· σημειώνει ότι υπήρχαν 
αδυναμίες στις από μέρους της Επιτροπής επαληθεύσεις των καταστάσεων ΠΙΠ των 
κρατών μελών·

127. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα επιθεωρήσεων της Επιτροπής 
για το 2018 ως προς την αποτελεσματικότητα των συστημάτων των κρατών μελών 
όσον αφορά την είσπραξη των σωστών ποσών, τη σχετική αναφορά σωστών στοιχείων 
και την τελική διάθεση των σωστών ΠΙΠ, δεν υποστηριζόταν επαρκώς από 
διαρθρωμένη και τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου και δεν κατέτασσε τα κράτη μέλη 
βάσει επικινδυνότητας, ούτε παρουσίαζε τον αντίκτυπο και την πιθανότητα επέλευσης 
των κινδύνων·

128. σημειώνει με ανησυχία ότι η Επιτροπή, όταν λάμβανε τις καταστάσεις ΠΙΠ ανά μήνα ή 
ανά τρίμηνο, δεν προέβαινε σε συστηματική ανάλυση των ασυνήθιστων μεταβολών 
στις καταστάσεις αυτές, ούτε συγκέντρωνε στοιχεία που να δικαιολογούν τις μεταβολές 
αυτές·
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129. επισημαίνει ότι το πλήθος των επιφυλάξεων σχετικά με το ΑΕΕ και τον ΦΠΑ 
παραμένει συνολικά αμετάβλητο, ενώ έχουν αυξηθεί κατά 14 % τα ανοικτά σημεία 
σχετικά με τους ΠΙΠ6·

130. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από την επισκόπηση που πραγματοποίησε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τα επιλεγέντα ανοικτά σημεία σχετικά με τους ΠΙΠ 
που έχουν δημοσιονομική επίπτωση, διαπιστώθηκαν ορισμένες καθυστερήσεις στην 
από μέρους της Επιτροπής παρακολούθηση και στο κλείσιμο των εν λόγω σημείων· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατήρησε πως το 27 % των 
ανοικτών σημείων βρισκόταν σε εκκρεμότητα για διάστημα που υπερέβαινε την 
πενταετία·

131. παρατηρεί ότι ο ΦΠΑ συμβάλλει κατά 12 % στα έσοδα της Ένωσης, που ανήλθαν σε 
145 δισεκατομμύρια EUR το 2018· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το «έλλειμμα 
ΦΠΑ», που είναι η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ για τον 
προϋπολογισμό των κρατών μελών και του ΦΠΑ που όντως εισπράχθηκε από τα εθνικά 
δημόσια ταμεία, ανερχόταν το 2017 σε 137,5 δισεκατομμύρια EUR, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της Επιτροπής7· το έλλειμμα ΦΠΑ καλύπτει τις απώλειες ΦΠΑ που 
επηρεάζουν κυρίως τους εθνικούς προϋπολογισμούς· μεταξύ άλλων, η απώλεια μπορεί 
να οφείλεται σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας, πτώχευσης, διοικητικών σφαλμάτων, 
φορολογικής βελτιστοποίησης, καθώς και σε πιθανές παράνομες/δόλιες 
δραστηριότητες·

132. σημειώνει με ανησυχία ότι το 2018 η Επιτροπή διατύπωσε γενική επιφύλαξη σχετικά με 
την από μέρους της Γαλλίας εκτίμηση του ΑΕΕ της, διότι οι πληροφορίες που είχε 
παράσχει η Γαλλία σχετικά με την κατάρτιση του ΑΕΕ ήταν ανεπαρκείς·

133. σημειώνει ότι, όσον αφορά τις πέντε συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο 
στην ετήσια έκθεσή του για το 2015, η Επιτροπή υλοποίησε μόνο μία σύσταση πλήρως, 
μία μερικώς και τρεις ως επί το πλείστον·

134. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια περισσότερο συστηματοποιημένη και 
τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου στον προγραμματισμό των επιθεωρήσεών της 
σχετικά με τους ΠΙΠ, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης της επικινδυνότητας κάθε 
κράτους μέλους, καθώς και των κινδύνων που αφορούν την κατάρτιση της 
λογιστικής Α και της λογιστικής Β·

135. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την εμβέλεια των μηνιαίων και τριμηνιαίων ελέγχων 
των καταστάσεων της λογιστικής Α και της λογιστικής Β των ΠΙΠ, υποβάλλοντας σε 
διεξοδικότερη ανάλυση τις ασυνήθιστες μεταβολές, προκειμένου να διασφαλίζεται 
ταχεία αντίδραση σε πιθανές ανωμαλίες·

136. επαναβεβαιώνει τη θέση του σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων 
της Ένωσης, που αντιπροσωπεύει μια πολύ θετική συνιστώσα εσόδων της δέσμης 

6 Όταν η Επιτροπή εντοπίζει σε δεδομένα που παρέχουν τα κράτη μέλη περιπτώσεις ενδεχόμενης μη 
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς περί ιδίων πόρων, αφήνει ανοικτά τα δεδομένα αυτά για πιθανές αλλαγές, 
έως ότου βεβαιωθεί ότι συμμορφώνονται. Όταν τα στοιχεία αυτά αφορούν το ΑΕΕ ή τον ΦΠΑ, η διαδικασία 
ονομάζεται «διατύπωση επιφύλαξης», ενώ όταν αφορούν τους ΠΙΠ, η σχετική διαδικασία ονομάζεται 
«δημιουργία ανοικτού σημείου». Η Επιτροπή προσδιορίζει την επίπτωση αυτών των επιφυλάξεων και ανοικτών 
σημείων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αφού τα κράτη μέλη τής παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες.
7  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en



PE639.827v02-00 50/168 RR\1200377EL.docx

EL

μέτρων για το ΠΔΠ 2021-2027· επιδοκιμάζει, συνεπώς, την προτεινόμενη θέσπιση 
τριών νέων ίδιων πόρων της Ένωσης και την απλούστευση του υφιστάμενου ίδιου 
πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ για το ΠΔΠ 2021-20278·

Ειδική έκθεση αριθ. 12/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Ηλεκτρονικό εμπόριο: πολλές από τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με την είσπραξη του ΦΠΑ και των τελωνειακών δεσμών δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί

137. σημειώνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις για τις απώλειες εσόδων ΦΠΑ σε 
επίπεδο Ένωσης στο πλαίσιο της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, αλλά η Επιτροπή 
εκτιμά ότι οι απώλειες εσόδων από τις παραδόσεις αγαθών χαμηλής αξίας που 
προέρχονται από τρίτες χώρες ανέρχονται έως και σε 5 δισεκατομμύρια EUR ετησίως·

138. επισημαίνει τον ρόλο των κρατών μελών στην εφαρμογή των συμφωνιών διοικητικής 
συνεργασίας, την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, την επιβολή της συλλογής 
δεδομένων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εμπόρων με το κανονιστικό 
πλαίσιο·

139. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η επιβολή της είσπραξης του ΦΠΑ αποτελεί εθνική 
αρμοδιότητα·

140. τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται χρήση της ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες χώρες·

141. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
επιχειρήσεις και συναλλαγές που εγείρουν υπόνοιες απάτης μέσω του Eurofisc·

142. καλεί τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών να ενισχύσουν τις ελεγκτικές 
δραστηριότητές τους στο σύστημα της «μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας»9·

143. προτρέπει την Επιτροπή να διενεργεί επαρκείς ελέγχους και δραστηριότητες 
παρακολούθησης στα κράτη μέλη·

144. εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο της δήλωσης δασμολογητέας αξίας 
χαμηλότερης της πραγματικής σε σχέση με τις παραδόσεις αγαθών προερχόμενων από 
τρίτες χώρες στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου· επικροτεί τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την επίλυση του προβλήματος της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ του 
ηλεκτρονικού εμπορίου· 

145. ζητεί την ταχεία έγκριση της προτεινόμενης νομοθεσίας σχετικά με τον ΦΠΑ για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του καθεστώτος για τις 
πωλήσεις εξ αποστάσεως·

8 Ειδική έκθεση αριθ. 12/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Ηλεκτρονικό εμπόριο: πολλές από τις προκλήσεις 
που σχετίζονται με την είσπραξη του ΦΠΑ και των τελωνειακών δεσμών δεν έχουν αντιμετωπιστεί.
9 Ένα εθελοντικό σύστημα διευκόλυνσης του εμπορίου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους υποκείμενους στον 
φόρο (επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες) που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, 
ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο σε κράτη μέλη στα 
οποία δεν έχουν εγκατάσταση, να καταλογίζουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ για τις εν λόγω παροχές υπηρεσιών και 
να τον δηλώνουν μέσω μιας διαδικτυακής πύλης στο κράτος μέλος στου οποίου τα μητρώα ΦΠΑ είναι 
εγγεγραμμένοι.
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146. καλεί την OLAF να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα των 
ερευνών της που αφορούν την εισαγωγή ενδυμάτων χαμηλής αξίας μέσω ηλεκτρονικού 
εμπορίου και τις ύποπτες εισαγωγές, μέσω συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου, 
δυνητικά ευαίσθητων εμπορευμάτων, μέσω αεροπορικών μεταφορών·

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

147. σημειώνει ότι ο υποτομέας 1α «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση» αντιπροσωπεύει 21,4 δισεκατομμύρια EUR, δηλαδή το 13,7 % του 
προϋπολογισμού της Ένωσης· από το ποσό αυτό 11,7 δισεκατομμύρια EUR (54,3 %) 
δαπανώνται για την έρευνα και την καινοτομία, 2,4 δισεκατομμύρια EUR (11,1 %) για 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, 2,2 δισεκατομμύρια 
EUR (10,4 %) για τις μεταφορές και την ενέργεια, 1,5 δισεκατομμύρια EUR (7,2 %) για 
το διάστημα, και τα υπόλοιπα για λοιπές δράσεις·

Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

148. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός πίνακας 
αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας κατέδειξε μια θετική τάση στις 
περισσότερες χώρες της Ένωσης — και ιδιαίτερα στη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες και την 
Ισπανία, ενώ η Σουηδία εξακολουθεί να κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της 
καινοτομίας στην Ένωση·

149. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να υστερούν όσον αφορά την επίτευξη του στόχου να επενδύεται το 3 % 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) στην έρευνα και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει ότι η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας παρέχει κυρίως τρεις λόγους για αυτή 
την υποτονική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα α) την έλλειψη δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων στον τομέα αυτό, β) την περιορισμένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα 
των εθνικών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας και γ) τις ανεπάρκειες της αγοράς 
που συνδέονται με τη λήψη απόφασης εκ μέρους μιας επιχείρησης για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία·

150. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το επίπεδο συμμετοχής των ΜΜΕ στο 
τμήμα «Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» (LEIT) και 
στον πυλώνα «Κοινωνιακές προκλήσεις» του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από τον στόχο του προγράμματος, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την προσέλκυση 
ΜΜΕ στο πρόγραμμα και τις απλουστεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για τη 
διευκόλυνση της συμμετοχής τους·

151. εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το μερίδιο των 
νεοεισερχομένων στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ανήλθε σε 61,4 %, ποσοστό που 
υπερβαίνει τον δείκτη αναφοράς του 55 % που είχε οριστεί για το 2018·

152. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το μερίδιο της συνεισφοράς της Ένωσης στις 
δράσεις για το κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» δεν επιτυγχάνει 
τους στόχους δαπανών που έχει θέσει για το κλίμα και τη βιωσιμότητα και, συνεπώς, 
για το σύνολο του ΠΔΠ 2014-2020· τονίζει ότι, μετά τη δέσμευση της Ένωσης στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού και ενόψει της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, οι σχετικές με το κλίμα δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά χωρίς 
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περαιτέρω καθυστερήσεις·

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

153. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε ένα δείγμα 130 πράξεων, το οποίο 
σχεδιάστηκε ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του πλήρους φάσματος των δαπανών που 
καλύπτει ο συγκεκριμένος υποτομέας του ΠΔΠ: 81 πράξεις του τομέα έρευνας και 
καινοτομίας (22 στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου και 59 στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων 2020») και 49 πράξεις από άλλα προγράμματα και 
δραστηριότητες, ιδίως δε από το Erasmus+, τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και τα διαστημικά προγράμματα· οι δικαιούχοι που υποβλήθηκαν σε έλεγχο βρίσκονταν 
σε 19 κράτη μέλη και 4 τρίτες χώρες·

154. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτίμησε ότι 
το επίπεδο σφάλματος για το σύνολο του υποτομέα 1α του ΠΔΠ είναι 2,0 %, και για το 
γεγονός ότι το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το ποσοστό των προηγούμενων δύο 
ετών, όταν το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος υπερέβαινε ελαφρώς το 4 %·

155. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε οκτώ περιπτώσεις ποσοτικώς 
προσδιορίσιμων σφαλμάτων οφειλόμενων στους δικαιούχους, η δήλωση δαπανών 
περιλάμβανε επαρκή πληροφοριακά στοιχεία, που επέτρεπαν στην Επιτροπή, στις 
εθνικές αρχές ή στον ανεξάρτητο ελεγκτή να τα αποτρέψουν ή να τα εντοπίσουν και να 
τα διορθώσουν, πριν από την έγκριση των δαπανών· σημειώνει ότι, εάν η Επιτροπή είχε 
αξιοποιήσει όλες τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της, το εκτιμώμενο ποσοστό 
σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν χαμηλότερο κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες·

156. παρατηρεί ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, πολλά ποσοτικώς προσδιορίσιμα 
σφάλματα αφορούσαν δαπάνες προσωπικού· επιπλέον, οι δαπάνες εξοπλισμού και 
υποδομών αποτελούσαν επίσης πηγή σφαλμάτων·

157. εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι οι εκ των προτέρων επαληθεύσεις της 
συνεισφοράς της Ένωσης για τα μεγάλα προγράμματα ερευνητικών υποδομών δεν ήταν 
μόνο χρονοβόρες και δαπανηρές (ανθρώπινο δυναμικό, ταξίδια), αλλά συχνά 
συνέβαλλαν ελάχιστα στην πρόληψη των σφαλμάτων·

158. σημειώνει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε τους φακέλους ελέγχου 
(έγγραφα εργασίας και δικαιολογητικά) στην Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου και στις 
ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και σε 11 περιπτώσεις το Ελεγκτικό Συνέδριο έπρεπε να 
προβεί σε πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες, κυρίως λόγω της ανάγκης συγκέντρωσης 
πρόσθετων δικαιολογητικών εγγράφων ή της ύπαρξης διαφορών στα έγγραφα 
εργασίας·

159. εκφράζει την ανησυχία του για τα μεθοδολογικά σφάλματα που διαπίστωσε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: «Οι κατασταλτικοί έλεγχοι αποβλέπουν στη μέγιστη 
δυνατή κάλυψη των εγκεκριμένων δαπανών, ωστόσο σπάνια καλύπτουν όλες τις 
δαπάνες. Το ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται επί του συνόλου των εγκεκριμένων 
δαπανών, και όχι επί των ποσών που όντως ελέγχθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι ο 
παρονομαστής στον υπολογισμό του σφάλματος είναι μεγαλύτερος, και, επομένως, το 
ποσοστό σφάλματος έχει υποεκτιμηθεί. Σε περίπτωση που εντοπίζονται σφάλματα 
συστημικού χαρακτήρα, το σφάλμα υπολογίζεται με παρέκταση, η οποία εν μέρει 
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αντισταθμίζει την προαναφερθείσα υποεκτίμηση. Ωστόσο, δεδομένου ότι η παρέκταση 
δεν χρησιμοποιείται για μη συστημικά σφάλματα, το συνολικό ποσοστό σφάλματος 
είναι, παρόλα αυτά, υποεκτιμημένο.»10·

160. παρατήρησε ότι η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας υπολόγισε ποσοστά σφάλματος για το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο και για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: 

- η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας εκτίμησε ότι το κοινό αντιπροσωπευτικό ποσοστό 
σφάλματος για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, το οποίο υπολογίζεται σε πολυετή 
βάση, είναι λίγο πάνω από το 5 %· το εναπομένον ποσοστό σφάλματος εκτιμάται 
σε 3,36 %·

- το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για την τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας ανέρχεται στο 2,22 % (2,24 % για τη ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας), 
ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί περίπου στο 2,45 % (2,48 % για τη ΓΔ 
Έρευνας και Καινοτομίας) όταν συνεκτιμηθούν τα σχέδια εκθέσεων ελέγχου·

161. σημειώνει ότι για τη ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας, το εκτιμώμενο συνολικό επισφαλές 
ποσό κατά την πληρωμή για τις πληρωμές του 2018 είναι της τάξης των 97,6 - 101,1 
εκατομμυρίων EUR· το συνολικό επισφαλές ποσό κατά το κλείσιμο για τις δαπάνες του 
2018 είναι της τάξης των 69,1 - 72,7 εκατομμυρίων EUR, και αντιπροσωπεύει το 
2,21 % - 2,33 % των συνολικών δαπανών·

162. επισημαίνει ότι οι έννοιες του «κινδύνου κατά την πληρωμή» και του «κινδύνου κατά 
το κλείσιμο» θεσπίστηκαν για τον λογιστικό έλεγχο του 2018·

163. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα πορίσματα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (βάσει του συγκεκριμένου υποτομέα του ΠΔΠ) είναι παρόμοια με αυτά της 
Επιτροπής·

Χρηματοοικονομική διαχείριση και εσωτερικοί έλεγχοι

164. επισημαίνει ότι, όσον αφορά το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, παρέμεινε σε ισχύ μια 
οριζόντια επιφύλαξη σχετικά με την απόδοση των δηλωθεισών δαπανών·

165. διευκρινίζει ότι, το 2018, η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας διαχειριζόταν άμεσα το 56 % 
(σε σύγκριση με 58 % το 2017) του προϋπολογισμού της, σε όρους πιστώσεων 
πληρωμών, ενώ το 44 % των πληρωμών ανατέθηκε σε άλλους εντεταλμένους φορείς 
προς εκτέλεση·

166. σημειώνει ότι η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας ανέθεσε το 15,05 % του προϋπολογισμού 
της για το 2018 στην ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ για τους σκοπούς του Innovfin, ότι το Innovfin 
έχει ως στόχο τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω χρηματοδοτικών 
μέσων, και ότι το ποσό που μεταβιβάστηκε στην ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ το 2018 ήταν 
472,9 εκατομμύρια EUR·

167. θεωρεί ότι κάθε πρόγραμμα, δράση ή έργο του ομίλου της ΕΤΕπ που 
συγχρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να ελέγχεται από 

10 Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2018, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων (ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σημείο 5.34).
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το Ελεγκτικό Συνέδριο·

168. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρόλο που 4 740 από τα 4 934 έργα της 
περιόδου χρηματοδότησης 2007 έως 2013 έχουν κλείσει, εξακολουθούν να υπάρχουν 
συσσωρευμένες αναλήψεις υποχρεώσεων (υπόλοιπο προς εκκαθάριση) ύψους 157,3 
εκατομμυρίων EUR και η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει πότε θα 
εκκαθαριστεί το εν λόγω υπόλοιπο11·

169. επισημαίνει με ανησυχία την ιδιαίτερα άνιση κατανομή, μεταξύ των κρατών μελών, 
όσον αφορά τα κονδύλια που διατίθενται σε ερευνητές μέσω του προγράμματος 
«Ορίζων 2020»·

170. επισημαίνει ότι για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (2014-2020) έχει 
εκτελεστεί το 64,26 % του προϋπολογισμού·

171. ενθαρρύνει τη ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας να συνεχίσει τις προσπάθειες 
απλούστευσης σύμφωνα με την ειδική έκθεση αριθ. 28/2018 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια δικαίου και χωρίς να 
μεταθέτει το έργο του εκ των υστέρων ελέγχου στους εκ των προτέρων ελέγχους·

172. θεωρεί ότι η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στη 
μέτρηση της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας των επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία· τονίζει ότι η μέτρηση των επιδόσεων στην έρευνα και την καινοτομία δεν 
θα πρέπει να βασίζεται μόνο σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και οικονομικούς 
δείκτες αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της έρευνας· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει τρόπους για να βελτιώσει τη στήριξη των έργων 
έρευνας και καινοτομίας υψηλού κινδύνου με διαφανή τρόπο·

173. συνιστά θερμά στη ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στη 
μέτρηση της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας των επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία·

HUAWEI

174. αναγνωρίζει ότι θυγατρικές της HUAWEI ζήτησαν συγχρηματοδότηση από την Ένωση 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

175. σημειώνει, ωστόσο, ότι οι συμμετέχοντες από τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία, το 
Μεξικό και τη Ρωσία δεν λαμβάνουν πλέον χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020»12·

176. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος 
«Ορίζων 2020», υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που ρυθμίζουν την εκμετάλλευση 
των αποτελεσμάτων και παρέχουν στην Επιτροπή το δικαίωμα να αντιταχθεί σε 
μεταβίβαση κυριότητας ή σε χορήγηση αποκλειστικής άδειας σε οντότητα 
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα που δεν συνδέεται με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

11 Απάντηση στην ερώτηση 10, Ερωτηματολόγιο για την προετοιμασία της συζήτησης με τον Επίτροπο 
MOEDAS, https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-
%20Commissioner%20Moedas-original.pdf 
12 ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας, Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2018, σ. 16

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
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177. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, στο πλαίσιο αυτό, 
ανέλυσε πληροφορίες σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις και αποφάσισε να 
διενεργήσει νέα αξιολόγηση·

178. σημειώνει με ανησυχία τον κίνδυνο εσκεμμένης κατάχρησης κονδυλίων της Ένωσης 
από τρίτες χώρες στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών έργων· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω 
τρίτες χώρες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες για την ακεραιότητα και την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως ακριβώς πράττουν τα κράτη μέλη·

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 
(EACEA)

179. εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι 
απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις στο σύστημα των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου 
του οργανισμού και για το γεγονός ότι για δεύτερο συνεχές έτος η Επιτροπή διατύπωσε 
επιφύλαξη για το σύστημα αυτό·

Συστάσεις

180. καλεί τη ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας:

- να δώσει συνέχεια στις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν τον εν 
λόγω υποτομέα·

- να εφαρμόσει το ταχύτερο δυνατόν τις 26 συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Λογιστικού Ελέγχου που παραμένουν σε εκκρεμότητα·

- να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην προώθηση δράσεων για το κλίμα (η οποία 
αποτελεί βασικό δείκτη επιδόσεων) και να είναι πιο φιλόδοξη στον τομέα αυτό·

- να είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά την τήρηση των κανόνων συμμετοχής 
και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

- να ενθαρρύνει την πιο ισορροπημένη κατανομή των πόρων μεταξύ των κρατών 
μελών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και να βοηθά περαιτέρω τα 
κράτη μέλη και τους ερευνητές, ιδίως στην αίτησή τους για χρηματοδότηση·

- να δημοσιεύει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της όλες τις προτάσεις της 
για συστάσεις ανά χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

- να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι εκ των προτέρων 
επαληθεύσεις για τις μεγάλες ερευνητικές υποδομές με σκοπό να καταστούν πιο 
αποδοτικές και αποτελεσματικές·

- να υποβάλει, από κοινού με τον EACEA, έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του 
Κοινοβουλίου, έως τον Ιούλιο του 2020, σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που 
θεσπίστηκαν για τη βελτίωση της κατάστασης·

- να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κατανομή των κονδυλίων από τον συντονιστή 
του έργου στους δικαιούχους·

- να πραγματοποιήσει επενδύσεις στη μέτρηση των επιδόσεων και της ενωσιακής 
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προστιθέμενης αξίας·

181. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διευρύνει, στην ετήσια έκθεσή του, την κάλυψη των 
επιδόσεων, για τις οποίες αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών οι ειδικές εκθέσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις 
προτάσεις που υποβλήθηκαν στις 19 Νοεμβρίου στο Λουξεμβούργο κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού·

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

182. σημειώνει τις πληροφορίες που παρουσίασε το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις 
οποίες, το 2018, οι πληρωμές στο πλαίσιο του υποτομέα 1β —«Οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή»— του ΠΔΠ ανέρχονται σε 54,5 δισεκατομμύρια EUR, δηλαδή το 
34,8 % του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει περαιτέρω ότι από το 
ποσό αυτό 30,1 δισεκατομμύρια EUR (55,1 %) δαπανώνται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 9,3 δισεκατομμύρια EUR (17 %) για το Ταμείο 
Συνοχής (ΤΣ), 13,9 δισεκατομμύρια EUR (25,6 %) για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και τα υπόλοιπα για λοιπές δράσεις·

183. σημειώνει ότι, για το 2018, η ΓΔ REGIO ανέφερε πληρωμές ύψους 39,5 
δισεκατομμυρίων EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκτέλεσης 98,52 % των 
εγκεκριμένων πιστώσεων πληρωμών για το 2018, και ότι η ΓΔ EMPL ανέφερε 
πληρωμές ύψους 14,6 δισεκατομμυρίων EUR, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
εκτέλεσης 94,42 %·

Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 2020

184. σημειώνει ότι, σε σχέση με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων, η Επιτροπή ισχυρίζεται 
τα εξής:

- όσον αφορά την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, κάθε ευρώ σε 
δαπάνες συνέβαλε κατά 2,7 EUR στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕγχΠ), με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περίπου 1,3 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας κατά την τελευταία περίοδο προγραμματισμού·

- όσον αφορά την ενίσχυση της έρευνας, των τεχνολογικών εξελίξεων και της 
καινοτομίας, ο προβλεπόμενος αριθμός έργων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων 
και ερευνητικών ιδρυμάτων, βάσει των επιλεγμένων έργων στα τέλη του 2017, 
σχεδόν διπλασιάστηκε·

- όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, ο προβλεπόμενος αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη, βάσει των επιλεγμένων έργων στα τέλη 
του 2017, αυξήθηκε κατά 40 %·

- όσον αφορά την οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, ο προβλεπόμενος 
αριθμός, βάσει των επιλεγμένων έργων στα τέλη του 2017, υπερδιπλασιάστηκε 
και έφτασε στο 69,2 % του στόχου για πρόσθετο δυναμικό ύψους 6 708 
Megawatt έως τα τέλη του 2023·

185. παρατηρεί ότι ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2014-2020 
(κανονισμός 1303/2013, άρθρο 71) δεν περιλαμβάνει διατάξεις που ορίζουν την 
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επίτευξη αποτελεσμάτων και τη βιωσιμότητά τους ως κριτήρια για τη διάρκεια των 
παραγωγικών επενδύσεων από το ΕΤΠΑ· σημειώνει τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με τη βιωσιμότητα13 και την ποιότητα των επενδύσεων αυτών και 
επαναλαμβάνει το αίτημά του να συμπεριληφθεί η επίτευξη αποτελεσμάτων ως βασικό 
κριτήριο για την εκτίμηση της διάρκειας ενός έργου, πράγμα που θα επιτρέψει να 
αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο οι θετικές οικονομικές εξελίξεις ενισχύονται από μια 
γενική οικονομική ανάκαμψη ή από την ενωσιακή χρηματοδότηση·

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

186. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε δείγμα 220 πράξεων (οι οποίες είχαν ήδη 
υποβληθεί σε ελέγχους από τις αρχές ελέγχου), το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να είναι 
στατιστικά αντιπροσωπευτικό του πλήρους φάσματος των δαπανών που καλύπτει ο 
υποτομέας 1β του ΠΔΠ·

187. σημειώνει με ανησυχία το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε και 
ποσοτικοποίησε, σε αυτές τις 220 πράξεις, 36 σφάλματα που δεν είχαν εντοπιστεί από 
τις αρχές ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη τα 60 σφάλματα που είχαν εντοπίσει 
προηγουμένως οι αρχές ελέγχου και τις διορθώσεις συνολικής αξίας 314 εκατομμυρίων 
EUR που επέβαλαν οι αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές για τις δύο περιόδους 
προγραμματισμού συνολικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτίμησε ότι το επίπεδο 
σφάλματος ανέρχεται σε 5,0 %·

188. σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τρία σημαντικά σφάλματα που αφορούν την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020 και δύο σφάλματα που αφορούν την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· 
σημειώνει ότι η Επιτροπή αναφέρεται σε αποκλίνουσα ερμηνεία των εφαρμοστέων 
εθνικών ή ενωσιακών κανόνων με αντίκτυπο στο υπολογισθέν ποσοστό σφάλματος14·

189. αναφέρει ότι οι κύριες πηγές σφάλματος αφορούσαν μη επιλέξιμες δαπάνες (37) και 
δημόσιες συμβάσεις (18), ενώ ακολουθεί η απουσία βασικών δικαιολογητικών (3)·

190. σημειώνει, επιπλέον, ότι έως το τέλος του λογιστικού έτους 2016/2017, 
καταβλήθηκαν 2,9 δισεκατομμύρια EUR ως προκαταβολές σε χρηματοδοτικά μέσα, εκ 
των οποίων 2,3 δισεκατομμύρια EUR δηλώθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2016 και 
30ής Ιουνίου 2017 (17 % του συνολικού ποσού της συγχρηματοδότησης της Ένωσης)· 
κατά το λογιστικό έτος 2016/2017 εκταμιεύθηκαν 1,3 δισεκατομμύρια EUR (43 %) 

13 Βλέπε επίσης την ειδική έκθεσή αριθ. 8/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Στήριξη των παραγωγικών 
επενδύσεων σε επιχειρήσεις από την ΕΕ: χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

14 Απάντηση στην ερώτηση 24, ερωτηματολόγιο για την προετοιμασία της συζήτησης με τον Επίτροπο Hahn: 
Τρεις από τις περιπτώσεις αυτές αφορούν ένα πρόβλημα με ένα εθνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων 
(νόμο), οι διατάξεις του οποίου δεν συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά 
τον «χαρακτήρα κινήτρου», γεγονός που επιτρέπει στις εταιρείες που είναι υποψήφιες για δημόσια στήριξη να 
αρχίσουν να χρηματοδοτούν μέρος των επενδύσεών τους πριν υποβάλουν αίτηση για δημόσια ενίσχυση. Μια 
άλλη περίπτωση αφορά πριμοδότηση ΜΜΕ η οποία κατέστη μη επιλέξιμη όταν ο δικαιούχος απώλεσε την 
ιδιότητα της ΜΜΕ, καθώς και την απουσία χαρακτήρα κινήτρου σε σχέση με την αύξηση του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης. Ειδικότερα, ο εν λόγω δικαιούχος ήταν ΜΜΕ όταν υπέβαλε αίτηση για ενίσχυση, αλλά 
δεν πληρούσε πλέον τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως ΜΜΕ όταν χορηγήθηκε η ενίσχυση. Τέλος, η 
τελευταία περίπτωση αφορά μια «υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος», σε σχέση με την οποία το 
Δικαστήριο έκρινε ότι υφίσταται παράνομη κρατική ενίσχυση.
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στους τελικούς αποδέκτες·

191. ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ποιος 
ωφελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των 1,6 δισεκατομμυρίων EUR που δεν 
έχουν ακόμη καταβληθεί στους δικαιούχους, και να συμπεριλαμβάνει την πληροφορία 
αυτή στην ετήσια έκθεσή της στο εξής·

192. σημειώνει ότι ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κάλυψε εκταμιεύσεις σε πέντε 
χρηματοδοτικά μέσα (δύο από την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και τρία από 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013)· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εξέτασε 30 εγγυήσεις και 100 δάνεια για τα πέντε αυτά μέσα σε επίπεδο ενδιάμεσου 
χρηματοπιστωτικού οργανισμού και διαπίστωσε 14 περιπτώσεις μη επιλέξιμων 
εκταμιεύσεων προς τους τελικούς αποδέκτες, σε σχέση με τρία από τα μέσα που 
εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο: αυτές αφορούσαν είτε μη επιλέξιμα δάνεια είτε μη 
επιλέξιμους τελικούς αποδέκτες, καθώς και ακυρωθείσες εκταμιεύσεις που το κράτος 
μέλος εσφαλμένα καταχώρισε ως καταβληθείσες·

193. παρατηρεί ότι η ΓΔ REGIO επιβεβαίωσε ένα υπολειπόμενο συνολικό ποσοστό 
σφάλματος ύψους 1,96 % για το λογιστικό έτος 2016-2017, μετά την ολοκλήρωση του 
εθνικού κύκλου ελέγχου και του κύκλου ελέγχου της Επιτροπής, με βάση όλα τα 
στοιχεία ελέγχου που ήταν διαθέσιμα την ημερομηνία αυτή και τις εκκρεμούσες 
διαδικασίες αντιπαράθεσης (συντηρητική προσέγγιση)· ταυτόχρονα, η ΓΔ REGIO 
εκτίμησε ότι το επιβεβαιωθέν ποσοστό θα μπορούσε να ανέλθει στο 2,74 % 
κατ’ ανώτατο όριο·

194. σημειώνει με ανησυχία τη σημαντική διαφορά μεταξύ των ποσοστών σφάλματος που 
εκτιμούν το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Επιτροπή·

195. σημειώνει επιπλέον ότι, για το 2018, η Επιτροπή θέσπισε δύο νέες έννοιες: το 
«επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή»15 και το «επισφαλές ποσό κατά το κλείσιμο»·

196. επισημαίνει ότι το «επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή» βασίζεται στους 
λογαριασμούς που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη μετά την αφαίρεση των δημοσιονομικών 
διορθώσεων· σημειώνει επομένως ότι, από ό,τι φαίνεται, η Επιτροπή δεν διαθέτει 
πληροφορίες από πρώτο χέρι σχετικά με το επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή·

197. επισημαίνει, επιπλέον, το γεγονός ότι το «επισφαλές ποσό κατά το κλείσιμο» προκύπτει 
από παρέκταση που βασίζεται στην εμπειρία της Επιτροπής·

198. θεωρεί χρήσιμο, στο πλαίσιο αυτό, να υπενθυμιστεί το άρθρο 247 παράγραφος 1 
στοιχείο β) σημείο i), το οποίο απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλει «(...) εκτίμηση 
του επιπέδου σφάλματος στις δαπάνες της Ένωσης, βάσει συνεκτικής μεθοδολογίας και 

15 ΓΔ REGIO, Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2018, σ. 111: «Ο κίνδυνος “κατά την πληρωμή” 
υπολογίζεται για κάθε πρόγραμμα με την εφαρμογή του υπολειπόμενου συνολικού ποσοστού σφάλματος του 
λογιστικού έτους 2016/2017, όπως επιβεβαιώθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ή, εάν είναι υψηλότερο, 
του υπολειπόμενου συνολικού ποσοστού σφάλματος που αναφέρθηκε από τις ελεγκτικές αρχές για το 
λογιστικό έτος 2017/2018, στις “σχετικές δαπάνες” του έτους αναφοράς της Επιτροπής (...)»· «Ο κίνδυνος 
“κατά το κλείσιμο” υποδηλώνει τον υπολειπόμενο κίνδυνο για τις σχετικές δαπάνες του 2018, αφότου η 
Επιτροπή εφαρμόσει τις αναγκαίες δημοσιονομικές διορθώσεις ώστε τα υπολειπόμενα συνολικά ποσοστά 
σφάλματος για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα να μειωθούν σε 2 % (...)».
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εκτίμηση των μελλοντικών διορθώσεων· (...)»·

199. εκφράζει την ανησυχία του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, επί του 
παρόντος, βασίζεται μόνο εν μέρει στο έργο πολλών ελεγκτικών αρχών λόγω 
αδυναμιών στη μέθοδο δειγματοληψίας των ελεγκτικών αρχών, στην τεκμηρίωση της 
διαδρομής ελέγχου και στην αντιμετώπιση των σφαλμάτων· εκφράζει επίσης την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπορεί να βασιστεί στο 
ποσοστό σφάλματος που παρουσιάζει η Επιτροπή διότι βασίζεται σε δαπάνες που δεν 
έχουν ακόμη περάσει από τον πλήρη κύκλο ελέγχου και οι οποίες δεν είναι ίδιες με τις 
δαπάνες που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο·

200. θεωρεί μη ικανοποιητικό το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Επιτροπή 
χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες για να καθορίσουν τις αντίστοιχες γνώμες 
τους σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών· καταλήγουν, επομένως, σε διαφορετικά αποτελέσματα όσον αφορά το 
εναπομένον ποσοστό σφάλματος: ˃ 2 % (ΓΔ EMPL και ΓΔ REGIO) και 5 % 
(Ελεγκτικό Συνέδριο)· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από το Ελεγκτικό Συνέδριο να μην 
παρουσιάζει το εναπομένον ποσοστό σφάλματος αλλά το ποσοστό σφάλματος κατά την 
πληρωμή (πριν από την εφαρμογή των διορθώσεων), προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα της αξιολόγησης και ο έλεγχος του Κοινοβουλίου·

201. επισημαίνει, επιπλέον, ότι τα δύο θεσμικά όργανα βασίζονται σε διαφορετικά 
δεδομένα: ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο ακολουθεί μια ετήσια προσέγγιση, η Επιτροπή, 
το 2018, μπόρεσε να ελέγξει μόνο τους λογαριασμούς του 2016/2017 και ακολουθεί 
πολυετή προσέγγιση·

Χρηματοοικονομική διαχείριση και εσωτερικοί έλεγχοι

202. επισημαίνει ότι η ΓΔ REGIO έχει διατυπώσει 30 επιφυλάξεις για 30 επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· εξακολουθούσαν 
να εκκρεμούν 18 επιφυλάξεις για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013·

203. σημειώνει ότι, στο τέλος του 2018, η ΓΔ REGIO ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί το 
99 % των σχεδίων δράσης για την εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και 
ότι τα ημιτελή σχέδια δράσης μειώθηκαν σε 6 το 2018 (8 το 2017)· σημειώνει με 
ανησυχία ότι εκδόθηκαν δύο αποφάσεις αναστολής και δύο επιστολές προ της 
αναστολής για τα σχέδια που δεν ολοκληρώθηκαν, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει 
την έγκαιρη υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα περισσότερα από τα 
οποία αφορούν τον περιβαλλοντικό τομέα·

204. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια πραγματική απλούστευση της διαδικασίας, 
μεταξύ άλλων στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, 
χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνει από τις αρχές του ελέγχου και της παρακολούθησης·

205. εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των διαρθρωτικών 
ταμείων και για το γεγονός ότι η κατάσταση είναι χειρότερη σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη στιγμή κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού: ενώ, αυτή τη 
στιγμή, το μέσο ποσοστό απορρόφησης είναι κάτω από 40 %, την αντίστοιχη στιγμή 
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κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ήταν κάτω από 60 %16·

206. σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ REGIO για το 2018 αναφέρει 
ότι, επί του παρόντος, πόροι ύψους 18 δισεκατομμυρίων EUR από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 7,2 % των συνολικών κονδυλίων, προβλέπεται να 
χορηγηθούν μέσω χρηματοδοτικών μέσων·

207. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση για το 2018 σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ δημοσιεύθηκε μόλις τον Ιανουάριο του 
2020· σημειώνει ότι, στο τέλος του 2018, οι εισφορές των ΕΔΕΤ που είχαν δεσμευτεί 
για τα χρηματοδοτικά μέσα ανέρχονταν σε 16,9 δισεκατομμύρια EUR, 7 
δισεκατομμύρια EUR είχαν καταβληθεί σε χρηματοδοτικά μέσα από τα ΕΔΕΤ (περίπου 
41 %) και 3,7 δισεκατομμύρια EUR είχαν επενδυθεί σε τελικούς δικαιούχους· καλεί την 
Επιτροπή να δημοσιεύσει την ετήσια έκθεση για το 2019 έως τον Οκτώβριο του 2020 
ώστε τα πορίσματά της να μπορούν να ενσωματωθούν στην έκθεση απαλλαγής για το 
2019·

208. υπενθυμίζει το αίτημά του να δοθεί στις εθνικές ελεγκτικές αρχές η δυνατότητα να 
ελέγχουν τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης, να 
μειωθεί ο αριθμός των χρηματοδοτικών μέσων και να τεθούν αυστηρότεροι κανόνες για 
την υποβολή εκθέσεων από τους διαχειριστές κονδυλίων, μεταξύ άλλων από τον όμιλο 
της ΕΤΕπ και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σχετικά με τις επιδόσεις και τα 
επιτευχθέντα αποτελέσματα, ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία17·

209. τονίζει ότι η αύξηση της διαφάνειας, η βελτίωση της λογοδοσίας και η καλύτερη 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις και τη βιωσιμότητα είναι απαραίτητες για 
τα χρηματοδοτικά μέσα που εφαρμόζονται εντός και εκτός της Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ομόλογοί της που εφαρμόζουν χρηματοδοτικά μέσα τα 
οποία στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεριμνούν για να υπάρχει 
απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία·

210. τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να συμπληρώνουν τις επιχορηγήσεις, αλλά 
δεν πρέπει να τις αντικαθιστούν18·

211. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του ότι η συσσώρευση αναλήψεων υποχρεώσεων στο 
τέλος της περιόδου προγραμματισμού θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι στο 
τέλος της προηγούμενης περιόδου, κάτι που ενδεχομένως θα προκαλέσει για ακόμη μία 
φορά κρίση πληρωμών·

212. σημειώνει ότι, για το λογιστικό έτος 2016/2017, η ΓΔ REGIO επιβεβαίωσε για 135 
επιχειρησιακά προγράμματα τα εναπομένοντα ποσοστά σφάλματος που αναφέρθηκαν 
από τις ελεγκτικές αρχές (σε ορισμένες περιπτώσεις μετά την εισαγωγή προσαρμογών 
χωρίς ουσιώδη αντίκτυπο) και βρίσκονταν κάτω από το όριο σημαντικότητας, ενώ σε 
29 περιπτώσεις τα ποσοστά χρειάστηκε να αναθεωρηθούν άνω του 2 %·

213. σημειώνει επίσης ότι η ΓΔ REGIO αποδέχθηκε 242 από τους 258 πιστοποιημένους 

16 Βλέπε επίσης την ειδική έκθεσή αριθ. 17/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
αντιμετώπισαν με τις ενέργειές τους τη χαμηλή απορρόφηση κατά τα τελευταία έτη της περιόδου 
προγραμματισμού 2007-2013, χωρίς όμως να εστιάζουν επαρκώς στα αποτελέσματα.

17 Παράγραφος 204 του ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016.
18 Παράγραφος 21 του ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016.



RR\1200377EL.docx 61/168 PE639.827v02-00

EL

λογαριασμούς για το λογιστικό έτος 2017/2018· δεν αποδέχθηκε 16 λογαριασμούς· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξέτασε τους 
λογαριασμούς για την περίοδο αυτή, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι επαληθεύσεις·

214. παρατηρεί ότι οι τομείς της διαθρωτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής με τη 
μεγαλύτερη έκθεση στην απάτη είναι οι υποδομές (34 %), το περιβάλλον (13 %) και η 
έρευνα (13 %), και ότι οι υποθέσεις απάτης αφορούν τους κανόνες σύναψης 
συμβάσεων (52 %), τις παράτυπες δαπάνες (14 %) και τις συγκρούσεις συμφερόντων 
(8 %)·

Σοβαρές παρατυπίες και κατάχρηση κονδυλίων στα κράτη μέλη

215. σημειώνει ότι η τελική έκθεση ελέγχου της ΓΔ REGIO για την Τσεχική Δημοκρατία 
διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης χωρίς άδεια· ενημερώθηκε ότι η Επιτροπή διενήργησε 
διεξοδικούς ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, 
ελέγχοντας διεξοδικά όχι μόνο την κανονικότητα των πράξεων, αλλά και τη 
συμμόρφωση με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία σχετικά με τη σύγκρουση 
συμφερόντων· σημειώνει ότι η Επιτροπή ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή του 
Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών τον Δεκέμβριο 
του 2019, σχετικά με την πρόοδο των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη ΓΔ REGIO 
και τη ΓΔ EMPL· καλεί την Επιτροπή να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή και την αρμόδια επιτροπή ή τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου σχετικά με 
τυχόν νέες εξελίξεις, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και να διασφαλίζει ότι θα 
δίνεται η κατάλληλη συνέχεια στα πορίσματα·

216. εκφράζει τη λύπη του για τις πρώτες ενδείξεις ότι οι ελεγκτές εντόπισαν, στον τομέα 
των περιφερειακών ταμείων και του ταμείου συνοχής, σοβαρές ελλείψεις στη 
λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, με αποτέλεσμα να προτείνουν 
δημοσιονομική διόρθωση ύψους σχεδόν 20 %· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει με 
κριτικό πνεύμα κατά πόσον οι υποθέσεις αυτές συνιστούν περιπτώσεις συστημικής 
κατάχρησης κονδυλίων της Ένωσης· αναμένει από την Επιτροπή να θεσπίσει έναν 
κατάλληλο μηχανισμό για την αποφυγή μελλοντικών ελλείψεων·

217. εκφράζει, επίσης, τη λύπη του για τις πρώτες ενδείξεις ότι οι ελεγκτές της Επιτροπής 
εντόπισαν ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούσαν 
την τσεχική κυβέρνηση· κατανοεί, ωστόσο, ότι η εθνική νομοθεσία της Τσεχίας όσον 
αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων δεν προέβλεπε, πριν από τον Φεβρουάριο του 
2017, την επιβολή κυρώσεων για τη χορήγηση δημόσιων κονδυλίων σε δημόσιους 
υπαλλήλους· σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες για το 2018· 
αναμένει από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
αποτελεσματική και έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πλήρη υλοποίηση 
όλων των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων· υπό το πρίσμα πληροφοριών για σοβαρές 
ανησυχίες όσον αφορά σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με την τσεχική κυβέρνηση, 
η οποία διαπιστώθηκε στους ελέγχους που διενήργησε η Επιτροπή· καλεί επιτακτικά 
την Επιτροπή να ενημερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την κατάσταση·

218. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε 
την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου ότι η ΓΔ REGIO πραγματοποίησε 
δημοσιονομικές διορθώσεις που ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο EUR από τα 
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προγράμματα της περιόδου 2007-2013 στην Ουγγαρία, στα οποία εντόπισε παρατυπίες 
και ότι το ποσό αυτό αφορά τα ακόλουθα επιχειρησιακά προγράμματα:

- 2007HU161PO001 Οικονομική ανάπτυξη 275 εκατομμύρια EUR

- 2007HU161PO002 Περιβάλλον και ενέργεια 254 εκατομμύρια EUR

- 2007HU161PO007 Μεταφορές 371 εκατομμύρια EUR

- 2007HU161PO008 Κοινωνικές υποδομές 120 εκατομμύρια EUR

- 7 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 473 εκατομμύρια EUR

- 2007HU161PO010 Υλοποίηση   75 εκατομμύρια EUR

219. αναγνωρίζει το εξαιρετικό ελεγκτικό έργο της Επιτροπής όσον αφορά τον εντοπισμό 
συστημικών κινδύνων και πηγών σφάλματος· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν· σημειώνει με ανησυχία τον σημαντικό 
χρόνο που απαιτείται για την ανάκτηση των κονδυλίων που καταβλήθηκαν παράτυπα· 
καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει λεπτομερέστερα την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τα πορίσματά της όσον αφορά τους συστημικούς κινδύνους και τις 
ολιγαρχικές δομές·

220. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ελεγκτές της Επιτροπής διαπίστωσαν 
σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου στον τομέα 
των ΕΔΕΤ, κυρίως σε σχέση με τον έλεγχο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων·

221. υπενθυμίζει ότι εφαρμόστηκε κατ’ αποκοπή δημοσιονομική διόρθωση ύψους 10 % σε 
όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα·

222. υπενθυμίζει ότι εφαρμόστηκε δημοσιονομική διόρθωση ύψους 25 % στις συμφωνίες-
πλαίσια στον τομέα των υδάτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 
«Περιβάλλον και Ενεργειακή Απόδοση», λόγω παρατυπιών στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων·

223. υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή κατ’ αποκοπή δημοσιονομικής διόρθωσης ύψους 10 % στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εδαφική Ανάπτυξη και Ανάπτυξη Κοινοτήτων» οφείλεται 
σε ελλείψεις κατά την επιλογή των έργων·

224. σημειώνει επίσης ότι η ΓΔ REGIO δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία πριν από 
το κλείσιμο των προγραμμάτων που αφορούν την ηλεκτρονική διαχείριση, γεγονός που 
θα μπορούσε να συνεπάγεται περαιτέρω διορθώσεις·

225. σημειώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο των παρατυπιών καταδεικνύει το γεγονός ότι 
υπάρχει συστημικό πρόβλημα στα επιχειρησιακά προγράμματα της Ουγγαρίας ήδη από 
το 2007· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το ευρύ κοινό σχετικά 
με την εκτίμηση της ίδιας της Επιτροπής για τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτό 
το επίπεδο παρατυπιών· επισημαίνει ότι το κατ’ αποκοπή πρόστιμο ύψους 10 % για την 
κακοδιαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση 
για το υψηλό επίπεδο παρατυπιών που εντοπίστηκαν και ότι χωρίς βελτιωμένους και 
κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης δεν είναι δυνατό να μειωθεί 
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το επίπεδο αυτό·

226. ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει, για τα ανωτέρω προγράμματα, ένα σαφές 
χρονοδιάγραμμα από την έναρξη του έργου μέχρι την ανάκτηση των κονδυλίων, 
εξηγώντας τα διάφορα στάδια·

227. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι ανακτήσεις αυτές θα 
συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό, δεδομένου ότι επηρεάζουν τα προγράμματα της 
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού (2007-2013)·

228. υπενθυμίζει τη θέση του υπέρ της δημιουργίας ενός μηχανισμού βάσει του οποίου τα 
κράτη μέλη που δεν σέβονται τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να υφίστανται σημαντικές νομικές και οικονομικές 
επιπτώσεις·

Συστάσεις

229. καλεί την Επιτροπή:

- να διευρύνει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον αντίκτυπο και τη 
βιωσιμότητα των επενδύσεων της Ένωσης, ώστε να καταδεικνύεται η ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία της ενωσιακής χρηματοδότησης·

- να εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των υφιστάμενων πλαισίων 
ελέγχου και διασφάλισης με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας αλυσίδας ελέγχου·

- να παρουσιάζει στην ΕΕΔΕ αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το επίπεδο 
σφάλματος κατά την πληρωμή (πριν από τη διόρθωση σε εθνικό επίπεδο) και την 
εκτίμηση της μελλοντικής διόρθωσης·

- να συνεχίσει τη συνεργασία της με το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να 
εναρμονιστούν περαιτέρω οι μέθοδοι λογιστικού ελέγχου και η ερμηνεία των 
νομικών κειμένων·

 - να δημοσιεύει όλες τις προτάσεις της για συστάσεις ανά χώρα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

- να δίνει μεγαλύτερη προσοχή, και να διαθέσει ενισχυμένη τεχνική υποστήριξη, 
στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου είναι μόνο εν 
μέρει αξιόπιστα, σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου απάτης και διαφθοράς σε 
σχέση με κονδύλια, και ιδίως στα κράτη μέλη που δεν έχουν προσχωρήσει στην 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

- να παροτρύνει θερμά τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία·

- να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις συμφωνίες-πλαίσια που ανατίθενται μέσω 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, καθώς η απάτη και η διαφθορά που 
σχετίζονται με αυτές εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης·

- να μειώσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων·
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 - να μειώσει την αυτόματη αποδέσμευση για την περίοδο προγραμματισμού 2021-
2027 από ν + 3 έτη σε ν + 2 έτη προκειμένου να πιέσει τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν ταχέως τα προγράμματα·

- να επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις για τα σφάλματα που εντόπισε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις·

- να προσδιορίζει στις ΕΕΔ πώς επαναχρησιμοποιήθηκαν τα ποσά που προέκυψαν 
λόγω εκ των υστέρων δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβλήθηκαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή, ιδίως στις περιπτώσεις όπου υπήρξε απάτη, 
διαφθορά ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα·

- να προσδιορίζει στις ΕΕΔ εάν και με ποιον τρόπο επαναχρησιμοποιήθηκαν από 
τα οικεία κράτη μέλη οι εκ των υστέρων δημοσιονομικές διορθώσεις που 
επιβλήθηκαν από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή·

- να δημοσιεύσει χωρίς καθυστέρηση την ετήσια έκθεση για το 2020 σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ·

- να αυξήσει τη διαφάνεια, μέσω της παροχής της δυνατότητας αναζήτησης των 
επιτυχόντων αναδόχων στη βάση TED, τον ιστότοπο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές 
δημόσιες συμβάσεις·

- να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό πρόγραμμα 
ARACHNE για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων απάτης·

- να παράσχει περαιτέρω υποστήριξη και καθοδήγηση στα κράτη μέλη μέσω των 
διαφόρων μηχανισμών της, συμπεριλαμβανομένων της τεχνικής βοήθειας που 
έχει στη διάθεσή της και της ειδικής ομάδας για την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας για την απορρόφηση των κονδυλίων της Ένωσης και για την ομαλή 
μετάβαση από την τρέχουσα στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

- να εναρμονίσει τις λογιστικές περιόδους των διαρθρωτικών ταμείων με αυτές του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου·

- να διασφαλίσει ότι θα διατηρηθεί η παρακράτηση του 10 % των ενδιάμεσων 
πληρωμών κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027, και ότι 
σε περιπτώσεις όπου τα προγράμματα θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν υψηλό 
κίνδυνο για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, τα παρακρατηθέντα ποσά θα 
πρέπει να αποδεσμεύονται μόνο αφού ολοκληρωθούν όλες οι επαληθεύσεις, ενώ 
θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως και η αρμόδια διαχειριστική αρχή σχετικά 
με την κατάσταση·

- να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τις συγκρούσεις συμφερόντων 
υψηλόβαθμων πολιτικών· να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, 
αποτελεσματικά νομικά μέσα για την αποφυγή της προώθησης ολιγαρχικών 
δομών που θα απομυζούν τα ταμεία συνοχής της Ένωσης·

- να εξετάσει, για το νέο ΠΔΠ, την καθιέρωση της άμεσης διαχείρισης αντί της 
επιμερισμένης σε περίπτωση που παρατηρείται εσκεμμένη κατάχρηση 
κονδυλίων·
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230. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διευρύνει, στην ετήσια έκθεσή του, την κάλυψη των 
επιδόσεων, για τις οποίες αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών οι ειδικές εκθέσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις 
προτάσεις που έκανε το Ελεγκτικό Συνέδριο τον Νοέμβριο του 2019 κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού·

Φυσικοί πόροι

Συμμόρφωση

231. σημειώνει ότι για το οικονομικό έτος 2018, το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά ότι το 
επίπεδο σφάλματος για τον τομέα «Φυσικοί πόροι» συνολικά ανέρχεται σε 2,4 %, 
ποσοστό το οποίο παραμένει πάνω από το όριο σημαντικότητας του 2 %·

232. τονίζει ότι οι πολύπλοκες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αυξάνουν τον κίνδυνο 
σφάλματος στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, των μέτρων της αγοράς, της αλιείας, 
του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα· σημειώνει ότι οι εν λόγω τομείς 
αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο του προϋπολογισμού για τον τομέα «Φυσικοί 
πόροι»· 

233. σημειώνει ότι, από τις 156 πληρωμές που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
στους τομείς υψηλότερου κινδύνου, το ένα τέταρτο παρουσίαζε σφάλματα, και ότι οι 
κύριες αιτίες σφάλματος σχετίζονταν με τους όρους επιλεξιμότητας, τους κανόνες 
σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων ή τις επιχορηγήσεις και με ανακριβείς πληροφορίες 
σχετικά με τους τομείς· 

234. σημειώνει με ικανοποίηση ότι για τον προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στις άμεσες 
ενισχύσεις του ΕΓΤΕ (72 % του τομέα «Φυσικοί πόροι»), το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εκτιμά ότι το επίπεδο σφάλματος στον εν λόγω τομέα είναι χαμηλότερο από το όριο 
σημαντικότητας του 2 %· 

235. επισημαίνει ότι, από τις 95 άμεσες πληρωμές που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το 81 % δεν περιείχε σφάλματα, και ότι τα περισσότερα από τα σφάλματα 
ήταν καθ’ υπέρβαση πληρωμές ήσσονος σημασίας (κάτω του 5 %), που οφείλονταν 
κυρίως στο ότι οι γεωργοί παρείχαν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις εκτάσεις· 

236. τονίζει ότι τα θετικά επιτεύγματα στον τομέα των άμεσων ενισχύσεων του ΕΓΤΕ 
οφείλονται κυρίως στην ποιότητα του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου, στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, στην αίτηση με γεωχωρικά στοιχεία 
και στους προκαταρκτικούς διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά με τις αιτήσεις των 
γεωργών·

237. σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα αριθμητικά στοιχεία που 
παρουσίασε η Επιτροπή στην ΕΕΔΕ είναι συνεπή με το συμπέρασμα του ελέγχου· 

238. επισημαίνει ότι, το 2018, η ΓΔ AGRI πραγματοποίησε επισκέψεις επισκόπησης σε 17 
οργανισμούς πιστοποίησης και διαπίστωσε ότι απαιτείται βελτίωση για την 
πλειονότητά τους και, επομένως, πρέπει να θεωρούνται περιορισμένης αξιοπιστίας οι 
εργασίες των περισσότερων από τους οργανισμούς πιστοποίησης στους οποίους 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις όσον αφορά την επαλήθευση της νομιμότητας και της 
κανονικότητας· ειδικότερα, εντοπίστηκαν ελλείψεις όσον αφορά τη μεθοδολογία 
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δειγματοληψίας και την έκταση των ελέγχων επιλεξιμότητας·

Επιδόσεις 

239. σημειώνει ότι οι δράσεις αγροτικής ανάπτυξης είχαν κατά κανόνα υλοποιηθεί όπως είχε 
προγραμματιστεί και ότι τα κράτη μέλη είχαν ελέγξει τον εύλογο χαρακτήρα των 
δαπανών· 

240. επισημαίνει ότι, για ορισμένα έργα, οι απλουστευμένες επιλογές κόστους, όπως τα 
κατ’ αποκοπή ποσά ή οι ενιαίοι συντελεστές, έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε 
απλούστευση της διαχείρισης και στη διατήρηση των δαπανών υπό έλεγχο· 

241. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εθνικές αρχές χρησιμοποίησαν ελάχιστα τις 
απλουστευμένες επιλογές κόστους, αν και αυτές θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για το 
ένα τρίτο περίπου των έργων που επισκέφθηκε το Ελεγκτικό Συνέδριο· σημειώνει, 
ωστόσο, τις προσπάθειες της ΓΔ AGRI να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντούν κατά την καθιέρωση απλουστευμένων 
επιλογών κόστους·

242. επισημαίνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθεί να εντοπίζει 
αδυναμίες στη χρήση των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΚΓΠ (ΚΠΠΑ)· 

243. εκφράζει τη λύπη του ιδίως για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι 
σχεδόν το ένα τρίτο των δράσεων αγροτικής ανάπτυξης δεν είχε σχετικό δείκτη 
αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του ΚΠΠΑ και ότι, στις περιπτώσεις όπου είχαν οριστεί 
δείκτες, αυτοί δεν συνδέονταν πάντοτε με τους στόχους των τομέων εστίασης· 

244. συνιστά: 

- να αξιολογεί η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα των δράσεων των κρατών 
μελών για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των σφαλμάτων και να 
εκδίδει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές όπου είναι απαραίτητο· 

- να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους οι οργανισμοί πιστοποίησης, έτσι ώστε η 
Επιτροπή να μπορεί να χρησιμοποιεί πλήρως το έργο τους ως πρωταρχική πηγή 
διασφάλισης όσον αφορά την κανονικότητα των δαπανών της ΚΓΠ·

- να αντιμετωπίσει η Επιτροπή τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο όσον αφορά το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, στο 
πλαίσιο της πρότασής της για τη νέα ΚΓΠ·

Βασικοί δείκτες επιδόσεων

245. υπενθυμίζει ότι ένας από τους κύριους στόχους της ΚΓΠ είναι η εξασφάλιση 
εισοδηματικής σταθερότητας για τους γεωργούς και η παροχή στήριξης για τη 
διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την τόνωση της ανάπτυξης και 
των επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση·

246. σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι όπως και τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με την 
ΕΕΔ της ΓΔ AGRI για το 2018, «το εισόδημα συντελεστών γεωργικής παραγωγής ανά 
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μονάδα πλήρους απασχόλησης έχει ανακάμψει σε πραγματικούς όρους, αλλά το 
εισόδημα γενικά υστερεί σε σχέση με τους μισθούς στο σύνολο της οικονομίας»· καλεί 
την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή με τη μεγαλύτερη δυνατή 
σοβαρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της υστέρησης που παρουσιάζουν 
γενικά οι μισθοί των γεωργών, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες αγροτικές περιοχές·

247. σημειώνει ότι το ποσοστό απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές της Ένωσης έχει 
υπερβεί το προ κρίσης επίπεδο του 2008: 67,7 %·

248. επισημαίνει ότι ο βασικός δείκτης επιδόσεων που αφορά το ποσοστό απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές δεν καθορίζεται μόνο βάσει του συντελεστή της ΚΓΠ·

249. επισημαίνει με βαθιά ανησυχία ότι, σύμφωνα με την ΕΕΔ της ΓΔ AGRI για το 2018, το 
εργατικό δυναμικό στο πλαίσιο της ΚΓΠ έχει σημειώσει σταθερή μείωση, με 
αποτέλεσμα το 2017 να ανέρχεται σε 9 363 (χιλιάδες ετήσιες μονάδες εργασίας) έναντι 
11 595 το 2008 (σελίδα 22)·

250. σημειώνει τη θετική τάση που παρουσίασε η Επιτροπή όσον αφορά τους βασικούς 
δείκτες επιδόσεων σχετικά με το ελάχιστο μερίδιο γης με συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές πρακτικές· 

251. τονίζει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή, στο έγγραφο εργασίας αριθ. 2018/478 (final), σελίδες 
55 και 56, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «... παρά τους στόχους των μέτρων 
οικολογικού προσανατολισμού που καθορίζονται στον κανονισμό για τις άμεσες 
ενισχύσεις, οι στόχοι για το περιβάλλον και το κλίμα δεν αποτελούν, κατά κανόνα, 
μείζονα παράγοντα στις επιλογές υλοποίησης των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη (...) 
δεν χρησιμοποιούν την ευελιξία αυτή για να μεγιστοποιήσουν τα περιβαλλοντικά και 
κλιματικά οφέλη. Οι αποφάσεις φαίνεται ότι βασίζονται σε διοικητικά και γεωργικά 
ζητήματα, μεταξύ των οποίων η επιθυμία εξασφάλισης της ελάχιστης διαταραχής στις 
γεωργικές πρακτικές.»19·

252. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, όπως και σε προηγούμενες εκθέσεις, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε ξανά αδυναμίες στη χρήση των δεικτών αποτελεσμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων κενών στην ποιότητα των δεικτών αποτελεσμάτων20· τονίζει 
ότι, για να επιτευχθεί η προτεινόμενη στροφή προς μια ΚΓΠ που θα βασίζεται στις 
επιδόσεις, θα απαιτηθεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συνόλου κοινών δεικτών 
αποτελεσμάτων και η διεξοδική εφαρμογή των εν λόγω δεικτών·

253. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση της ΚΓΠ συνάδει με τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Συμφωνίας του Παρισιού·

254. εκφράζει τη λύπη του ιδίως για το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγκάστηκε να συμπεράνει 
ότι «ο συνολικός αντίκτυπος των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού, όπως 
εφαρμόζονται επί του παρόντος, στις πρακτικές διαχείρισης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και στο περιβάλλον και το κλίμα είναι απροσδιόριστος, αλλά φαίνεται 
να είναι αρκετά περιορισμένος, αν και υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 

19 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 2018/478, σ. 55.
20  Ειδική έκθεση αριθ. 10/2018: Καθεστώς βασικής ενίσχυσης για τους γεωργούς - σε καλό δρόμο από άποψη 
λειτουργίας, με περιορισμένη όμως συμβολή στην απλούστευση, τη στόχευση και τη σύγκλιση των επιπέδων 
ενίσχυσης
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μελών» και ότι «το μέτρο διαφοροποίησης των καλλιεργειών έχει οδηγήσει σε αύξηση 
της ποικιλίας των καλλιεργειών της τάξης του 0,8 % περίπου της αρόσιμης έκτασης»21·

255. επισημαίνει ότι ο οικολογικός προσανατολισμός της ΚΓΠ δεν μπόρεσε να επιτύχει τον 
αρχικό στόχο της ενίσχυσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων και παρέμεινε απλώς 
καθεστώς στήριξης του εισοδήματος λόγω της συνέχισης της εφαρμογής των 
στρεμματικών ενισχύσεων· υπενθυμίζει επίσης ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση 
αριθ. 21/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δημιούργησε τον κίνδυνο σημαντικής μη 
αποδοτικής δαπάνης και διπλής σύστασης·

256. επισημαίνει με ανησυχία ότι, ενώ οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία 
μειώθηκαν σημαντικά μεταξύ του 1990 και του 2010, η τάση αυτή διακόπηκε και οι 
εκπομπές αυξήθηκαν μεταξύ του 2016 και του 2017, ενώ εφαρμοζόταν ο οικολογικός 
προσανατολισμός (βλ. απάντηση στη γραπτή ερώτηση αριθ. 9)· 

Δίκαιη κατανομή των πόρων στο πλαίσιο της ΚΓΠ

257. επιμένει ότι τα μεγαλύτερα εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν χρειάζονται 
κατ’ ανάγκη τον ίδιο βαθμό υποστήριξης για τη σταθεροποίηση των γεωργικών 
εισοδημάτων όπως οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις σε περιόδους κρίσης εισοδηματικής 
αστάθειας, δεδομένου ότι μπορεί να επωφελούνται από ενδεχόμενες οικονομίες 
κλίμακας με πιθανά οφέλη για την ανθεκτικότητά τους· εκτιμά ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΚΓΠ θα 
κατανέμονται κατά σταθμισμένο τρόπο, ώστε οι στρεμματικές ενισχύσεις να 
μειώνονται ανάλογα με το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης·

258. επιμένει ότι στο νέο σύστημα υλοποίησης θα πρέπει να εγκριθεί ένας συγκεκριμένος 
δείκτης αποτελεσμάτων, με τίτλο «Ανακατανομή στις μικρότερες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις»·

259. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πόροι στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
κατανέμονται με δίκαιο τρόπο στους ενεργούς γεωργούς και δεν οδηγούν σε 
αγοραπωλησίες γης που ωφελούν μια επιλεγμένη ομάδα ατόμων με πολιτικές 
δικτυώσεις («ολιγάρχες»)· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε απολογισμό των 
παραβιάσεων, των καταστρατηγήσεων και των ακούσιων συνεπειών των ισχυόντων 
κανόνων κατανομής της ΚΓΠ· επισημαίνει τη σημασία ενός διαφανούς και ισχυρού 
συστήματος διακυβέρνησης και καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειες για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης·

260. εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες καταγγελλόμενες περιπτώσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων σε υψηλό επίπεδο και αρπαγής γαιών σε ορισμένα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι όσον αφορά την ιδιοκτησία γης, εναπόκειται πρωτίστως στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να αναλάβουν δράση και να θέσουν σε εφαρμογή τα 
αναγκαία συστήματα για την πρόληψη και την αποφυγή της απάτης· επισημαίνει ότι 
όλες οι καταγγελίες ή υποψίες σχετικά με περιπτώσεις απάτης και κατάχρησης ή 
κακοδιαχείρισης των κονδυλίων της Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στην OLAF 
και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία· επισημαίνει, εν προκειμένω, τη σημασία ενός 
διαφανούς και ισχυρού συστήματος διακυβέρνησης και καλεί περαιτέρω την Επιτροπή 

21 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 2018/478, σ. 56.
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να εντείνει τις προσπάθειες για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης·

261. λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο μοντέλο υλοποίησης, το οποίο 
περιλαμβάνει ανώτατο όριο σε συνδυασμό με μηχανισμό προοδευτικής μείωσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΚΓΠ θα κατανέμονται κατά 
σταθμισμένο τρόπο, ώστε οι στρεμματικές ενισχύσεις να μειώνονται ανάλογα με το 
μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης· θεωρεί ότι η επιβολή ανώτατου ορίου, με την 
καθιέρωση της αντιστάθμισης του εργατικού δυναμικού πριν από την επιβολή 
ανώτατου ορίου, δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί δικαιότερη κατανομή των άμεσων 
ενισχύσεων· υποστηρίζει επίσης την ιδέα ενός μηχανισμού αναδιανομής· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να συμπεριλάβει πρόταση για ανώτατο ποσό άμεσων 
ενισχύσεων ανά φυσικό πρόσωπο ως πραγματικό δικαιούχο μιας ή περισσότερων 
εταιρειών· υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η λήψη επιδοτήσεων της ΕΕ 
που να ανέρχονται σε τριψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μία περίοδο ΠΔΠ·

Επιφυλάξεις που διατύπωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ AGRI

262. συντάσσεται με τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ AGRI 
στην ΕΕΔ της για το 2018 (στη σελίδα 145)·

Τσεχική Δημοκρατία 

263. σημειώνει το γεγονός ότι (βλ. απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις αριθ. 3 και 18 κατά 
την ακρόαση του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ AGRI από την επιτροπή CONT στις 17 
Οκτωβρίου 2019):

- η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τις καταγγελίες περί σύγκρουσης 
συμφερόντων στην Τσεχική Δημοκρατία βάσει του άρθρου 61 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και 
Φεβρουαρίου 2019, διενεργήθηκε συντονισμένος έλεγχος από διάφορες 
υπηρεσίες της Επιτροπής (ΓΔ AGRI/ΓΔ REGIO/ΓΔ EMPL). Η ΓΔ AGRI 
διενήργησε έλεγχο των επενδυτικών μέτρων στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης·

- η έρευνα της Επιτροπής βρίσκεται υπό εξέλιξη και, ως προληπτικό μέτρο και 
μέχρι να αποσαφηνιστεί η κατάσταση, δεν πραγματοποιούνται πληρωμές από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ προς επιχειρήσεις που 
βρίσκονται υπό την άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία του πρωθυπουργού, κ. Babiš, και 
θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την εικαζόμενη σύγκρουση συμφερόντων·

- όσον αφορά το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η Επιτροπή δεν επιστρέφει στις 
τσεχικές αρχές τα ποσά που σχετίζονται με έργα της Agrofert τα οποία θα 
μπορούσαν να επηρεαστούν από την εικαζόμενη σύγκρουση συμφερόντων· 

264. ανησυχεί για το γεγονός ότι (βλέπε απάντηση στη γραπτή ερώτηση αριθ. 3 κατά την 
ακρόαση του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ AGRI από την επιτροπή CONT στις 17 
Οκτωβρίου 2019):

265. καλεί την Επιτροπή, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες, να λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων διορθωτικών μέτρων για το παρελθόν, όπου αυτό προβλέπεται· 
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266. καλεί την Επιτροπή να επιβλέπει με προσοχή την τρέχουσα διαδικασία στην Τσεχική 
Δημοκρατία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πληρωμές προς επιχειρήσεις υπό την 
άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία του Τσέχου πρωθυπουργού ή άλλων μελών της τσεχικής 
κυβέρνησης·

267. καλεί την Επιτροπή να επιβλέπει προσεκτικά τη διαδικασία ανάκτησης των 
καταχρασθέντων κονδυλίων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Τσεχική Δημοκρατία 
θα κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων για την κατάχρηση κονδυλίων της Ένωσης·

268. καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου 
και το ευρύ κοινό σχετικά με όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων, τηρώντας πλήρως τις 
αρχές της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου, που αποτελούν μέρος των αρχών του 
κράτους δικαίου· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του 
Κοινοβουλίου εάν συνεχίσει να υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων σε 
σχέση με την τσεχική κυβέρνηση μετά την επίσημη ολοκλήρωση των ελέγχων ή εάν οι 
τσεχικές αρχές αρνηθούν να εφαρμόσουν οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα για 
πολιτικούς ή άλλους μη νομικούς λόγους·

269. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά εάν η πολιτική κατάσταση στην Τσεχική 
Δημοκρατία συνάδει πλήρως με τις αρχές του κράτους δικαίου και να λάβει κάθε 
εύλογο μέτρο για την προστασία του κράτους δικαίου, ως μίας από τις θεμελιώδεις 
αρχές της Ένωσης, εάν διαπιστώσει ότι όντως απειλείται η αρχή αυτή·

Σλοβακία

270. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τις απαντήσεις που έδωσαν οι σλοβακικές 
αρχές τον Αύγουστο του 2019 όσον αφορά τα νομοθετικά μέτρα που λαμβάνουν για τη 
βελτίωση της ορθότητας και της διαφάνειας του κτηματολογίου της χώρας, τη συνέχεια 
που έδωσαν στην καταγγελία περί απάτης, τις ανακτήσεις, καθώς και τη νέα 
μεθοδολογία που εφαρμόζει ο σλοβακικός οργανισμός πληρωμών (APA) για την 
αντιμετώπιση των διπλών αιτήσεων· 

271. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενημερώνει εγκαίρως το Κοινοβούλιο σχετικά με 
την εξέλιξη των φακέλων στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία·

Ουγγαρία

272. σημειώνει ότι, όσον αφορά την Ουγγαρία, μετά τα αποτελέσματα των ερευνών της 
OLAF, κατά τους ελέγχους της ΓΔ AGRI για το 2015 και το 2017 διαπιστώθηκε 
συστημική έλλειψη επαλήθευσης της σύγκρουσης συμφερόντων στις διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 
2007-2013· 

273. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι:

- η Επιτροπή αποφάσισε να εφαρμόσει δημοσιονομικές διορθώσεις συνολικού 
ύψους περίπου 6,5 εκατομμυρίων EUR·

- οι ουγγρικές αρχές δεσμεύτηκαν να διορθώσουν την κατάσταση για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, μεταξύ άλλων αναθέτοντας σε μια ελεγκτική 
εταιρεία να επανεξετάσει τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· 
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274. καλεί τη ΓΔ AGRI να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στην Ουγγαρία 
και να ενημερώνει εγκαίρως το Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται·

Αρπαγή γαιών

275. σημειώνει με ανησυχία ότι, στις απαντήσεις της στη γραπτή ερώτηση αριθ. 41 που 
διατυπώθηκε προς τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ AGRI κατά την ακρόαση από την 
επιτροπή CONT στις 17 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή αναφέρει ότι «Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, οι δικαιούχοι που δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση είναι εκείνοι που 
καλλιεργούν τη γη. Τα αγροτεμάχια που δηλώνονται από τους δικαιούχους πρέπει να 
βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού σε συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς 
καθοριζόμενη από κράτος μέλος (...). Εάν η γη έχει αποκτηθεί διά της αρπαγής, τίθεται 
ζήτημα κράτους δικαίου και το δικαστικό σύστημα του κράτους μέλους θα πρέπει να 
προβεί στις κατάλληλες ενέργειες. Η Επιτροπή μπορεί να συνδράμει το κράτος μέλος, 
εάν αυτό είναι απαραίτητο. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ζητήσει από τους δικαιούχους 
να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης της γης. 
Άλλα κράτη μέλη δεν έχουν ζητήσει στοιχεία αυτού του είδους. Η ρύθμιση του 
ζητήματος αυτού εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών»·

276. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους σοβαρούς ισχυρισμούς περί αρπαγής γαιών, 
ενίοτε με τη βοήθεια ολιγαρχικών δομών, με πιθανή διευκόλυνση από κυβερνήσεις και 
δημόσιες αρχές σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές για τις συγκρούσεις συμφερόντων υψηλόβαθμων πολιτικών· 
καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, 
αποτελεσματικά νομικά μέσα για τον σεβασμό του κράτους δικαίου και την αποφυγή 
της προώθησης ολιγαρχικών δομών που θα απομυζούν τα γεωργικά ταμεία της 
Ένωσης· αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για τη βελτίωση π.χ. του 
συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων σε ορισμένα κράτη μέλη, για τη βελτίωση της 
αμεροληψίας του έργου των οργανισμών πληρωμών, καθώς και των αρχών ελέγχου·

277. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από την απάντηση της Επιτροπής προκύπτει 
ότι για τις υπηρεσίες της ΓΔ AGRI ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί κυρίως 
ζήτημα που αφορά τα κράτη μέλη·

278. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τροποποίηση των κανόνων της ΚΓΠ 
προκειμένου να αποφεύγεται μια κατάσταση όπου θα διατίθενται κονδύλια της Ένωσης 
για εκτάσεις που έχουν αποκτηθεί διά της αρπαγής, παρανόμως ή δολίως, ή για τις 
οποίες έχει υποβληθεί ψευδής δήλωση ιδιοκτησίας, ενδεχομένως ακόμα και εν αγνοία 
των πραγματικών ιδιοκτητών ή, στην περίπτωση των κρατικών εκτάσεων, των 
αρμόδιων δημόσιων φορέων·

279. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό που θα διασφαλίζει ότι οι πληττόμενοι 
γεωργοί/δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελία στην Επιτροπή 
σε περίπτωση αρπαγής γαιών, και να προσφύγουν σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
προστασίας·

280. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει πλήρως την εφαρμογή του κράτους δικαίου σε όλα 
τα κράτη μέλη, καθώς και ότι το νομικό σύστημα είναι σε θέση να λειτουργεί 
ανεξάρτητα ώστε να εξασφαλίζει την ανεξάρτητη διερεύνηση των νομικών υποθέσεων· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την πιθανή εφαρμογή αυστηρότερων προϋποθέσεων 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ·
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281. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και να αναλύσει τη νομοθεσία και τις πολιτικές 
των κρατών μελών για την πρόληψη της αρπαγής γαιών και να καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βέλτιστες πρακτικές· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν ορθές νομοθετικές πρακτικές που αποσκοπούν στον περιορισμό της 
αρπαγής γαιών· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την πρόληψη και 
τον εντοπισμό της απάτης· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, από κοινού 
με την Επιτροπή, ένα κατάλληλο νομικό μέσο σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη της 
αρπαγής γαιών·

282. υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου22 σχετικά με τη συγκέντρωση της γεωργικής 
γης και ενισχύει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να δημιουργήσει μια υπηρεσία 
παρατηρητηρίου για τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με το επίπεδο 
συγκέντρωσης και κατοχής γεωργικής γης σε ολόκληρη την Ένωση· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει και να συνδυάσει τα συστήματα και τις βάσεις δεδομένων που 
έχει στη διάθεσή της προκειμένου να εντοπίσει τους τελικούς πραγματικούς 
δικαιούχους σε περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αποτελούν τμήμα μιας 
μεγαλύτερης εταιρικής δομής· επισημαίνει την ανάπτυξη ενός μητρώου επιχειρήσεων 
σε επίπεδο Ένωσης που συνδέει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με έναν μοναδικό 
αναγνωριστικό κωδικό της επιχείρησης σε επίπεδο Ένωσης, με στόχο την καλύτερη 
διάκριση του τελικού προορισμού των κονδυλίων της ΚΓΠ·

Καθεστώς στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας

283. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την απάντηση της 
Επιτροπής στη γραπτή ερώτηση αριθ. 39, «τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι ο 
συνολικός αριθμός των δικαιούχων αυξήθηκε κατά το έτος υποβολής αιτήσεων 2018 
περίπου κατά 28 %, δηλαδή από 364 153 σε 466 006. Το συνολικό ποσό αυξήθηκε 
κατά 53 %, δηλαδή από 390 εκατομμύρια EUR το 2017 σε 600 εκατομμύρια το 2018» 
(στοιχεία AGRIVIEW)·

284. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, όσον αφορά τη χορήγηση στήριξης 
σε νέους γεωργούς μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
κατέληξε, στην ειδική έκθεση αριθ. 10/2017, στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα βασίζονται 
κατά κανόνα σε ασαφή εκτίμηση αναγκών και δεν υφίσταται πραγματικός συντονισμός 
μεταξύ των ενισχύσεων στο πλαίσιο του πυλώνα Ι και της στήριξης για τους νέους 
γεωργούς από τον πυλώνα II·

285. καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020 και, ειδικότερα, να 
υιοθετήσει (ή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να υποδείξουν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της επιμερισμένης διαχείρισης) μια σαφή λογική παρέμβασης για τα μέσα πολιτικής 
που έχουν ως σκοπό την ανανέωση των γενεών στον τομέα της γεωργίας· προτείνει να 
συμπεριληφθούν τα εξής στοιχεία στην εν λόγω λογική παρέμβασης: 

- άρτια εκτίμηση των αναγκών των νέων γεωργών· 

- εκτίμηση των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν με μέσα πολιτικής της 

22  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης Απριλίου 2017, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση της 
συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς 
(2016/2141(INI)).
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Ένωσης και των αναγκών που μπορούν να αντιμετωπιστούν ή αντιμετωπίζονται 
ήδη καλύτερα στο πλαίσιο των πολιτικών των κρατών μελών, καθώς και ανάλυση 
των μορφών στήριξης (π.χ. άμεσες ενισχύσεις, κατ’ αποκοπήν ποσά, 
χρηματοοικονομικά μέσα) που είναι οι πλέον κατάλληλες για την αντιμετώπιση 
των προσδιορισμένων αναγκών· 

- καθορισμός στόχων SMART, ούτως ώστε να υπάρχουν σαφώς διατυπωμένα και 
προσδιορίσιμα ποσοτικώς προσδοκώμενα αποτελέσματα των μέσων πολιτικής 
υπό τη μορφή προσδοκώμενου ποσοστού ανανέωσης των γενεών και της 
συνεισφοράς στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη· 

Η Ευρώπη στον κόσμο

Τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

286. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική εξέλιξη του εναπομένοντος ποσοστού 
σφάλματος, όπως διαπιστώθηκε από τις μελέτες που διενεργήθηκαν κατ’ εντολή της ΓΔ 
DEVCO και της ΓΔ NEAR23·

287. σημειώνει με ανησυχία, όσον αφορά τη μελέτη της ΓΔ NEAR σχετικά με το 
εναπομένον ποσοστό σφάλματος, ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο: 

- υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των περιθωρίων άσκησης υποκειμενικής κρίσης 
που αναγνωρίζονται στους ελεγκτές κατά την εκτίμηση του σφάλματος που 
ενέχουν μεμονωμένες πράξεις·

- ο αριθμός των πράξεων που δεν υποβλήθηκαν σε ελεγκτικές δοκιμασίες 
επαλήθευσης —επειδή οι προηγούμενες ελεγκτικές εργασίες θεωρήθηκαν πλήρως 
αξιόπιστες— διπλασιάστηκε το 2018 σε σύγκριση με το 2017· 

- η απόδοση υπερβολικά μεγάλου βαθμού αξιοπιστίας στις ελεγκτικές εργασίες 
τρίτων θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην επίτευξη του βασικού στόχου της 
μελέτης για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, εξαιτίας του αντικτύπου του στο 
εναπομένον ποσοστό σφάλματος·

288. σημειώνει με ανησυχία, όσον αφορά τη μελέτη της ΓΔ DEVCO σχετικά με το 
εναπομένον ποσοστό σφάλματος ότι:

- η μελέτη σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος δεν συνιστά εντολή 
παροχής διασφάλισης ούτε έλεγχο· 

- ο ανάδοχος της μελέτης σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος διαθέτει 
σημαντικά περιθώρια ερμηνείας και η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης για το 
εναπομένον ποσοστό σφάλματος συνομολογείται κάθε φορά με διάρκεια ισχύος 
ενός έτους, με αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο κάθε χρόνο να αλλάζει ο 
ανάδοχος αλλά και η ακολουθητέα προσέγγιση· 

- το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε ελλείψεις, όπως οι ελάχιστοι επιτόπιοι έλεγχοι 
στους οποίους υποβλήθηκαν οι πράξεις, οι ελλιπείς έλεγχοι σχετικά με τις 

23 ΓΔ DEVCO:  0,85 % το 2018 σε σύγκριση με 1,18 % το 2017, 1,67 % το 2016, 2,2 % το 2015· ΓΔ NEAR: 
0,72 %.
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διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, καθώς και ελλείψεις σε σχέση με την εκτίμηση των σφαλμάτων· 

- το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σφάλματα και ανακολουθίες στον υπολογισμό 
και την παρέκταση επιμέρους σφαλμάτων· 

- το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε επίσης σφάλματα στα έγγραφα εργασίας του 
αναδόχου, όπως αριθμητικά σφάλματα, καθώς και το γεγονός ότι οι έλεγχοι δεν 
κάλυπταν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δαπανών·

- στις περιπτώσεις που δεν διενεργήθηκαν ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης, 
επειδή οι προηγούμενοι έλεγχοι θεωρήθηκαν αξιόπιστοι, τα σφάλματα που 
εντοπίστηκαν κατά τους προηγούμενους ελέγχους δεν παρεκτείνονται στο τμήμα 
των δαπανών που δεν υποβλήθηκε σε ελεγκτικές δοκιμασίες· το γεγονός αυτό 
οδηγεί σε μείωση του ποσοστού σφάλματος·

289. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε πως ο αριθμός των πράξεων που 
ελέγχθηκαν το 2018 δεν ήταν επαρκής για την εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος και 
ότι έλαβε την απόφαση αυτή σύμφωνα με τη γενική στρατηγική του να μειώσει τις 
ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης και να βασίζεται εν μέρει στις λεγόμενες 
«ελεγκτικές εργασίες τρίτων»· προτείνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο να αυξήσει τον 
αριθμό των πράξεων που υποβάλλονται σε έλεγχο, προκειμένου να παράσχει 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το κεφάλαιο «Η Ευρώπη στον κόσμο»·

290. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε πως ο 
αριθμός των πράξεων που ελέγχθηκαν το 2018 δεν ήταν επαρκής για την εκτίμηση του 
επιπέδου σφάλματος και ότι έλαβε την απόφαση αυτή σύμφωνα με τη γενική 
στρατηγική του να μειώσει τις ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης και να βασίζεται εν 
μέρει στις λεγόμενες «ελεγκτικές εργασίες τρίτων»·

291. επισημαίνει ότι, από τις 58 πράξεις που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 11 
περιείχαν σφάλματα και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε πέντε ποσοτικώς 
προσδιορίσιμα σφάλματα που είχαν δημοσιονομική επίπτωση στο ποσό που βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης· 

292. σημειώνει με ανησυχία ότι, παρά την καλή βαθμολογία από πλευράς ποσοστού 
σφάλματος, η ΓΔ DEVCO, στην ΕΕΔ της για το 2018:

- επισημαίνει ότι, όσον αφορά τις επιχορηγήσεις υπό άμεση διαχείριση, το 4,64 % 
του συνολικού ποσού που υποβλήθηκε σε έλεγχο το 2018 χαρακτηρίστηκε ως μη 
επιλέξιμο από τους εξωτερικούς ελεγκτές (σελίδα 57)· 

- αναφέρει ότι, όσον αφορά την έμμεση διαχείριση με δικαιούχους χώρες, το 
3,77 % του ποσού είναι μη επιλέξιμο (σελίδα 66)·

293. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατήρησε έλλειψη 
συνεργασίας από την πλευρά δύο διεθνών οργανισμών (Διεθνές Ταμείο Επείγουσας 
Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά και Παγκόσμιο Επισιτιστικό 
Πρόγραμμα), όσον αφορά την έγκαιρη διαβίβαση αναγκαίων δικαιολογητικών 
εγγράφων·
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294.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι, παρά 
τις προσπάθειες να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό οι ανακτήσεις 
προχρηματοδοτήσεων, τα ακυρωθέντα εντάλματα είσπραξης και οι εισπραχθέντες 
τόκοι, η αξιοπιστία των στοιχείων για το 2018 όσον αφορά τη διορθωτική ικανότητα 
της ΓΔ ECHO υπονομεύεται από τα μη εντοπισθέντα σφάλματα που είχαν ως 
αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση αυτής της διορθωτικής ικανότητας·

295. επισημαίνει ότι η πρώτη επιφύλαξη που περιλαμβάνεται στην ΕΕΔ της ΓΔ DEVCO για 
το 2018 αφορά επιχορηγήσεις υπό τη διαχείριση της ΓΔ NEAR για λογαριασμό της ΓΔ 
DEVCO, και ότι το πεδίο αναφοράς αυτής της επιφύλαξης περιορίστηκε σημαντικά 
τόσο το 2017 όσο και το 2018, κάτι που οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το 
εναπομένον ποσοστό σφάλματος βρίσκεται επί τρία συναπτά έτη κάτω από το όριο 
σημαντικότητας· 

296. σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι, δεδομένων των περιορισμών της μελέτης για το 
εναπομένον ποσοστό σφάλματος, δεν αιτιολογείται επαρκώς ο περιορισμός του πεδίου 
αναφοράς της εν λόγω επιφύλαξης·

297. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στις δράσεις πολυμέσων της Επιτροπής, οι οποίες 
συμβάλλουν στην ανεξάρτητη κάλυψη των θεμάτων της Ένωσης από τα μέσα 
ενημέρωσης και συμβάλλουν στην προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής δημόσιας 
σφαίρας· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τα συμπεράσματα της συνοπτικής 
περιπτωσιολογικής επισκόπησης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το 
Euronews, στην οποία τονίζεται ότι η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης προς το 
Euronews στερείται διαφάνειας και λογοδοσίας και ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης 
και αξιολόγησης δεν είναι επαρκώς ισχυροί· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
απαντήσει σε όλες τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο και να 
αξιολογήσει εκ νέου την προσέγγισή της όσον αφορά τη συνεργασία με το Euronews· 
παροτρύνει, επιπλέον, την Επιτροπή να ενισχύσει γενικά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 
του προϋπολογισμού που χρησιμοποιείται για ενέργειες πολυμέσων, ιδίως με τη 
δημιουργία ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού για τις διάφορες ενέργειες, όπως 
επίσης να προχωρήσει σε πλήρη επανεξέταση της χρήσης του σχετικού κονδυλίου του 
προϋπολογισμού·

Έκθεση για τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας 

298. εκφράζει και πάλι την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις διαχείρισης της 
εξωτερικής βοήθειας (EAMR) που εκδίδονται από τους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης δεν επισυνάπτονται στις ΕΕΔ των ΓΔ DEVCO και NEAR 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 76 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· 

299. εκφράζει την ικανοποίησή του για την άποψη που εξέφρασε η Επιτροπή24 ότι οι EAMR 
μπορούν να κοινοποιούνται μεταξύ των βουλευτών και των υπαλλήλων του 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου με κάθε μέσο 
(ηλεκτρονικά μηνύματα, αντίγραφα) και ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να εξετάζονται τα 
έγγραφα αυτά σε ασφαλή χώρο·

Περισσότερη διαφάνεια και πιο στρατηγική προσέγγιση της πολιτικής αναπτυξιακής 

24 Βλ. την απάντηση του Επιτρόπου MIMICA στη γραπτή ερώτηση 51 (ακρόαση της επιτροπής CONT στις 28 
Νοεμβρίου 2019).
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συνεργασίας

300. επισημαίνει ότι η συγκέντρωση των πόρων από το ΕΤΑ, από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και από άλλους χορηγούς βοήθειας σε καταπιστευματικά ταμεία δεν θα πρέπει 
να έχει ως συνέπεια, κονδύλια προοριζόμενα για την πολιτική ανάπτυξης και 
συνεργασίας να μη φθάνουν στους δικαιούχους για τους οποίους προορίζονται·

301. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη χρήση χρηματοδοτικών μηχανισμών για την υλοποίηση 
των πολιτικών της Ένωσης σε τρίτες χώρες, παράλληλα προς τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει το επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας της 
δράσης της Ένωσης· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι η παροχή 
εξωτερικής βοήθειας θα υπόκειται στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δικαιούχους χώρες· τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιούνται κονδύλια της Ένωσης για τη στήριξη της 
καταναγκαστικής παιδικής εργασίας και ότι δεν χρησιμοποιούνται κονδύλια της 
Ένωσης για τη χρηματοδότηση διδακτικών βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού που 
υποδαυλίζουν τη θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση, τη μισαλλοδοξία, την εθνοτική βία 
και τη μαρτυρική θυσία στα παιδιά·

302. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί το 
προβληματικό υλικό στα παλαιστινιακά σχολικά εγχειρίδια, καθώς και για τη 
συνεχιζόμενη έλλειψη ουσιαστικής δράσης κατά της ρητορικής μίσους και της βίας στα 
σχολικά εγχειρίδια· επιμένει ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών και των δημόσιων 
υπαλλήλων που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ένωσης, όπως ο μηχανισμός 
PEGASE, πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση και τη διδασκαλία 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα της UNESCO για 
την ειρήνη, την ανεκτικότητα, τη συνύπαρξη και τη μη βία, όπως αποφασίστηκε από 
τους υπουργούς Παιδείας της Ένωσης στο Παρίσι στις 17 Μαρτίου 2015, και την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, σχετικά µε την 
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή (2017/2136(DEC))·

303. σημειώνει ότι η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί ενωσιακά κονδύλια για σκοπούς 
ασφαλείας, προκειμένου να επιτύχει μια πιο αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία· 
πρέπει να εξασφαλίζονται η κατάλληλη νομική βάση και η πλήρης διαφάνεια των 
χρηματοδοτούμενων δράσεων·

304. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, λόγω των κινδύνων για την ασφάλεια, οι 
ελεγκτές συχνά δεν είναι σε θέση να επαληθεύουν σε πολλές χώρες, όπως για 
παράδειγμα στη Λιβύη, κατά πόσον οι αποδέκτες ενωσιακών κονδυλίων ακολουθούν 
υψηλά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το 
ΕΤΑ και ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν χρηματοδοτούν έργα μέσω του 
Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ (EUTF) τα οποία 
υλοποιούνται από κυβερνητικές και τοπικές δυνάμεις (παραστρατιωτικές ομάδες) που 
εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε χώρες 
όπως η Λιβύη και το Σουδάν· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
σταματήσει τη βοήθεια της ΕΕ σε περίπτωση που οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της δεν 
μπορούν να επαληθεύσουν την αποτελεσματική χρήση των ενωσιακών κονδυλίων στις 
χώρες αυτές·
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305. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο διαδραματίζει 
περιορισμένο ρόλο στην εποπτεία και τη διακυβέρνηση του EUTF· θεωρεί θεμελιώδες, 
να μπορεί το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί τις δραστηριότητες της επιχειρησιακής 
επιτροπής25·

306. υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα της Επιτροπής να συστήνει και να διαχειρίζεται 
καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης έχει ως στόχο: 

- την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Ένωσης και την αύξηση της προβολής και 
της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής δράσης και της αναπτυξιακής βοήθειάς 
της·

- την εξασφάλιση ταχύτερης διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην επιλογή των 
εφαρμοστέων μέτρων, που είναι καθοριστική σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
και για τη δράση μετά το στάδιο έκτακτης ανάγκης·

- την εξασφάλιση μόχλευσης πρόσθετων πόρων για την εξωτερική δράση· και 

- τη βελτίωση, μέσω της συγκέντρωσης των πόρων, του συντονισμού μεταξύ των 
διαφόρων χορηγών της Ένωσης σε επιλεγμένους τομείς παρέμβασης· 

- την παροχή στους διαχειριστές του καταπιστευματικού ταμείου στρατηγικών 
προτεραιοτήτων και κατευθυντήριων γραμμών που εστιάζουν στην εξασφάλιση 
απτών αποτελεσμάτων και αντικτύπου·

307. τονίζει ότι η αυξανόμενη χρήση άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών για την 
υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης, παράλληλα με τον προϋπολογισμό της, 
ενδέχεται να υπονομεύσει το επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς οι μηχανισμοί 
αναφοράς, ελέγχου και δημόσιας εποπτείας δεν είναι εναρμονισμένοι μεταξύ τους·

Συστάσεις

308. καλεί την Επιτροπή:

- να προβεί σε ενέργειες για να ενισχύσει την υποχρέωση που υπέχουν οι διεθνείς 
οργανισμοί να διαβιβάζουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν αιτήματός του, κάθε 
αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του έγγραφο ή στοιχείο, όπως 
προβλέπεται στις Συνθήκες· 

- να προσαρμόσει τη μεθοδολογία που εφαρμόζουν οι ΓΔ NEAR και DEVCO για το 
εναπομένον ποσοστό σφάλματος, κατά τρόπο που να περιορίζονται οι αποφάσεις 
που θεωρούν πλήρως αξιόπιστες τις προηγούμενες ελεγκτικές εργασίες, να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας και να 
αντιμετωπίσει όλες τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο·

- να αναθεωρήσει τον υπολογισμό της ΓΔ ECHO όσον αφορά τη διορθωτική 
ικανότητα για το 2019, εξαιρώντας τις ανακτήσεις μη δαπανηθεισών 

25   Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί 
του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 (11734/2019 – C9-
0119/2019 – 2019/2028(BUD)), παρ. 51.
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προχρηματοδοτήσεων· 

- να αναφέρει στην επιστολή της που συνοδεύει την EAMR ότι τα σχετικά έγγραφα 
μπορούν να κοινοποιούνται μεταξύ των βουλευτών και των υπαλλήλων του 
Κοινοβουλίου με κάθε μέσο (ηλεκτρονικά μηνύματα, αντίγραφα) και ότι δεν 
υπάρχει υποχρέωση να εξετάζονται τα έγγραφα αυτά σε ασφαλή χώρο·

- να εξετάσει το ενδεχόμενο να τεθεί τέλος στα καταπιστευματικά ταμεία που δεν 
είναι σε θέση να προσελκύσουν σημαντικές συνεισφορές από άλλους χορηγούς ή 
δεν επιτυγχάνουν τους στόχους και τις τιμές-στόχο τους· να παρακολουθεί τακτικά 
και συστηματικά, κατά πόσον προσδιορίζονται και μετριάζονται αποτελεσματικά οι 
δυνητικές επιπτώσεις των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων και έργων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

- να διασφαλίσει ότι δεν χρησιμοποιούνται κονδύλια της Ένωσης για τη στήριξη της 
καταναγκαστικής παιδικής εργασίας·

- να διασφαλίσει ότι όλες οι τρίτες οντότητες χρησιμοποιούν κονδύλια της Ένωσης 
μόνο για την παροχή διδακτικών βιβλίων και διδακτικού υλικού που 
αντικατοπτρίζουν κοινές αξίες και συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα της 
UNESCO για την προώθηση της ειρήνης, της ανοχής και της συνύπαρξης στη 
σχολική εκπαίδευση·

- να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της Ένωσης δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
άλλους από τους καθορισμένους·

- να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται 
στην επιχειρησιακή επιτροπή και να διασφαλίζει ότι το Κοινοβούλιο 
εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της26·

309. επιμένει ότι ένα σημαντικό κριτήριο για την ιεράρχηση της εξωτερικής βοήθειας από 
την Επιτροπή θα πρέπει να είναι η παρουσία κράτους δικαίου και ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αποδέκτρια χώρα· επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
επαληθεύει πλήρως τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης από τρίτες οντότητες, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια δεν διατίθενται για ούτε συνδέονται με οποιαδήποτε 
αιτία ή μορφή τρομοκρατίας και/ή θρησκευτικής και πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης·

Ειδική έκθεση αριθ. 35/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Διάθεση κονδυλίων της ΕΕ μέσω 
ΜΚΟ: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της διαφάνειας

310. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ανεξάρτητες ΜΚΟ εντός και 
εκτός της Ένωσης· αναγνωρίζει την κρίσιμη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την προώθηση και την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τη συμβολή στην ανάπτυξη και την προστασία της δημοκρατίας, με την 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες 
δραστηριοποιούνται σε πολύ δύσκολο ή επικίνδυνο πλαίσιο ή σε τομείς στους οποίους 
η συνεισφορά τους είναι απαραίτητη· προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 

26  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί 
του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 (11734/2019 – C9-
0119/2019 – 2019/2028(BUD)), παρ. 51.
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απασχόλησης, όπως επίσης διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την υγεία, 
και συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς·

311. σημειώνει ότι η Επιτροπή υλοποιεί το 1,7 % του προϋπολογισμού της Ένωσης και το 
6,8 % των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης μέσω παρεμβάσεων ΜΚΟ·

312. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν εναρμονισμένο ορισμό των ΜΚΟ, συμβατό με 
τις νομοθεσίες των κρατών μελών·

313. επισημαίνει ότι η διαφάνεια είναι μία από τις δημοσιονομικές αρχές που προβλέπει ο 
δημοσιονομικός κανονισμός· απαιτεί από την Επιτροπή να καθιστά διαθέσιμες, με κάθε 
κατάλληλο και έγκαιρο τρόπο, πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων 
της Ένωσης· 

314. αναγνωρίζει ότι παρόμοιες ελλείψεις όπως αυτές που παρατηρούνται στις ΜΚΟ 
παρατηρούνται και σε όλους τους δικαιούχους της ΕΕ, όπως ιδιωτικές εταιρείες, 
δημόσιες αρχές κ.λπ.·

315. τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε πέντε στοιχεία κατά την εκτέλεση των 
κονδυλίων της Ένωσης από ΜΚΟ, στα οποία η Επιτροπή δεν είναι επαρκώς διαφανής:

- την αναξιοπιστία της ταξινόμησης των ΜΚΟ στο λογιστικό σύστημα ABAC της 
Επιτροπής· 

- την έλλειψη διαφάνειας κατά την επιλογή των ΜΚΟ που θα υλοποιήσουν ένα 
πρόγραμμα· 

- τη μη παροχή επαρκών πληροφοριών στην Επιτροπή σχετικά με τα κονδύλια και 
τις δραστηριότητες που υλοποιούνται από ΜΚΟ· 

- την έλλειψη αξιοπιστίας όσον αφορά τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται 
σχετικά με τις πραγματικές πληρωμές ή σχετικά με τις οντότητες που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση μέσω διαδοχικής επιχορήγησης· 

- την ανεπάρκεια των πληροφοριών που παρείχαν οι οργανισμοί των Ηνωμένων 
Εθνών σχετικά με τις συμβάσεις που ανατέθηκαν σε ΜΚΟ·

316. σημειώνει ότι οι περισσότερες συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλύπτονται ήδη 
από τον δημοσιονομικό κανονισμό, όπως εγκρίθηκε το 2018, και ότι η Επιτροπή έχει 
ήδη εφαρμόσει τις περισσότερες συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί την 
Επιτροπή να επικεντρωθεί στην εφαρμογή εκείνων των συστάσεων που θα πρέπει να 
ισχύουν για όλους τους δικαιούχους της Ένωσης, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό και με αρχές που δεν εισάγουν διακρίσεις·

317. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει σύντομα κατευθυντήριες γραμμές και αυστηρά 
κριτήρια για τον προσδιορισμό των ΜΚΟ στο λογιστικό της σύστημα και να 
εξακριβώνει τα κατά δήλωση δεδομένα που υποβάλλουν οι αιτούντες·

318. παρατηρεί ότι υπάρχουν διαφορετικά συστήματα καταχώρισης για κάθε ΓΔ για να 
καταχωρίζονται οι αιτούντες χρηματοδότηση από την Ένωση· καλεί την Επιτροπή να 
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δημιουργήσει ένα ενιαίο σημείο εγγραφής ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια των 
δεδομένων στο σύστημα δημοσιονομικής διαφάνειας και να παρέχονται κριτήρια και 
κατευθυντήριες γραμμές για τον ορισμό των ΜΚΟ και άλλων κατηγοριών δικαιούχων·

319. καλεί την Επιτροπή να αποκλείει τις αιτούσες ΜΚΟ ή οποιονδήποτε άλλο υποβάλλει 
επανειλημμένα ή από πρόθεση εσφαλμένες δηλώσεις όσον αφορά σφάλματα που έχουν 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο προηγούμενων εμπειριών, και να τις ελέγχει 
διεξοδικότερα·

320. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες προσπάθειες απλούστευσης του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως η θέσπιση της εκ των προτέρων αξιολόγησης κατά 
πυλώνες, και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει μια συνεπή ερμηνεία 
των εφαρμοστέων κανόνων του δημοσιονομικού κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τη 
διαδοχική επιχορήγηση στις διάφορες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις τομεακές 
ιδιαιτερότητες·

321. ζητεί από την Επιτροπή να τυποποιήσει και να βελτιώσει την ακρίβεια των 
πληροφοριών που δημοσιεύονται στο σύστημα δημοσιονομικής διαφάνειας, 
διασφαλίζοντας ότι όλοι οι δικαιούχοι που έχουν σύμβαση με την Ένωση 
δημοσιοποιούνται μαζί με το ποσό της χρηματοδότησης που χορηγήθηκε έως τα μέσα 
του 2021·

322. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλεγξε κατά πόσον οι 
οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις 
επιχορηγήσεις που χορηγούνται με χρηματοδότηση από την Ένωση· ζητεί από την 
Επιτροπή να διενεργεί τους ελέγχους αυτούς με συνεπή τρόπο·

323. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τις πληροφορίες που συλλέγονται, επιτρέποντας 
στα διάφορα συστήματα διαχείρισης επιχορηγήσεων να καταγράφουν τη 
χρηματοδότηση που λαμβάνουν όλοι οι δικαιούχοι που έχουν σύμβαση με την Ένωση 
και όχι μόνο ο κύριος δικαιούχος, ώστε οι πληροφορίες αυτές να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για ανάλυση και επεξεργασία, και εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ικανοποίησή του για την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του OPSYS στο πλαίσιο της 
εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης·

324. επαναλαμβάνει το επείγον αίτημά του προς την Επιτροπή, να εφαρμόσει της δικαστικές 
αποφάσεις τόσο του Δικαστηρίου27 όσο και του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου28, 
και να αναγνωρίσει στην IMG πλήρες καθεστώς διεθνούς οργανισμού· 

325. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή το 
συντομότερο δυνατόν, σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί·

Ασφάλεια και ιθαγένεια

Τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

326. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για τρίτο συνεχόμενο έτος, το 

27 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 31ης Ιανουαρίου 2019, International Management Group κατά Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-183/17 P και C-184/17 P, ECLI:EU:C:2019:78.
28 Υπόθεση PCA 2017-03.
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Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσίασε στην ετήσια έκθεσή του χωριστό κεφάλαιο για την 
ασφάλεια και την ιθαγένεια· σημειώνει ότι τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν 
παρέχουν συγκεκριμένο ποσοστό σφάλματος για τον συγκεκριμένο τομέα δαπανών, 
δεδομένου ότι αυτός αντιπροσωπεύει μόνο το 2 % περίπου του συνολικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης·

327. επισημαίνει ότι το δημόσιο και πολιτικό ενδιαφέρον για τον τομέα αυτό είναι πιο 
σημαντικό από τους οικονομικούς πόρους που προορίζονται για τον τομέα αυτό· καλεί 
το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει το ενδεχόμενο ελέγχου πρόσθετων συναλλαγών και 
να παράσχει εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το κεφάλαιο Ασφάλεια και Ιθαγένεια·

328. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, εξακολουθούν να υπάρχουν 
περιθώρια για καλύτερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας 
περιόδου προγραμματισμού, εάν διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα καλύπτουν τις 
δαπάνες των δράσεων μόνο όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την πληρωμή, ή 
ότι οι συμβάσεις θα ανατίθενται μόνο κατόπιν κατάλληλης και συνεπούς αξιολόγησης 
όλων των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης·

329. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν αυξήσει σημαντικά το ποσοστό εκτέλεσης των 
εθνικών προγραμμάτων ΤΑΜΕ/ΤΕΑ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αξία των μη δαπανηθέντων ποσών εξακολουθεί να αυξάνεται, γεγονός 
που μπορεί να εντείνει την πίεση προς τις εθνικές αρχές, καθώς τα προγράμματα 
βαίνουν προς το κλείσιμό τους· 

330. σημειώνει ότι ο έλεγχος που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση με τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου επτά29 αρχών κρατών μελών που είναι αρμόδιες για 
την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ, 
κατέδειξε ότι σε γενικές γραμμές αυτές διέθεταν επαρκείς ελέγχους για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των κανονισμών, αν και διαπιστώθηκαν ορισμένες 
αδυναμίες (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018, σημείο 8.10)· 
σημειώνει ότι το ίδιο ισχύει και για τις εσωτερικές διαδικασίες της ΓΔ HOME για την 
αξιολόγηση των αιτήσεων επιχορήγησης και την έγκριση των αιτήσεων πληρωμής 
(ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018, σημείο 8.13)·

331. καλεί την Επιτροπή, όταν διενεργεί διοικητικούς ελέγχους σχετικά με τις αιτήσεις 
πληρωμών, να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιεί συστηματικά όλα τα δικαιολογητικά 
έγγραφα που έχει ζητήσει από τους δικαιούχους των επιχορηγήσεων να της υποβάλουν, 
προκειμένου να εξετάζει δεόντως τη νομιμότητα και κανονικότητα των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων που διοργάνωσαν οι δικαιούχοι αυτοί·

332. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για 
τα εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ να ελέγχουν επαρκώς, 
κατά τους διοικητικούς ελέγχους των αιτήσεων πληρωμής, τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που διοργανώνουν οι δικαιούχοι 
των κονδυλίων· 

333. σημειώνει με ανησυχία ότι, όσον αφορά τις επιδόσεις, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην 
ετήσια έκθεσή του για το 2018 (παράγραφοι 8.19 και 8.20), αναφέρει ότι τα κράτη μέλη 
δεν χρησιμοποιούν πάντοτε κατάλληλους δείκτες σε επίπεδο έργου· ως εκ τούτου, ο 

29 Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα και Σουηδία για το ΤΑΜΕ· Λιθουανία και Ρουμανία για το ΤΕΑ.
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αντίκτυπος των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια·

ΕΕΔ της ΓΔ HOME για το 2018

334. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνει η Επιτροπή στη δημιουργία 
ενός διαρθρωμένου ενωσιακού συστήματος επανεγκατάστασης που θα παρέχει νόμιμη 
και ασφαλή οδό προς την Ένωση για τα ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας· 

335. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση σε ορισμένα κέντρα 
υποδοχής και ταυτοποίησης που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση, δεν 
ανταποκρίνεται στις βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα ιδίως όσον αφορά τη 
διατροφή και την υγειονομική περίθαλψη· 

336. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΓΔ HOME δεν κατάρτισε βασικούς δείκτες 
επιδόσεων όσον αφορά την κατάσταση των πιο ευάλωτων μεταναστών και ιδίως των 
παιδιών μεταναστών και των γυναικών και κοριτσιών μεταναστών, προκειμένου να 
προληφθούν και να αποφευχθούν η κακοποίηση και η παράνομη διακίνηση· εκφράζει 
τη λύπη του για τη συστηματική χρήση της κράτησης·

Επιφυλάξεις

337. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι χρειάζεται τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στη Γερμανία από το 2013, 
δεδομένου ότι το πεδίο αναφοράς της επιφύλαξης δεν είναι τόσο ευρύ·

338. εκφράζει την ανησυχία του για τις σημαντικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν στα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO), οι οποίες δικαιολογούσαν τη διατύπωση επιφύλαξης για λόγους 
φήμης·

339. επισημαίνει τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο γενικός διευθυντής της ΓΔ HOME στην 
ΕΕΔ της (στη σελίδα 108)·

Συστάσεις

340. συνιστά:

- να συνεχίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρέχει χωριστό κεφάλαιο για την 
ασφάλεια και την ιθαγένεια στην ετήσια έκθεσή του·

- να καταρτίσει η ΓΔ HOME βασικό δείκτη επιδόσεων που θα αφορά την 
κατάσταση των πιο ευάλωτων μεταναστών και ιδίως των παιδιών μεταναστών και 
των γυναικών και κοριτσιών μεταναστών, προκειμένου να προληφθούν και να 
αποφευχθούν η κακοποίηση και η παράνομη διακίνηση·

- να ζητεί η Επιτροπή από τα κράτη μέλη να αναλύουν, στους ετήσιους 
λογαριασμούς τους που σχετίζονται με τα εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο του 
ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ, τα αναφερόμενα ποσά σε ανακτήσεις, προχρηματοδοτήσεις 
και δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν· και 

- να αναφέρονται οι πραγματικές δαπάνες ανά ταμείο στις ΕΕΔ των ΓΔ της 
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Επιτροπής από το 2018 και στο εξής·

Ειδική έκθεση αριθ. 20/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ για 
την υποστήριξη των συνοριακών ελέγχων: ισχυρό εργαλείο που όμως χρειάζεται να εστιάσει 
περισσότερο στην πληρότητα και στην έγκαιρη διάθεση των δεδομένων 

341. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
τα συστήματα των κρατών μελών που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι 
γενικά σχεδιασμένα για να διευκολύνουν τους συνοριακούς ελέγχους και ότι τα κράτη 
μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη30 συμμορφώνονται γενικά με το ισχύον 
νομικό πλαίσιο·

342. σημειώνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει στην ειδική έκθεση 
αριθ. 20/2019 ότι: 

- ορισμένες εθνικές συνιστώσες του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ (SIS II) 
και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) διευκολύνουν 
περισσότερο τη διενέργεια αποδοτικών συνοριακών ελέγχων σε σύγκριση με 
άλλες· 

- υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις στην εφαρμογή λύσεων ΤΠ για το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) και την κατάσταση ονομάτων 
επιβατών (PNR) τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο· το γεγονός αυτό 
δεν επέτρεψε στους συνοριοφύλακες και στις άλλες αρχές να επωφεληθούν από 
τα επιδιωκόμενα πλεονεκτήματα αυτών των συστημάτων·

- τα κράτη μέλη χρειάζονται πολύ χρόνο για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που 
εντοπίζονται στον μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν· αυτό οφείλεται στην 
έλλειψη δεσμευτικών προθεσμιών για την έγκριση των εκθέσεων αξιολόγησης 
και την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων·

- περισσότεροι από τους μισούς συνοριοφύλακες που συμμετείχαν στην έρευνα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου είχαν επιτρέψει, κάποια στιγμή, τη διέλευση προσώπων 
από τα σύνορα χωρίς να συμβουλευθούν τα συστήματα πληροφοριών·

- υπάρχει απόκλιση μεταξύ του αριθμού των θεωρήσεων που εκδόθηκαν και του 
αριθμού των θεωρήσεων που ελέγχθηκαν·

- υπάρχουν ελάχιστες αναφορές στον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων στις 
νομικές πράξεις που διέπουν τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών· 

- μολονότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση 
συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης (eu-LISA) διενεργεί αυτοματοποιημένους μηνιαίους ελέγχους 
ποιότητας των δεδομένων στο SIS II, τα αποτελέσματα διατίθενται μόνο στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, ούτε ο οργανισμός ούτε η 
Επιτροπή μπορούν να αξιολογήσουν την πρόοδο που σημειώνουν οι επιμέρους 
χώρες όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων με την ποιότητα των 

30 Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Πολωνία
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δεδομένων· 

- ούτε ο eu-LISA ούτε η Επιτροπή έχουν εξουσίες επιβολής, ώστε να διασφαλίζουν 
ότι τα κράτη μέλη διορθώνουν εγκαίρως τα προβλήματα αυτά·

- οι συνοριοφύλακες δεν λαμβάνουν πάντοτε εγκαίρως πλήρη δεδομένα από τα 
πληροφοριακά συστήματα·

- εκτός από την περίπτωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Δακτυλοσκόπησης 
(Eurodac), δεν υπάρχουν γενικώς υποχρεωτικές προθεσμίες για την εισαγωγή 
δεδομένων· για παράδειγμα, το Eurosur έχει ως στόχο να παρέχει σε πραγματικό 
χρόνο πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στα σύνορα· ωστόσο, ενώ ορισμένες 
από τις χώρες που κάλυψε ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εισάγουν πράγματι 
πληροφορίες στο Eurosur σε πραγματικό χρόνο, άλλες προβαίνουν στη σχετική 
καταχώριση μόνο μία φορά την εβδομάδα· 

- από το 2003 που άρχισε να λειτουργεί το σύστημα Eurodac, δεν έχει υπάρξει ούτε 
ένα έτος κατά το οποίο όλα τα κράτη μέλη να έχουν διαβιβάσει εγκαίρως τις 
απαιτούμενες πληροφορίες· 

- η καθυστερημένη διαβίβαση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην οριστεί η σωστή 
χώρα υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση της αίτησης ασύλου· 

343. καλεί την Επιτροπή:

- να προωθήσει σύντομα τη χρήση περιβάλλοντος κατάρτισης για το SIS II και το 
VIS·

- να επιταχύνει την αποκατάσταση των αδυναμιών που εντοπίζονται κατά τις 
αξιολογήσεις Σένγκεν·

- να αναλύσει τις διαφορές στους ελέγχους των θεωρήσεων και να βελτιώσει τις 
διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων· 

- να μειώσει τις καθυστερήσεις στην καταχώριση των δεδομένων·

- να διασφαλίσει καλύτερη συνδεσιμότητα μεταξύ των πέντε υφιστάμενων 
πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να εξασφαλίζονται ορθές και έγκαιρες 
ροές δεδομένων·

- να ενθαρρύνει τη διαρκή εφαρμογή ορθών πρακτικών και συμπεριφορών όσον 
αφορά την παροχή και την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων·

Ειδική έκθεση αριθ. 24/2019: Άσυλο, μετεγκατάσταση και επιστροφή μεταναστών: Καιρός να 
εντατικοποιηθεί η δράση ώστε να αντιμετωπιστούν οι αποκλίσεις μεταξύ στόχων και 
αποτελεσμάτων

344. σημειώνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει στην ειδική έκθεση 
αριθ. 24/2019 ότι:

- η  εφαρμογή των διαδικασιών ασύλου στην Ελλάδα και την Ιταλία εξακολουθεί 
να χαρακτηρίζεται από μεγάλους χρόνους διεκπεραίωσης και σημεία 
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συμφόρησης·

- όπως και στην υπόλοιπη Ένωση, τα ποσοστά επιστροφής μεταναστών από την 
Ελλάδα και την Ιταλία είναι χαμηλά·

- δεν συλλέγονται δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
επιστροφής ούτε υπάρχουν δείκτες μέτρησης της βιωσιμότητας των επιστροφών, 
όπως ο αριθμός των επιστρεφόντων μεταναστών που επιχειρούν να επανέλθουν 
στην Ένωση ή η επιτυχία των δεσμών μέτρων επανένταξης στο πλαίσιο της 
υποστηριζόμενης οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης (AVRR)·

- ενώ η καταχώριση και η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των μεταναστών στα 
κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης βελτιώθηκε σημαντικά στο διάστημα που 
μεσολάβησε από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2017 (ειδική έκθεση 
αριθ. 6/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), τα προσωρινά προγράμματα 
μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν πέτυχαν τις τιμές-στόχο που είχαν τεθεί 
και, ως εκ τούτου, απέτυχαν να μειώσουν αποτελεσματικά την πίεση που 
υφίσταντο τα συστήματα ασύλου στην Ελλάδα και την Ιταλία·

- αν και οι 20 ενωσιακές δράσεις στήριξης στην Ελλάδα και την Ιταλία που 
εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο αντιμετώπιζαν τις ανάγκες που είχαν 
προσδιοριστεί, εξακολουθούσαν να υπάρχουν αδυναμίες στον σχεδιασμό τους, 
ενώ τα περισσότερα από τα έργα δεν πέτυχαν πλήρως τους στόχους τους και το 
πλαίσιο επιδόσεων καθορίστηκε με καθυστέρηση και δεν περιλάμβανε 
συγκεκριμένους στόχους· επιπλέον, δεν υπήρχαν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία 
σχετικά με τις επιδόσεις·

- μολονότι η ικανότητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων ασύλου ενισχύθηκε τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, στην Ελλάδα εξακολουθούσε να μην επαρκεί 
για την εκκαθάριση του αυξανόμενου όγκου των εκκρεμών υποθέσεων·

- στην Ιταλία, το πλήθος των εκκρεμών διαδικασιών ασύλου και επιστροφής 
μειώνεται, λόγω της μείωσης του αριθμού των νέων αιτήσεων, αλλά η διαθέσιμη 
ικανότητα δεν επαρκεί για τη διεκπεραίωση του μεγάλου αριθμού προσφυγών 
κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης·

- ο αριθμός των μεταναστών που πράγματι επιστρέφονται είναι πολύ μικρότερος 
από τον αριθμό των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται στην Ελλάδα και την 
Ιταλία, αλλά και στην Ένωση συνολικά· αυτό οφείλεται, για παράδειγμα, στη 
διάρκεια της διαδικασίας για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων ασύλου, στην 
ανεπαρκή χωρητικότητα των κέντρων κράτησης, στη δυσκολία συνεργασίας με 
τη χώρα προέλευσης των μεταναστών ή στο γεγονός ότι οι μετανάστες απλώς 
διαφεύγουν μόλις ληφθεί απόφαση για την επιστροφή τους·

345. καλεί την Επιτροπή και τους οργανισμούς:

- να αξιοποιήσουν τα διδάγματα από τις προηγούμενες εμπειρίες στο πλαίσιο 
οποιουδήποτε πιθανού μηχανισμού οικειοθελούς μετεγκατάστασης στο μέλλον 
και να προτείνουν νέα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, όπως η μεταναστευτική κρίση του 2015, τα οποία να 
κρίνονται αποδεκτά για τα κράτη μέλη·
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- να ενισχύσουν τη διαχείριση της βοήθειας έκτακτης ανάγκης και των εθνικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης·

- να ενισχύσουν την επιχειρησιακή στήριξη προς τα κράτη μέλη, που παρέχει η 
EASO στις διαδικασίες ασύλου·

- να προσαρμόσουν τη στήριξη των διαδικασιών επιστροφής που παρέχει ο Frontex 
και την τοποθέτηση εμπειρογνωμόνων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης·

- να ενισχύσουν τη διαχείριση των εθνικών συστημάτων ασύλου·

- να υποστηρίξουν περαιτέρω τις εθνικές διαδικασίες επιστροφής· και τη συλλογή 
δεδομένων σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά τις διαδικασίες επιστροφής, για 
τη διευκόλυνση της χάραξης πολιτικής, της αξιολόγησης των επιδόσεων και της 
έρευνας·

346. καλεί την Επιτροπή:

- να βελτιώσει τη λειτουργία του συστήματος των κέντρων υποδοχής και 
ταυτοποίησης, ώστε να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής και 
αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των αφίξεων·

- να παρακολουθεί προσεκτικά την αποτελεσματικότητα των δράσεων υπό την 
καθοδήγηση του Frontex με στόχο την καλύτερη προστασία των εξωτερικών 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

- να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της 
ΕΕ, καθώς και τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές·

- να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
μετανάστευσης·

- εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι η πολιτική επιστροφής στις τρίτες 
χώρες, μολονότι αποτελεί βασική προτεραιότητα, είναι ανεπαρκής· η πολιτική 
επιστροφής και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικής μεταναστευτικής 
πολιτικής και πραγματικής εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες·

- να προσφέρει αρωγή στις χώρες καταγωγής, ώστε οι δυνητικοί μετανάστες να μην 
επιλέγουν να πραγματοποιήσουν το επικίνδυνο ταξίδι στην Ευρώπη, να ενισχύσει 
τη βοήθεια για τις χώρες καταγωγής και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και 
τις προοπτικές για τον τοπικό πληθυσμό, και να αντιμετωπίσει τους διακινητές 
ανθρώπων που εκμεταλλεύονται την απελπισία και την ευάλωτη θέση τους·

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)

347. σημειώνει με ανησυχία τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις 
οποίες η αναφερθείσα εκτίμηση των επενδύσεων που κινητοποιήθηκαν δεν λαμβάνει 
υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες πράξεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αντικατέστησαν άλλες πράξεις της ΕΤΕπ και χρηματοδοτικά μέσα 
της Ένωσης, ούτε το γεγονός ότι ένα μέρος της στήριξης του ΕΤΣΕ διατέθηκε για έργα 
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που θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές δημόσιας ή ιδιωτικής 
χρηματοδότησης υπό διαφορετικές συνθήκες·

348. εκφράζει την αποδοκιμασία του σε σχέση με τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες, παρά το γεγονός ότι η στήριξη του ΕΤΣΕ έχει 
επιτρέψει στην ΕΤΕπ να τετραπλασιάσει τον όγκο των δραστηριοτήτων της για τον 
υψηλότερο κίνδυνο δανεισμού σε σύγκριση με το 2014, η αξία των οικονομικών 
πράξεων που υπογράφηκαν παραμένει χαμηλότερη από την αναμενόμενη·

349. συμμερίζεται τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για:

- προώθηση της αιτιολογημένης χρήσης προϊόντων υψηλότερου κινδύνου της 
ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ,

- ενθάρρυνση της συμπληρωματικότητας μεταξύ χρηματοοικονομικών μέσων της 
ΕΕ και εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ,

- βελτίωση της αξιολόγησης του κατά πόσον υποψήφια έργα του ΕΤΣΕ θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές,

- καλύτερη εκτίμηση της κινητοποίησης επενδύσεων,

- βελτίωση της γεωγραφικής κατανομής των στηριζόμενων από το ΕΤΣΕ 
επενδύσεων·

350. θεωρεί ότι οι σε βάθος προκαταρκτικές αξιολογήσεις των αναγκών σε διάφορους τομείς 
είναι καίριας σημασίας για i) τον εντοπισμό επενδυτικών κενών και εμποδίων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη ή περιφέρειες, ii) την επαρκή αξιολόγηση της φύσης και του 
μεγέθους των αδυναμιών της αγοράς και iii) τον σχεδιασμό της πλέον κατάλληλης 
προσέγγισης/προγραμμάτων για τον μετριασμό αυτών των επενδυτικών κενών·

351. ζητεί να καταρτιστεί αντικειμενική επισκόπηση της προσθετικότητας και της 
προστιθέμενης αξίας των έργων του ΕΤΣΕ, καθώς και της συνοχής τους με τις 
πολιτικές της Ένωσης ή με άλλες επιχειρήσεις της ΕΤΕπ, προκειμένου αυτά να 
υπαγορεύονται από κριτήρια πολιτικής και όχι ζήτησης·

352. υπενθυμίζει ότι πρέπει να παρέχονται σαφείς και προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με 
τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία 
των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ· τονίζει ότι η αξιολόγηση της 
προσθετικότητας όλων των έργων που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται δεόντως·

Ειδική έκθεση αριθ. 15/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Εφαρμογή στην Επιτροπή της δέσμης 
μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος των υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές οικονομίες αλλά με 
επιπτώσεις για το προσωπικό

353. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν παρέχει στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή ακριβή στοιχεία σχετικά με τα περιστατικά επαγγελματικής 
εξουθένωσης· σημειώνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή έχει δρομολογήσει μια στρατηγική 
με τίτλο «ευεξία στην εργασία», που περιλαμβάνει ένα εργαλείο παρακολούθησης της 
υγείας, το οποίο καταγράφει τις απουσίες και τις αιτίες τους, μέτρα για την καλή 
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διαχείριση των απουσιών, και τη νέα μονάδα ιατρικού ελέγχου31· θεωρεί, συνεπώς, ότι 
η Επιτροπή διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία για τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση, 
την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα περιστατικά 
επαγγελματικής εξουθένωσης και τη διάκρισή τους από τις μακροχρόνιες αναρρωτικές 
άδειες· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
του Κοινοβουλίου δεδομένα για τα περιστατικά επαγγελματικής εξουθένωσης, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δυσαρέσκειά του 
για τις απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή, η οποία φαίνεται να δικαιολογεί υψηλότερο 
ποσοστό ασθένειας και μακροχρόνιας απουσίας για τις γυναίκες στην περίπτωση 
ορισμένων σοβαρών ασθενειών ή παθήσεων που αφορούν ειδικά τις γυναίκες, και 
κοινωνιακών τάσεων (...) όπου οι γυναίκες γενικά αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο 
των οικογενειακών ευθυνών, μεταξύ άλλων για τη φροντίδα παιδιών και συγγενών32·

354. εκφράζει την ανησυχία του για το αυξανόμενο πρόβλημα της διαφοράς στην 
αγοραστική δύναμη που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι 
τοποθετημένοι στο Λουξεμβούργο· λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα της μελέτης που 
διενήργησε η AIRINC33, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η οποία επιβεβαιώνει το 
πρόβλημα της διαφοράς και το εκτιμά σε 10,5 % (που υπερβαίνει το ποσοστό 
ενεργοποίησης 5 % που ορίζει ο Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης), κυρίως λόγω 
του κόστους ζωής στο Λουξεμβούργο· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή δεν θα είναι σε θέση 
να υποβάλει νομοθετική πρόταση που να καλύπτει το θέμα των διορθωτικών 
συντελεστών πριν από την οριστικοποίηση της έκθεσης για τη μέθοδο μισθολογικής 
αναπροσαρμογής που πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022· εν τω μεταξύ, 
ωστόσο, καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα και το πεδίο εφαρμογής 
των προσωρινών στοχοθετημένων μέτρων που περιλαμβάνονται στην έκθεση της 
AIRINC, και ιδίως την καθιέρωση καθεστώτος επιδόματος στέγασης·

355. επισημαίνει με ανησυχία τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
δέσμη μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος των υπαλλήλων, του 201434· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και για την 
προθυμία της Επιτροπής να τις αποδεχθεί· υποστηρίζει τη θέση που έλαβε η Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού35 για το θέμα· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τον 
πολύ αρνητικό αντίκτυπο της δέσμης μεταρρυθμίσεων του 2014 σε ορισμένες κρίσιμες 
πτυχές όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και, 
συνακόλουθα, στην ελκυστικότητά τους ως εργοδότη, και όλα αυτά στο πλαίσιο μιας 
αμφισβητήσιμης επιδίωξης για εξοικονόμηση πόρων· προειδοποιεί για τις σοβαρές 
συνέπειες που ενδέχεται να έχει οποιαδήποτε περικοπή του προϋπολογισμού της 
διοίκησης ή μείωση προσωπικού για το μέλλον της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης και 

31  Ειδική έκθεση αριθ. 15/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Εφαρμογή στην Επιτροπή της δέσμης 
μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος των υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές οικονομίες αλλά με επιπτώσεις για το 
προσωπικό.
32  Επιστολή από 26/11/2019 του ασκούντος χρέη Γενικού Γραμματέα προς την κ. Monika Hohlmeier και την κ. 
Isabel García Muñoz, πρόεδρο και αντιπρόεδρο, αντίστοιχα, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ARES(2019) 7291393).
33  AIRINC, Study on the cost of living for EU staff posted in Luxembourg - Final report (Μελέτη σχετικά με το 
κόστος ζωής για το προσωπικό της ΕΕ στο Λουξεμβούργο - Τελική έκθεση), Σεπτέμβριος 2019.
34  Ειδική έκθεση αριθ. 15/2019: Εφαρμογή στην Επιτροπή της δέσμης μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος των 
υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές οικονομίες αλλά με επιπτώσεις για το προσωπικό.
35  Έγγραφο εργασίας σχετικά με την εφαρμογή στην Επιτροπή της δέσμης μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος 
των υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές οικονομίες αλλά με επιπτώσεις για το προσωπικό.
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την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης·

356. υπενθυμίζει στην Επιτροπή το αίτημά του να προβεί σε αυστηρή και επικαιροποιημένη 
ανάλυση των επιπτώσεων του σχεδιασμού ανοικτών χώρων στο πλαίσιο της απαλλαγής 
για το 201736· λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση με τίτλο «The workplace of the future 
in the European Commission» (Ο χώρος εργασίας στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή)37 και επικροτεί, ειδικότερα, την αρχή σύμφωνα με την οποία «το προσωπικό 
που επηρεάζεται θα πρέπει να συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία της σύλληψης και της 
υλοποίησης του νέου χώρου εργασίας»· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός 
ότι η έννοια της ευημερίας του προσωπικού η οποία υιοθετήθηκε στην ανακοίνωση δεν 
περιλαμβάνει ψυχολογικές συνθήκες, όπως ο φόβος, το άγχος, ή η επαγγελματική 
εξουθένωση, για τα οποία ο χώρος εργασίας διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο· τονίζει την 
ανάγκη για μια γενική ανάλυση που θα χρησιμεύει ως βάση για την κατά περίπτωση 
αξιολόγηση πριν από τις μελλοντικές σημαντικές διαρρυθμίσεις γραφείων στην 
Επιτροπή, στην οποία θα πρέπει πάντα να συμμετέχουν οι θιγόμενοι υπάλληλοι·

Διοίκηση

Πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

357. σημειώνει το γεγονός ότι από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου προκύπτει ότι το επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες στον τομέα 
της διοίκησης δεν ήταν σημαντικό·

358. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε 
μεγαλύτερο αριθμό αδυναμιών στον εσωτερικό έλεγχο σε σχέση με τα προηγούμενα 
έτη όσον αφορά τη διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων για τα μέλη του 
προσωπικού και εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι το PMO δεν παρακολουθεί 
επαρκώς την ακριβή και έγκαιρη ενημέρωση των ατομικών φακέλων ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθότητα της βάσης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 
μισθών και των επιδομάτων·

359. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε 
αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που οργάνωσε η Επιτροπή για τη 
βελτίωση της ασφάλειας προσώπων και εγκαταστάσεων, αλλά σημειώνει ότι οι 
αδυναμίες αυτές οφείλονταν κυρίως στην επείγουσα ανάγκη σύναψης συμβάσεων·

360. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει διαφανέστερη διαδικασία διορισμών για όλες τις 
θέσεις, ιδίως δε εκείνες των διοικητικών στελεχών· καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει την προηγούμενη διαδικασία διορισμών, η οποία πάσχει από έλλειψη 
διαφάνειας και λογοδοσίας·

361. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το συντομότερο δυνατό τα συστήματα που διαθέτει 
για τη διαχείριση των θεσμοθετημένων οικογενειακών επιδομάτων, αυξάνοντας τη 
συχνότητα των ελέγχων που διενεργεί σχετικά με την προσωπική κατάσταση των 
υπαλλήλων και ενισχύοντας τους ελέγχους συνέπειας στους οποίους υποβάλλει τις 

36  Διάφορα θέματα, §205 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2019, σχετικά µε την 
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (2018/2166(DEC)).
37  Ανακοίνωση προς την Επιτροπή «The Workplace of the Future in the European Commission» 
(C(2019)7450/F1).
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δηλώσεις επιδομάτων που λαμβάνουν οι υπάλληλοι από άλλες πηγές, ιδίως σε 
περιπτώσεις που πραγματοποιούνται μεταρρυθμίσεις των συστημάτων οικογενειακών 
επιδομάτων στα κράτη μέλη·

362. επισημαίνει τη διαρκή βελτίωση της ισότητας των φύλων μεταξύ των μελών του 
προσωπικού· υπενθυμίζει την υφιστάμενη έλλειψη ίσης εκπροσώπησης ανδρών και 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις·

363. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις γραπτές απαντήσεις, 10 κράτη μέλη 
υποεκπροσωπούνται σημαντικά στους βαθμούς AD5-AD8· τα συγκεκριμένα κράτη 
μέλη είναι τα ακόλουθα: η Δανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, 
οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία και η Σουηδία. επισημαίνει με 
ανησυχία ότι οι θέσεις των δημοσίων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα ενδέχεται να μην 
είναι ελκυστικές για τους δημόσιους υπαλλήλους από ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός 
που καθιστά δύσκολη την εξισορρόπηση των γεωγραφικών διαφορών·

364. επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό οντοτήτων που αφαιρούνται από το Μητρώο 
Διαφάνειας, τονίζοντας ωστόσο τη σημασία της συνέχειας που δόθηκε για τα άτομα και 
τις νομικές οντότητες που αφαιρέθηκαν από το Μητρώο Διαφάνειας· καλεί την 
Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο γεγονός ότι η επικύρωση και οι 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι των οντοτήτων του Μητρώου Διαφάνειας απαιτούν 
περισσότερους πόρους·

365. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση για την επανεξέταση των εσωτερικών 
μηχανισμών που εφαρμόζονται ήδη για την προστασία των καταγγελτών, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με την ευαισθητοποίηση όλων των μελών 
του προσωπικού και την κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών που λαμβάνουν 
καταγγελίες· καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εναρμονίσουν τους αντίστοιχους 
κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους, ώστε να προστατεύονται 
οι καταγγέλτες·

Κώδικας δεοντολογίας των Επιτρόπων

366. υπενθυμίζει ότι το 2018 το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε για το γεγονός ότι, προκειμένου 
να αντισταθμιστούν οι αυστηρότερες διατάξεις που προστέθηκαν στον κώδικα 
δεοντολογίας σχετικά με την περίοδο αναμονής των Επιτρόπων, ο Γενικός Γραμματέας 
της Επιτροπής εξέτασε τη δυνατότητα να τους προσφέρει νέες πρακτικές διευκολύνσεις 
(γραφεία, εξοπλισμό ΤΠ, οδηγό) μετά τη λήξη της θητείας τους·

367. σημειώνει ότι, στην απάντησή του στη γραπτή ερώτηση αριθ. 64 για την προετοιμασία 
της ακρόασης από την επιτροπή CONT στις 5 Δεκεμβρίου 2019, ο Επίτροπος κ. Hahn 
δήλωσε τα εξής:

«Τα πρώην μέλη της Επιτροπής, και ιδίως οι πρώην Πρόεδροι, εξακολουθούν να είναι 
πρέσβεις της ΕΕ, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης. Οι περισσότεροι από αυτούς θα 
συνεχίσουν να υπερασπίζονται και να προάγουν τα επιτεύγματα της Ένωσης μετά τη 
λήξη της θητείας τους, για παράδειγμα, όταν καλούνται να μιλήσουν σε συνέδρια ή να 
συμμετάσχουν σε δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την Ευρώπη και τον ρόλο της 
Επιτροπής.

Σύμφωνα με παρόμοιες ρυθμίσεις στις εθνικές διοικήσεις και τα άλλα θεσμικά όργανα, 
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η Επιτροπή αποφάσισε, κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Οκτωβρίου 2019, να επιτρέψει 
στους πρώην Προέδρους της Επιτροπής να ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης με 
κατάλληλο τρόπο μετά τη λήξη της θητείας τους. Ως εκ τούτου, οι πρώην Πρόεδροι θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ορισμένους πολύ περιορισμένους πόρους, για 
παράδειγμα, υλικοτεχνική υποστήριξη, όπως ένα γραφείο, και ορισμένα άλλα μέσα 
στήριξης. Οι πρώην Επίτροποι θα διαθέτουν υλικοτεχνική υποστήριξη υπό τη μορφή 
ενός «γραφείου διέλευσης» και η Επιτροπή θα τους παρέχει επικοινωνιακό υλικό. Ο 
κώδικας δεοντολογίας ήδη υπενθυμίζει την υποχρέωση αυτή στο άρθρο 11 παράγραφος 
1 πρώτη πρόταση (...).

368. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταστήσει πιο διαφανές το καθεστώς των ειδικών 
συμβούλων της Επιτροπής, με σαφή ορισμό των καθηκόντων και των αποστολών τους, 
και να παρέχει στο Κοινοβούλιο όλες τις πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό κόστος 
της απόφασης της 30ής Οκτωβρίου 2019·

369. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τα μέλη της Επιτροπής υπόκεινται σε απαιτήσεις 
διαφάνειας όσον αφορά τις συναντήσεις που έχουν με οργανώσεις ή 
αυτοαπασχολούμενα άτομα, ότι η πλήρης διαφάνεια αποτελεί υποχρέωση των 
Επιτρόπων και των μελών του ιδιαίτερου γραφείου τους, ότι πρέπει να έχουν 
συναντήσεις μόνο με τις οργανώσεις ή τους αυτοαπασχολούμενους που είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας, και ότι πρέπει να δημοσιεύουν πληροφορίες 
σχετικά με τις συναντήσεις αυτές σύμφωνα με την απόφαση 2014/839/ΕΕ της 
Επιτροπής·

370. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, μετά την περίοδο αναμονής, οι πρώην 
Επίτροποι δεν θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τις διευκολύνσεις που παρέχονται 
με την απόφαση της 30ής Οκτωβρίου 2019· ούτε θα συνεχίσουν να επωφελούνται από 
τις διευκολύνσεις σε περίπτωση που αναλάβουν διαφορετικό ρόλο·

371. τονίζει ότι, μετά τη λήξη της θητείας τους, τα πρώην μέλη της Επιτροπής εξακολουθούν 
να δεσμεύονται από τα καθήκοντα εντιμότητας και διακριτικότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 245 ΣΛΕΕ·

372. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τους υφιστάμενους νομικά δεσμευτικούς κανόνες του 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τις «περιστρεφόμενες θύρες» τόσο για την Επιτροπή 
όσο και για τους οργανισμούς της·

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

373. σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 
η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστήνεται ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
στον προϋπολογισμό για το 2020 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρουσιάζεται ως 
οργανισμός υπό τον τίτλο «Επιτροπή»· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η 
τρέχουσα κατάσταση δεν εγγυάται επαρκώς την απαιτούμενη ανεξαρτησία της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως θεσμικού οργάνου στο πλαίσιο του μελλοντικού τομέα 7 
(διοίκηση) μαζί με τα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα, αντί στο πλαίσιο του 
μελλοντικού τομέα 2 (Επιτροπή) με τους οργανισμούς του τομέα της δικαιοσύνης και 
των εσωτερικών υποθέσεων· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη την εκτίμηση των 
νέων υποθέσεων που έχουν κινηθεί και τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων που 
υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα θεσμικά όργανα, για τον καθορισμό 
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ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού και πίνακα προσωπικού· εκφράζει έντονη ανησυχία 
για το γεγονός ότι ο τρέχων σχεδιασμός του προϋπολογισμού θα εμποδίσει την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να είναι πλήρως λειτουργική έως τον Νοέμβριο του 2020·

Ευρωπαϊκά Σχολεία

374. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό των Ευρωπαϊκών Σχολείων, 
το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς των 
σχολείων για το οικονομικό έτος 2018, τους λογαριασμούς της Κεντρικής Υπηρεσίας 
και τα συστήματα εσωτερικών δικλίδων ελέγχου (προσλήψεις, δημόσιες συμβάσεις και 
πληρωμές) για δύο από τα σχολεία (Bergen και Varese)· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εξέτασε τις εργασίες του εξωτερικού ελεγκτή των σχολείων, ο οποίος είχε 
ελέγξει τους λογαριασμούς και τα συστήματα εσωτερικών δικλίδων ελέγχου επτά 
σχολείων, προτού λάβει χώρα η ενοποίηση·

375. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να 
επιβεβαιώσει ότι η δημοσιονομική διαχείριση των σχολείων το 2018 ήταν σύμφωνη με 
τον δημοσιονομικό κανονισμό, τους κανόνες εφαρμογής του και τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης·

376. σημειώνει ειδικότερα ότι, κατά την εξέταση των συστημάτων εσωτερικών δικλίδων 
ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των δύο επιλεγμένων σχολείων, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες στο περιβάλλον ελέγχου, στα συστήματα πληρωμών, 
στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στην τεκμηρίωση των διαδικασιών 
πρόσληψης· σημειώνει επίσης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι δεν 
συμμορφώνονταν με τους κανόνες για την πρόσληψη προσωπικού·

377. συντάσσεται με τις κύριες συστάσεις που διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην 
ετήσια έκθεσή του σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και, ειδικότερα, καλεί το 
Ανώτατο Συμβούλιο, την Κεντρική Υπηρεσία και τα Σχολεία να λάβουν άμεσα μέτρα 
για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν στις λογιστικές τους 
διαδικασίες και στο σύστημα πληρωμών, καθώς και να συνεχίσουν να παρέχουν 
εκπαίδευση και υποστήριξη στους συμμετέχοντες στην κατάρτιση των λογαριασμών·

378. επαναλαμβάνει την άποψη του Κοινοβουλίου, ότι απαιτείται επειγόντως η πλήρης 
επανεξέταση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων· καλεί την Επιτροπή, ως 
μέλος, αλλά και ως τον κύριο χορηγό, όχι μόνο να παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη 
στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εντός της τρέχουσας δομής διοίκησης και διακυβέρνησης, 
αλλά και να παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής·

379. προτρέπει τα Σχολεία να βελτιώσουν τις διαδικασίες προσλήψεων, δημόσιων 
συμβάσεων και πληρωμών και ζητεί να υποβληθεί έκθεση προόδου στο Κοινοβούλιο 
έως τις 30 Ιουνίου 2020·

380. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σχετικά με την προσβασιμότητα των ευρωπαϊκών σχολείων38 για τα 
παιδιά με αναπηρίες, η οποία τονίζει τα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται 

38  «Sink or Swim: Barriers for Children with Disabilities in the European School System» (Βυθίσου ή 
κολύμπησε: Φραγμοί για τα παιδιά με αναπηρίες στο σύστημα Ευρωπαϊκών Σχολείων), 4 Δεκεμβρίου 2018.
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και αναφέρει ότι δεν παρέχεται πλήρως συμπεριληπτική εκπαίδευση στα παιδιά με 
αναπηρίες·

381. καλεί τα Ευρωπαϊκά Σχολεία να δεσμευτούν ότι θα προωθήσουν τη συμπεριληπτική 
εκπαίδευση στις πολιτικές και τις πρακτικές τους·

382. καλεί την Επιτροπή, ως κύριο χρηματοδότη των Ευρωπαϊκών Σχολείων και αρμόδια για 
την εφαρμογή, εκ μέρους της ΕΕ, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, να δρομολογήσει την αναγκαία διαδικασία 
μεταρρυθμίσεων·

Διδάγματα που αντλήθηκαν από το ΠΔΠ για την περίοδο προγραμματισμού 2014 έως 
2020

383. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η περίοδος προγραμματισμού για το νέο 
ΠΔΠ ενδέχεται να αρχίσει με καθυστέρηση, όπως συνέβη και με το εν εξελίξει ΠΔΠ· 
σημειώνει ότι το πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας διατυπώθηκε 
πριν δημοσιοποιηθεί η πρόταση για το νέο ΠΔΠ· παροτρύνει τα κράτη μέλη και το 
Συμβούλιο να συζητήσουν και να εγκρίνουν προτεραιότητες και μια στρατηγική για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ με το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν·

384. θεωρεί ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί πρέπει να καθορίζονται μόνο μετά τον 
καθορισμό σαφών πολιτικών στόχων και τον σχεδιασμό συγκεκριμένων πολιτικών·

385. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο δημοσιονομικός σχεδιασμός της Ένωσης 
για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα αντικατοπτρίζει επαρκώς στόχους που 
ενδέχεται να καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο· τονίζει την πρόταση του 
Κοινοβουλίου να συμπεριληφθούν νέες προτεραιότητες στο ΠΔΠ και να προβλέπεται 
ευελιξία στο πλαίσιο του ΠΔΠ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων·

386. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις βασικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται η 
πρόταση για το νέο ΠΔΠ σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χρηματοδότησης· παρατηρεί ότι 
βασικός στόχος του σχεδίου αυτού θα ήταν να ενταχθούν τα αριθμητικά στοιχεία του 
ΠΔΠ για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 στο κατάλληλο οικονομικό και 
χρηματοδοτικό πλαίσιο·

387. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 
έγκριση του ΠΔΠ 2021-2027 και τη σχετική νομική βάση για την εφαρμογή του 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε επανάληψη της καθυστέρησης στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ στην αρχή της νέας περιόδου προγραμματισμού· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν την ομαλή έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού·

388. θεωρεί ότι οι πληροφορίες καλής ποιότητας θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 
ταχύτερη και καλύτερη λήψη αποφάσεων·

389. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή διενήργησε επανεξέταση 
των δαπανών που καλύπτει όλα τα μεγάλα προγράμματα στο πλαίσιο του ΠΔΠ για την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η οποία είχε ως στόχο να συνδυάσει μια 
επανεξέταση σε στρατηγικό επίπεδο (που επικεντρώνεται κυρίως στην ιεράρχηση των 
προγραμμάτων ανάλογα με την προστιθέμενη αξία τους και τη συνέπειά τους με τους 
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στόχους της Ένωσης) με μια επανεξέταση σε επίπεδο αποδοτικότητας (αναζήτηση 
τρόπων βελτίωσης της υλοποίησης των υφιστάμενων προγραμμάτων μέσω της 
εξέτασης ευκαιριών για εξορθολογισμό και συνέργειες, της απλούστευσης των 
διοικητικών κανόνων, της βελτίωσης της ευελιξίας και της μεγαλύτερης εστίασης στις 
επιδόσεις)· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιεί περιοδικές 
επανεξετάσεις με καλύτερους βασικούς δείκτες επιδόσεων·

390. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε 
ότι η ανάλυση της Επιτροπής είναι πειστική όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των 
δαπανών·

391. σημειώνει ότι η επανεξέταση των δαπανών παρέχει ισχυρά επιχειρήματα υπέρ μέτρων 
για την απλούστευση των προγραμμάτων, τον εξορθολογισμό του προϋπολογισμού και 
την αύξηση της δημοσιονομικής ευελιξίας· σημειώνει ότι η εν λόγω επανεξέταση 
εντοπίζει ανεκμετάλλευτες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων, καθώς και 
ευκαιρίες για συγχώνευση παρόμοιων προγραμμάτων σε διάφορους τομείς πολιτικής· 

392. σημειώνει ότι η επανεξέταση των δαπανών παρέχει επίσης παραδείγματα 
αδικαιολόγητα περίπλοκων και αντιφατικών κανόνων που συχνά οδηγούν σε 
παρανοήσεις και μη επιλέξιμες δαπάνες·

393. εκφράζει την ανησυχία του για το συμπέρασμα ότι, μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες 
απλούστευσης είχαν περιορισμένη επιτυχία· 

394. ζητεί να υπάρξει απλούστευση, όπου αυτό είναι δυνατό, για παράδειγμα με τη 
μεγαλύτερη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους και των κατ’ αποκοπή 
ποσών ως επιλογής για τους δικαιούχους και με την υιοθέτηση συνήθων λογιστικών 
πρακτικών, καθώς και με την εφαρμογή μιας προσέγγισης ενιαίου ελέγχου· τονίζει ότι η 
πλειονότητα των επιδοτήσεων της Ένωσης θα πρέπει να ωφελεί τους πολίτες, και ότι οι 
ΜΜΕ και οι οικογενειακές ή οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει 
να αποκομίζουν τα μεγαλύτερα οφέλη· τονίζει επίσης ότι τα σφάλματα που 
σημειώθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (2014-2020) πρέπει να 
αντιμετωπιστούν στο νέο ΠΔΠ, ιδίως στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και 
συνοχής·

395. επισημαίνει ότι μπορεί να διασφαλιστεί περαιτέρω απλούστευση, αφενός στο επίπεδο 
του προγραμματισμού, με τον περιορισμό του αριθμού των κανονισμών και με την 
αποφυγή περιττών αλλαγών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αβεβαιότητα, 
καθυστερήσεις και σφάλματα, και αφετέρου στο επίπεδο της αποτελεσματικής 
εφαρμογής, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις αρχές και τους 
δικαιούχους και να ενισχυθεί η προσβασιμότητα των πόρων·

396. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για την περίοδο προγραμματισμού 
2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί ο αριθμός των προγραμμάτων δαπανών 
κατά ένα τρίτο και να καταστούν πιο συνεκτικοί οι κανόνες βάσει ενός ενιαίου 
εγχειριδίου κανόνων·

397. είναι πεπεισμένο ότι για να επιτευχθεί πραγματική απλούστευση, το ενιαίο εγχειρίδιο 
κανόνων θα πρέπει να καταργεί όλους τους περιττούς και σύνθετους κανόνες, 
απαιτήσεις και διαδικασίες· θεωρεί ότι δεν θα πρέπει απλώς να αποτελεί ενοποίηση των 
υφιστάμενων χωριστών εγχειριδίων κανόνων σε έναν ενιαίο μεγάλο τόμο·
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398. θεωρεί ότι η απλούστευση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την ενίσχυση της 
αποδοτικότητας της δράσης της Ένωσης, με την οποία παρέχεται στους δικαιούχους 
μια καλύτερη ευκαιρία για να είναι δικαιούχοι· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, όταν 
σχεδιάζει κανόνες για τα προγράμματα της Ένωσης, να εξασφαλίζει την ισορροπία 
ανάμεσα στη διευκόλυνση της υλοποίησης, την αποτελεσματικότητα όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης, και τη διαφάνεια·

399. σημειώνει με ανησυχία ότι η επανεξέταση των δαπανών εξηγεί επίσης τους λόγους για 
τους οποίους οι μηχανισμοί ευελιξίας αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης κατά την τρέχουσα περίοδο· ζητεί να 
πραγματοποιηθούν αλλαγές για να ενισχυθεί η συνολική ευελιξία και να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις για την κάλυψη απρόβλεπτων γεγονότων·

400. σημειώνει με λύπη του ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως η επανεξέταση των 
δαπανών ήταν λιγότερο πειστική όσον αφορά τις στρατηγικές πτυχές, όπως η ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων δαπανών και η συνέπειά τους με τους στόχους 
της Ένωσης·

401. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ενωσιακή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να βρίσκεται 
στο επίκεντρο οποιασδήποτε συζήτησης σχετικά με τον μελλοντικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης·

402. σημειώνει ότι η Επιτροπή προσδιόρισε την έννοια της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας 
ως κατευθυντήρια αρχή της διαδικασίας επανεξέτασης των δαπανών· αναμένει από την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω και να εφαρμόσει μια ισχυρή και σαφώς 
καθορισμένη έννοια της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας·

403. θεωρεί ότι η έννοια της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας συμβαδίζει με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

404. είναι πεπεισμένο ότι η έννοια της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας είναι απαραίτητη όχι 
μόνο για την κατανομή των πόρων, αλλά και για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση 
των προγραμμάτων δαπανών·

405. θεωρεί ότι μόνο προγράμματα με ιδιαίτερα υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία θα 
πρέπει να λαμβάνουν πλήρη χρηματοδότηση από την Ένωση· προτείνει να περιοριστεί 
η χρηματοδότηση για προγράμματα με μεσαία έως υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία 
και να μην παρέχεται καθόλου χρηματοδότηση για προγράμματα με χαμηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία·

406. επιμένει ότι όλα τα κονδύλια που δεσμεύονται πρέπει να χρησιμοποιούνται και να 
δαπανώνται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου·

407. υποστηρίζει την ιδέα να συνδεθεί περισσότερο ο προϋπολογισμός της Ένωσης με τις 
συστάσεις ανά χώρα που περιγράφονται στο πλαίσιο των αρχών οικονομικής 
διακυβέρνησης, με στόχο να ενθαρρυνθούν, στα κράτη μέλη, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη· τονίζει ότι οι συστάσεις πρέπει να 
ακολουθούν την αρχή της επικουρικότητας και να εστιάζουν στα ουσιώδη, συστημικά 
ζητήματα, όπως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ενίσχυση της κοινωνικής και 
οικονομικής συνοχής, οι επιχειρηματικές ευκαιρίες, η πολιτιστική πολυμορφία, η 
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καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και η διασφάλιση 
θέσεων εργασίας·

408. ζητεί να βελτιωθεί η διαχείριση των ταμείων, με παράλληλη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των ελέγχων —τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα 
μέτρα που λαμβάνονται σε περιπτώσεις συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων της 
Ένωσης·

409. τονίζει ότι οι έλεγχοι για την πρόληψη της κατάχρησης ενωσιακών κονδυλίων πρέπει 
να ενταθούν σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας· στις περιπτώσεις που το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εντοπίζει σοβαρές αδυναμίες στην ποιότητα και την αξιοπιστία των 
εθνικών ελεγκτικών αρχών, οι ενωσιακοί έλεγχοι πρέπει να ενισχύονται· επισημαίνει 
ότι, στην περίπτωση που το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει πλήρη αδυναμία των 
εθνικών ελεγκτικών αρχών, το ΠΔΠ για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα 
πρέπει να προβλέπει μηχανισμούς για τη διαχείριση της κατανομής των κονδυλίων από 
την Επιτροπή·

410. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η ορατότητα των πολιτικών της Ένωσης· τονίζει ότι 
πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως όλες οι νομικές διατάξεις όσον αφορά την ενημέρωση 
και την επικοινωνία, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ευρεία διάδοση 
των επιτευγμάτων των ταμείων·

411. επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να είναι πάντα ειδικά 
προσαρμοσμένα και συμπληρωματικά προς τις επιχορηγήσεις, ούτως ώστε να 
μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα επί τόπου· τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η 
συνέργεια με άλλες πολιτικές και μέσα, ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος των 
επενδύσεων· θεωρεί ότι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

412. θεωρεί απαραίτητο να εξοπλιστούν τα προγράμματα δαπανών της Ένωσης με ισχυρά 
πλαίσια επιδόσεων που θα είναι συνεπή μεταξύ τους και ευθυγραμμισμένα με τους 
στρατηγικούς στόχους της Ένωσης και το ΠΔΠ για την περίοδο προγραμματισμού 
2021-2027·

413. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί περαιτέρω η παρακολούθηση των 
επιδόσεων και η αξιολόγηση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
επόμενου ΠΔΠ· ένα σύνολο δεικτών και εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης μπορεί να 
στηρίζει σε τακτική βάση τη λογοδοσία σε επιχειρησιακό και πολιτικό επίπεδο όσον 
αφορά την εκτέλεση των κονδυλίων·

414. σημειώνει ότι οι στόχοι των προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027 που ορίζονται 
στο παράρτημα της ανακοίνωσης για το ΠΔΠ λαμβάνουν τη μορφή δηλώσεων 
αποστολής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι στόχοι δεν είναι 
ποσοτικοποιημένοι και επαρκώς εξειδικευμένοι·

415. αναμένει να καταρτιστούν ολοκληρωμένα μοντέλα όσον αφορά τη λογική παρέμβασης, 
με συγκεκριμένους στόχους και αντίστοιχες δέσμες ενημερωτικών δεικτών εκροής, 
αποτελέσματος και αντικτύπου, στη σχετική τομεακή νομοθεσία ή τα σχετικά έγγραφα 
προγραμματισμού (μεταξύ άλλων σε επίπεδο κρατών μελών ή περιφερειών)·

416. τονίζει ότι θα πρέπει να καθοριστούν εντολές δημόσιου λογιστικού ελέγχου για όλα τα 
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είδη χρηματοδότησης των πολιτικών της Ένωσης σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό 
επίπεδο· τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να ορίζεται ως ελεγκτής των 
οργανισμών που δημιουργούνται για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης που δημιουργούνται 
βάσει συμφωνιών εκτός της ενωσιακής έννομης τάξης·

Γνωμοδοτήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

Εξωτερικές Υποθέσεις 

417. όσον αφορά τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), επισημαίνει τις 
συνεχιζόμενες αδυναμίες στις διοικητικές ικανότητες των υπό ένταξη χωρών, με 
αποτέλεσμα την έλλειψη ικανότητας απορρόφησης υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης· 
τονίζει ότι, όπως επισημαίνεται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2018 σχετικά με τη χρηματοδότηση από τον ΜΠΒ για την Τουρκία, η πρόοδος σε 
ευαίσθητους τομείς όπως το κράτος δικαίου και η κοινωνία των πολιτών δεν εξαρτάται 
μόνο από τη χρηματοδότηση του ΜΠΒ αλλά, κυρίως, από την πολιτική βούληση των 
αρχών· σημειώνει με ανησυχία ότι, στο πλαίσιο των κονδυλίων του ΜΠΒ για την 
Τουρκία, δίνεται ελάχιστη έμφαση σε θεμελιώδεις αξίες όπως η ελευθερία του Τύπου 
και η αμεροληψία της δικαιοσύνης· πιστεύει ότι τώρα είναι σημαντικότερο από ποτέ να 
χρησιμοποιήσει η Επιτροπή την αιρεσιμότητα για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων σε 
τομείς προτεραιότητας, όπως το κράτος δικαίου και τη διακυβέρνηση, στην Τουρκία·

418. χαιρετίζει τη δρομολόγηση των πρώτων μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο του 
τροποποιημένου μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) το 
2018· τονίζει ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο μιας 
συνολικής διαδικασίας μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας· ενθαρρύνει την 
εντατικότερη παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων δράσεων σταθεροποίησης μέσω 
πιο μακροπρόθεσμων δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τον IcSP ή άλλα μέσα·

419. λαμβάνει υπό σημείωση την αναλυτική επισκόπηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα 
την ευρωπαϊκή άμυνα και στηρίζει τις συστάσεις του· καλεί την Επιτροπή, ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, να διασφαλίσει τη συνοχή όλων των αμυντικών 
προσπαθειών της Ένωσης που καταβάλλονται για την υλοποίηση μιας ενωσιακής 
δραστηριότητας στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ (PESCO, EDIDP, EDF, CARD κ.λπ.) και να 
εξασφαλίσει διαλειτουργικότητα και συνέργειες με το ΝΑΤΟ·

420. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη νομιμότητα της ανάκλησης της δημοσιονομικής 
αρμοδιότητας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των αποφάσεων του Συμβουλίου 
για τη σύσταση του ΕΟΑ και της PESCO· υπενθυμίζει ότι τα σχετικά άρθρα 45 
παράγραφος 2 και 46 παράγραφος 2 ΣΕΕ προβλέπουν τη λήψη αποφάσεων με ειδική 
πλειοψηφία χωρίς να προβλέπεται αρνησικυρία· υπενθυμίζει ότι η ανάκληση της 
δημοσιονομικής αρμοδιότητας του ΕΚ δυνάμει του άρθρου 42 ΣΕΕ είναι δυνατή μόνο 
για τις επιχειρησιακές δαπάνες και απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου· 
υπογραμμίζει ότι το Συμβούλιο δεν έχει λάβει ποτέ τέτοια απόφαση·

421. επιμένει ότι είναι αναγκαίο να παρακολουθείται αποτελεσματικά η χρήση των 
κονδυλίων της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, ώστε να 
διασφαλίζεται πως τα κονδύλια αυτά είναι επακριβώς στοχευμένα σε προγράμματα για 
πρόσφυγες και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τη 
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συμβατότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων με την υποκείμενη νομική βάση·

Ανάπτυξη και Συνεργασία

422. προτρέπει την Ένωση και τα κράτη μέλη της να απόσχουν από την υποστήριξη 
πρακτικών που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή εκ μέρους πολυεθνικών εταιρειών και 
ιδιωτών, στο πλαίσιο της επιδίωξης του στόχου της διαμόρφωσης ενός φιλικού προς τις 
επιχειρήσεις περιβάλλοντος για τους ιδιώτες επενδυτές στις αναπτυσσόμενες χώρες που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη· τονίζει, επιπλέον, τον κίνδυνο της δημιουργίας χρεών που συνδέεται με την 
αυξημένη προσφυγή της Ένωσης στον συνδυασμό χρηματοδοτικών πόρων, ιδίως στην 
υποσαχάρια Αφρική και τις χώρες της Καραϊβικής που διαθέτουν περιορισμένα έσοδα 
για την εξυπηρέτηση του χρέους τους· καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να 
καταπολεμήσουν αποτελεσματικά και με συνέπεια την φοροδιαφυγή, τις επιθετικές 
πρακτικές φοροαποφυγής και τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό, σύμφωνα με την 
αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής·

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

423. σημειώνει ότι, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), την Πρωτοβουλία 
για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Άπορους (ΤΕΒΑ), τρία προγράμματα ΕΚΤ/ΠΑΝ για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία 
και την Ουγγαρία και ένα πρόγραμμα του ΤΕΒΑ για την Ιταλία έχουν διακοπεί με 
αποτέλεσμα να διακοπούν αρκετές πληρωμές το 2018· σημειώνει ότι εστάλησαν 33 
προειδοποιητικές επιστολές στα συγκεκριμένα κράτη μέλη·

424. αναγνωρίζει ότι το 2018 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των προειδοποιητικών 
επιστολών και των διακοπών λόγω του αυξημένου αριθμού φακέλων διασφάλισης που 
ελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2018 και των πορισμάτων των ελέγχων συμμόρφωσης 
που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους·

425. υπενθυμίζει ότι παραμένουν δέκα συστάσεις που περιλαμβάνονται στις ειδικές εκθέσεις 
(μία από την ειδική έκθεση αριθ. 16/2016 («Στόχοι της ΕΕ στον τομέα της 
εκπαίδευσης: τα προγράμματα είναι ευθυγραμμισμένα με αυτούς, αλλά υπάρχουν 
αδυναμίες στη μέτρηση των επιδόσεων», δύο από την ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 
(«Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η χρηματοδοτική στήριξή της για την ένταξη των 
Ρομά: πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία, αλλά 
απαιτούνται περαιτέρω επιτόπιες προσπάθειες») και επτά από την ειδική έκθεση αριθ. 
6/2018 («Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: εγγυημένη ως θεμελιώδης 
ελευθερία, αλλά η κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί να ωφεληθεί από την 
καλύτερη στόχευση των πόρων της ΕΕ») που πρέπει να εφαρμοστούν, οι περισσότερες 
από τις οποίες έπρεπε να έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019· 
λαμβάνει, ιδίως, υπό σημείωση την ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 σύμφωνα με την οποία 
τα περισσότερα έργα υλοποιήθηκαν όπως είχε σχεδιαστεί, αλλά δεν εφαρμόζονταν 
πάντα τα κριτήρια «βέλτιστων πρακτικών» που συμβάλλουν στην επιτυχή ένταξη των 
Ρομά, ενώ η παρακολούθηση των επιδόσεων ήταν δύσκολη· υπενθυμίζει ότι η έλλειψη 
έγκυρων και ολοκληρωμένων δεδομένων για τους Ρομά δεν είναι πρόβλημα μόνο σε 
σχέση με τα έργα αλλά και για τη χάραξη πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση ενδέχεται να μην αλλάξει 
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αν δεν αναληφθεί αμέσως δράση·

426. υπενθυμίζει τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης αριθ. 5/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(«ΤΕΒΑ - Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους: πολύτιμη η στήριξή του, 
αλλά η συμβολή του στη μείωση της φτώχειας δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη»), ιδίως το 
συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, εκτός από τη μείωση της φτώχειας μέσω 
της επισιτιστικής βοήθειας (που αντιπροσωπεύει το 83 % του προϋπολογισμού του 
ΤΕΒΑ), τα καινοτόμα στοιχεία της κοινωνικής πολιτικής του ΤΕΒΑ προσφέρουν στα 
κράτη μέλη δυνατότητες για προώθηση της κοινωνικής ένταξης· 

427. υπενθυμίζει επίσης ότι τα διαθέσιμα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην ειδική έκθεση 
αριθ. 5/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου δείχνουν ότι το Ταμείο έχει σαφή επίδραση 
σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος και ότι τα μέτρα επισιτιστικής βοήθειας, υλικής βοήθειας 
και κοινωνικής ένταξης που έχει προβλέψει το ΤΕΒΑ αλλάζουν τη ζωή των απόρων, 
συμπεριλαμβανομένων όσων θα έμεναν εκτός του κύριου συστήματος κοινωνικής 
πρόνοιας ή όσων έχουν ανάγκη άμεσης στήριξης· επισημαίνει επίσης ότι, σύμφωνα με 
τις τράπεζες τροφίμων, το ένα τρίτο των τροφίμων που παρέχουν χρηματοδοτείται από 
το ΤΕΒΑ και ότι το ΤΕΒΑ επιτρέπει τη μείωση της εξάρτησης από την ακανόνιστη ροή 
δωρεών και, επομένως, καθιστά δυνατή τη βελτίωση του σχεδιασμού της αναδιανομής 
συγκεκριμένων τροφίμων·

428. σημειώνει, ωστόσο, ότι, λόγω των περιορισμών στην παρακολούθησή του και της 
έλλειψης δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, η συμβολή του ΤΕΒΑ στη μείωση της φτώχειας 
δεν έχει ακόμη υπολογιστεί ποσοτικά, και υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
βελτιώσει τα συλλεγόμενα στοιχεία για να αναδείξει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του 
ΤΕΒΑ ως φορέα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και τρόπου συμβολής στην καταπολέμηση 
των κοινωνικών διαφορών στην Ένωση·

429. σημειώνει ότι η έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΤΕΒΑ εντόπισε διάφορες 
αδυναμίες στην υλοποίηση του Ταμείου και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο πρότεινε να 
επικεντρωθεί το Ταμείο περισσότερο σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη· υπενθυμίζει 
επίσης ότι από την ενδιάμεση αξιολόγηση προέκυψε ότι η πρόβλεψη και η 
παρακολούθηση συνοδευτικών μέτρων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω·

430. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης αριθ. 6/2019 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου («Καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο των δαπανών της ΕΕ 
για τη συνοχή: οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να ενισχύσουν τον εντοπισμό, την 
αντιμετώπιση και τον συντονισμό»), παρά το γεγονός ότι έχουν σημειωθεί βελτιώσεις 
στον τρόπο που οι διαχειριστικές αρχές εντοπίζουν τους κινδύνους απάτης στα ταμεία 
συνοχής της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΤ) και σχεδιάζουν προληπτικά 
μέτρα, πρέπει, ωστόσο, να ενισχύσουν περαιτέρω τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 
περιπτώσεων απάτης, καθώς και τον συντονισμό·

431. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, από την ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος «EaSI» προέκυψε ότι οι στόχοι του εξακολουθούν να ισχύουν και ότι το 
πρόγραμμα προσεγγίζει με αποτελεσματικό τρόπο τα ενδιαφερόμενα μέρη, με συνέπεια 
να παράγονται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και να επιτυγχάνονται οι στόχοι του, 
ιδίως αν ληφθεί υπόψη το υφιστάμενο δυσχερές κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, 
κυρίαρχο στοιχείο του οποίου είναι ο απόηχος της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης· σημειώνει επίσης ότι, παρόλο που οι τρεις άξονες (PROGRESS, EURES, και 
Μικροχρηματοδότηση και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα) φαίνεται να λειτουργούν 
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ανεξάρτητα, έχουν προσδιοριστεί ορισμένοι τομείς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
αύξηση της αποτελεσματικότητας («συνέργειες»)·

432. σημειώνει ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση του EaSI ανέδειξε διάφορους τρόπους 
βελτίωσης της εφαρμογής του προγράμματος, ιδίως μέσω της απλούστευσης των 
διαδικασιών, της βελτίωσης της εσωτερικής συνοχής, της αυξημένης ευελιξίας, της 
στόχευσης ομάδων που χρειάζονται ειδική στήριξη και των διασυνδέσεων με άλλα 
ταμεία, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει δράση στο θέμα αυτό· ζητεί 
ειδικότερα, στο πλαίσιο του σκέλους EaSI, να περιλάβει το ΕΚΤ+ μια σειρά από 
βελτιώσεις προς αυτή την κατεύθυνση·

Περιβάλλον

433. τονίζει ότι το μερίδιο των πληρωμών που υπερβαίνουν τις νόμιμες προθεσμίες έφθασε 
το 8,20 % των πληρωμών που εκτέλεσε η ΓΔ ENV το 2018 (5,85 % το 2017, 3,92 % το 
2016)· εκφράζει τη λύπη του ιδίως για το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών στο 
πλαίσιο του προγράμματος LIFE έφθασαν σε υψηλότερα επίπεδα το 2018 (10,3 % σε 
σύγκριση με 5,8 % το 2017 και 3,9 % το 2016)·

434. σημειώνει ότι, το 2018, η ΓΔ ENV παρουσίασε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
της μέσο ποσοστό εναπομένοντος σφάλματος 0,09 %, το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο 
σημαντικότητας του 2 %·

435. σημειώνει ότι η ΓΔ ENV τόνισε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ότι οι όροι 
της απόφασης εξωτερικής ανάθεσης για συνεργασία με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για 
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) όσον αφορά το προσωπικό υποδηλώνουν μια 
ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση στελέχωσης στη ΓΔ ENV όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με το πρόγραμμα LIFE, γεγονός που ενδέχεται να 
καταστήσει αναγκαία την περαιτέρω επανεξέταση των μεθόδων και ρυθμίσεων 
εργασίας εντός της ΓΔ·

436. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 μόνο το 0,93 % όλων των 
πληρωμών της ΓΔ CLIMA καταβλήθηκαν καθυστερημένα σε σύγκριση με τις νόμιμες 
προθεσμίες (3,9 % το 2017)·

437. τονίζει ότι η ΓΔ CLIMA και η ΓΔ BUDG παρακολουθούν τον στόχο του 20 % όσον 
αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στο ΠΔΠ, ενώ η ΓΔ CLIMA 
παρέχει στήριξη σε άλλες ΓΔ προκειμένου να ενσωματώσουν στις δραστηριότητές τους 
σχετικές με το κλίμα παραμέτρους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 
2018 το 20,1 % του προϋπολογισμού της Ένωσης δαπανήθηκε σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με το κλίμα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στις αρχές του 
2019 εξακολουθούσε να εκτιμάται ότι, σύμφωνα με την τάση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης, δεν αναμένεται να επιτευχθεί ποσοστό υψηλότερο του 19,7 % για την 
τρέχουσα περίοδο του ΠΔΠ·

438. εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η επιφύλαξη για λόγους φήμης και για 
νομικούς, χρηματοοικονομικούς και θεσμικούς λόγους που σχετίζονται με σημαντικούς 
κινδύνους για την ασφάλεια οι οποίοι εντοπίζονται στα πεδία της συντήρησης και της 
λειτουργίας του ενωσιακού μητρώου του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), όπως αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων από το 2010 και 
επιβεβαιώνεται από τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου του 2018, επαναλαμβάνεται 
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στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ CLIMA για το 2018· εκφράζει τη λύπη 
του για την ασυνήθιστη διάρκεια αυτής της επιφύλαξης· καλεί την Επιτροπή να 
ενεργήσει ταχέως για την επίλυση του προβλήματος·

Δημόσια υγεία, ασφάλεια των τροφίμων, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και υγεία 
των φυτών

439. επισημαίνει το γεγονός ότι στον τομέα της δημόσιας υγείας, οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν το σημαντικότερο μέσο δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι το 2018 
καταναλώθηκαν πλήρως οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις 
πληρωμών· τονίζει ότι στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, ο 
προϋπολογισμός εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω άμεσων επιχορηγήσεων στα 
κράτη μέλη και ότι τα ποσοστά εκτέλεσης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των 
πληρωμών ανήλθαν σε 99,0 % και 98,6 % αντίστοιχα·

440. σημειώνει ότι, το 2018, η ΓΔ SANTE παρουσίασε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
της μέσο ποσοστό εναπομένοντος σφάλματος 1,9 %, το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο 
σημαντικότητας του 2 %·

441. σημειώνει με ανησυχία ότι το μερίδιο των πληρωμών για τη διαχείριση των 
επιχορηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως από τη ΓΔ SANTE μειώθηκε από 
97 % σε 83 % μεταξύ του 2016 και του 2018·

442. επισημαίνει τις προκλήσεις που εντόπισε η ΓΔ SANTE στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων της όσον αφορά την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος της Ένωσης 
για την υγεία για την περίοδο 2014-2020 (το «πρόγραμμα για την υγεία»)· σημειώνει 
ότι οι εν λόγω προκλήσεις σχετίζονται με τον τρέχοντα μηχανισμό χρηματοδότησης του 
προγράμματος για την υγεία, ο οποίος επιτρέπει μόνο τη χρηματοδότηση έργων και 
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πιο μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
αναλαμβανόμενων δράσεων, καθώς και με τον σύνθετο χαρακτήρα ορισμένων 
μηχανισμών του προγράμματος για την υγεία, όπως είναι οι κοινές δράσεις που 
υλοποιούνται με τα κράτη μέλη, πράγμα που σημαίνει ότι τα διαστήματα που 
μεσολαβούν μεταξύ του αρχικού σχεδιασμού της δραστηριότητας και της πραγματικής 
έναρξής της μπορεί να είναι παρατεταμένα· επισημαίνει τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική έκθεση αριθ. 21/2019 για τη 
μικροβιακή αντοχή (ΜΑ), σύμφωνα με τα οποία οι δραστηριότητες της Επιτροπής και 
των οργανισμών απέφεραν ορισμένη πρόοδο, παραδείγματος χάριν, σε ζητήματα 
κτηνιατρικής φύσης ή σχετικά με τα τρόφιμα· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, υπάρχουν μέχρι στιγμής λίγα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι η υγειονομική επιβάρυνση από τη ΜΑ έχει μειωθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Μεταφορές και Τουρισμός

443. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 ολοκληρώθηκε η πρόσκληση 
υποβολής συνδυαστικών προτάσεων στο πλαίσιο του «CEF–Μεταφορές» του 2017 με 
μια καινοτόμο προσέγγιση η οποία καθιστά διαθέσιμο συνολικό ενδεικτικό 
προϋπολογισμό ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων EUR σε επιχορηγήσεις της ΕΕ που 
συνδυάζονται με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή 
ιδιώτες επενδυτές· πιστεύει ότι είναι αναγκαία η εκ των υστέρων αξιολόγηση των 
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έργων αυτών προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της εν λόγω καινοτόμου 
προσέγγισης· επισημαίνει ότι η δεύτερη προθεσμία του Απριλίου του 2018 για την 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες εστιάζουν σε έργα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, 
ιδίως στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων, προς υποστήριξη της πολιτικής της 
Επιτροπής για την καθαρή κινητικότητα, οδήγησε στην επιλογή 35 έργων με συνολική 
χρηματοδότηση από τον CEF ύψους 404,8 εκατομμυρίων EUR· επισημαίνει ότι είναι 
αναγκαίο να βελτιωθεί το επίπεδο ενημέρωσης των δικαιούχων όσον αφορά τους 
κανόνες επιλεξιμότητας του CEF, ιδίως μέσω σαφούς διάκρισης μεταξύ των 
συμβάσεων εφαρμογής και των συμβάσεων υπεργολαβίας· υπενθυμίζει ότι το 
χρηματικό ποσό που δαπανάται στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτικού μέσου δεν είναι το 
μοναδικό κριτήριο επιδόσεων, και καλεί την Επιτροπή να εμβαθύνει την αξιολόγηση 
των επιτευγμάτων που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των έργων μεταφορών που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και να μετρήσει την προστιθέμενη αξία τους και τις 
προσανατολισμένες στα αποτελέσματα δαπάνες·

444. επισημαίνει ότι, έως το πέμπτο έτος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2014-
2020, μόνο το 23 % των κονδυλίων που είχαν χορηγηθεί αρχικά κατέληξε σε πληρωμές 
έως τον Ιανουάριο του 2019, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η πλήρης 
εφαρμογή του CEF· επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
καθυστερήσεις πληρωμών, θα αυξηθούν σημαντικά οι αποδεσμεύσεις και οι 
επανεισροές έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού και δεν θα επαρκεί ο χρόνος 
για να αναδρομολογηθούν τα κονδύλια σε άλλα έργα, είναι δε απαραίτητο ο INEA να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την τεχνική και οικονομική εκτέλεση των έργων, ώστε 
να είναι δυνατή η έγκαιρη λήψη αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων· 
επαναλαμβάνει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Επιτροπή και τον 
INEA να διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών 
επιλογής έργων, να θέσουν καλύτερους όρους για την έγκαιρη εφαρμογή του 
προγράμματος και να επανασχεδιάσουν το πλαίσιο επιδόσεων ώστε να 
παρακολουθούνται καλύτερα τα αποτελέσματα των έργων·

445. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση αριθ. 30/2018 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κύριοι τρόποι δημόσιων 
μεταφορών καλύπτονται από τους κανονισμούς της ΕΕ, γεγονός που καθιστά το 
πλαίσιο της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών μοναδικό παγκοσμίως· εκφράζει, 
ωστόσο, τη λύπη του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι πολλοί 
επιβάτες δεν γνώριζαν επαρκώς τα δικαιώματά τους και συχνά δεν μπορούσαν να τα 
επικαλεστούν λόγω προβλημάτων στην επιβολή τους· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, το 
αίτημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να βελτιωθεί η συνεκτικότητα, η σαφήνεια και η 
αποτελεσματικότητα του ενωσιακού πλαισίου για τα δικαιώματα των επιβατών, να 
αναληφθεί δράση ώστε να προωθηθούν πιο αποτελεσματικές και διαφανείς 
ενημερωτικές εκστρατείες και να παρασχεθούν περαιτέρω εργαλεία, στους σχετικούς 
εθνικούς φορείς, για την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών·

446. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, δεδομένου ότι υφίστανται πολλαπλές 
πηγές χρηματοδότησης, να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα έργα, υπό μορφή 
μονοαπευθυντικής διαδικασίας, ώστε να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν εύκολα 
τις εξελίξεις και τη χρηματοδότηση των υποδομών που συγχρηματοδοτούνται από τα 
ταμεία της Ένωσης και από το ΕΤΣΕ· αυτές οι μονοαπευθυντικές θυρίδες θα διαθέτουν 
ευρείες συντονιστικές αρμοδιότητες, σε σχέση με τις οποίες θα υπερισχύουν οι κανόνες 
της ΕΕ, με πολυγλωσσική διάσταση, ούτως ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση όλων 
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των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων· επισημαίνει ότι, κατά το πέμπτο έτος 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η απορρόφηση των κονδυλίων 
του ΕΤΣΕ εξακολουθούσε να είναι βραδύτερη από ό,τι προβλεπόταν· τονίζει ότι τα 
εντοπισθέντα σφάλματα είναι στο επίπεδο του δικαιούχου και ότι, ως εκ τούτου, 
απαιτείται περισσότερη καθοδήγηση όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών·

447. επισημαίνει ότι η πολιτική για τις υποδομές μεταφορών προσφέρει μια σαφή ευκαιρία 
για την αύξηση των συνεργειών μεταξύ των αμυντικών και των μη στρατιωτικών 
αναγκών και του ΔΕΔ-Μ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσθήκη πυλώνα 
στρατιωτικής κινητικότητας στην πολιτική για το ΔΕΔ-Μ, με την έγκριση του σχεδίου 
δράσης του Μαρτίου του 2018 και την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθεί νέο 
κονδύλιο ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων EUR για τις ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για τον CEF για την περίοδο 2021-2027· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να αναλυθούν τα κενά που υφίστανται ανάμεσα στις στρατιωτικές 
απαιτήσεις και στις απαιτήσεις του ΔΕΔ-Μ όσον αφορά τη δημιουργία αγωγού για έργα 
υποδομών διπλής χρήσης τα οποία θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από τον CEF 
2021-2027 και να ενισχύσουν το ΔΕΔ-Μ· επαναλαμβάνει ότι η εξέλιξη αυτή 
αντανακλά τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει το ΔΕΔ-Μ στην ολοκλήρωση των 
υποδομών της Ένωσης, ώστε να επιτευχθεί ταχεία και απρόσκοπτη κινητικότητα σε 
ολόκληρη την ήπειρο, καθώς και να ενισχυθεί η ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ανθρωπιστικές κρίσεις, φυσικές καταστροφές 
ή έκτακτα περιστατικά πολιτικής προστασίας, και, ως εκ τούτου, να αναπτυχθεί 
περαιτέρω η εσωτερική αγορά·

448. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη νέων έργων με έμφαση στην αστική 
κινητικότητα και την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής και των υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένου του λιμένα του μέλλοντος, αξίας περίπου 105 εκατομμυρίων 
EUR, από την πρόσκληση του 2017 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του τριετούς προγράμματος εργασίας 
του «Ορίζων 2020» για τις μεταφορές, για την περίοδο 2018-2020· επαναλαμβάνει τη 
σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να καθοριστεί σχέδιο ανάπτυξης των κεντρικών 
λιμένων σε επίπεδο ΕΕ και να αναθεωρηθεί ο αριθμός των κεντρικών λιμένων·

Περιφερειακή Ανάπτυξη

449. υπογραμμίζει ότι οι παρατυπίες κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνεπάγονται αυτομάτως απάτη και ότι απαιτείται διεξοδική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων του ελέγχου πριν εφαρμοστούν δημοσιονομικές 
διορθώσεις κατά των δικαιούχων· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει τη στρατηγική της 
για την καταπολέμηση της απάτης και να συνεχίσει να στηρίζει και να βοηθά τα κράτη 
μέλη στην εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της απάτης, συμπεριλαμβανομένης 
της ανάλυσης των παρατυπιών που καταγγέλλουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)·

450. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει διεξοδική ανάλυση των λόγων για τους οποίους 
ορισμένες περιφέρειες συνεχίζουν να παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό απορρόφησης των 
πόρων, να εξετάσει συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση των διαρθρωτικών 
προβλημάτων που οδηγούν σε αυτήν την ανισομέρεια και να εντείνει την επιτόπια 
τεχνική υποστήριξη· τονίζει ότι η ευελιξία και η απλούστευση των κανόνων μπορούν 
να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ·
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451. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταρτίσουν, το πρώτο εξάμηνο του 2020, 
σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση της εκτέλεσης των ΕΔΕΤ κατά την τρέχουσα 
περίοδο προγραμματισμού, με σαφή κίνητρα για την ουσιαστική απορρόφηση των 
διαθέσιμων πόρων, ώστε να ενισχυθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Ένωσης και ιδίως η 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και, σύμφωνα με τους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου

452. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση σχετικά με την αρπαγή γαιών 
και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην ΚΓΠ·

453. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ ειδών σφαλμάτων, 
για παράδειγμα μεταξύ ακούσιων παραλείψεων και περιπτώσεων απάτης· υπενθυμίζει 
ότι οι περισσότεροι από τους δικαιούχους αποτελούν μικρές και μεσαίες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και οι περίπλοκες κανονιστικές διατάξεις αυξάνουν τον κίνδυνο 
ακούσιων παραλείψεων, οι οποίες θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εκτίμηση του πραγματικού ποσοστού σφάλματος·

454. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή των παρεμβάσεων της ΚΓΠ συνδέεται αυστηρά με τη 
συμμόρφωση των δικαιούχων με τις δεσμεύσεις που καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης· 
τονίζει ότι η αυξημένη ευελιξία των κρατών μελών όσον αφορά την κατανομή των 
επιδοτήσεων της ΚΓΠ θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων 
εθνικών πολιτικών συμφερόντων, ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης των 
καταχρήσεων, και καλεί, συνεπώς, επιτακτικά την Επιτροπή να αποφύγει την 
επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, ιδίως του συστήματος για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των μεμονωμένων δικαιούχων με τους κανόνες επιλεξιμότητας για 
στήριξη, προκειμένου να διατηρήσει την αξιοπιστία της Ένωσης όσον αφορά τη 
διαχείριση μίας από τις βασικές δημόσιες πολιτικές της·

Πολιτισμός και Παιδεία

455. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 22/2018 σχετικά με την κινητικότητα στο πλαίσιο του 
Erasmus+ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα έχει θετικό αντίκτυπο στη 
στάση των συμμετεχόντων απέναντι στην Ένωση και παράγει πολλές μορφές 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας· τονίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη ευθυγράμμιση των δεικτών με τους στόχους, 
καθώς και ότι πρέπει να απλουστευθούν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και 
εκθέσεων· 

456. χαιρετίζει τη θετική επίδραση του προγράμματος Erasmus+ στην προώθηση της 
ένταξης ατόμων που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, όπως αναφέρεται 
στην ειδική έκθεση αριθ. 22/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου· ζητεί να βελτιωθούν ο 
ορισμός, η υποβολή εκθέσεων και η παρακολούθηση σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ο συμπεριληπτικός χαρακτήρας του προγράμματος Erasmus+, καθώς 
και των προγραμμάτων «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» και «Δημιουργική Ευρώπη»·

457. υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων Erasmus + 
και «Δημιουργική Ευρώπη», έχοντας κατά νου την επιτυχία των προγραμμάτων και την 
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προστιθέμενη αξία που προσφέρουν·

458. αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή αποφάσισε να ανακατανείμει τους πόρους που 
προορίζονταν για τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων, καθότι αυτός δεν 
οδήγησε στα αναμενόμενα αποτελέσματα·

459. επισημαίνει την πρόοδο που σημειώθηκε στα ποσοστά επιτυχίας στο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» σε σύγκριση με το 2017 (31 % για το υποπρόγραμμα 
«Πολιτισμός» και 48 % για το υποπρόγραμμα MEDIA), αλλά τονίζει ότι απαιτούνται 
πιο επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για τη βελτίωση αυτών των αποτελεσμάτων, που 
εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιητικά·

460. καλεί τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 
Πολιτισμού (EACEA) να δώσει τη δέουσα προσοχή στην απλούστευση και την 
προσαρμογή των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων στις ομάδες-στόχους προκειμένου να 
βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης στα προγράμματα·

461. σημειώνει ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του EACEA εξακολουθεί να χρειάζεται 
σημαντικές βελτιώσεις, όπως σημειώθηκε στις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά τη 
δεύτερη φάση ενός ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη»· καλεί τον EACEA να λάβει 
όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή 
ποιότητα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων·

462. εφιστά την προσοχή στις επικείμενες προκλήσεις για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») από την Ένωση, και καλεί 
την Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να συνεχίσουν να προσφέρουν άριστης 
ποιότητας διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία μετά την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση·

463. υπογραμμίζει την υποεκπροσώπηση των γυναικών (31 %) στις μεσαίες διοικητικές 
θέσεις του EACEA· καλεί τον Οργανισμό να επιτύχει τον στόχο του 40 % εντός του 
2020·

Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Εσωτερικές Υποθέσεις

464. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τη στήριξη της Ένωσης προς τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να 
καταπολεμήσουν τη ριζοσπαστικοποίηση39, που χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων 
πηγών, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»· 
συντάσσεται με την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
βελτιώσει το πλαίσιο για τον γενικό συντονισμό των δράσεων που χρηματοδοτεί η 
Ένωση για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, να αυξήσει την πρακτική 
στήριξη προς τους επαγγελματίες και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής στα κράτη 

39  Ειδική έκθεση 13/2018: «Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία: η Επιτροπή 
ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των κρατών μελών, αλλά ο συντονισμός και η αξιολόγηση εμφανίζουν ορισμένες 
αδυναμίες».
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μέλη και να βελτιώσει το πλαίσιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων·

465. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφενός, δεν 
εντόπισε σημαντικές αδυναμίες στις διαδικασίες εκκαθάρισης της Επιτροπής όσον 
αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το ΤΕΑ και, 
αφετέρου, συμφωνεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής για εκκαθάριση· θεωρεί, ωστόσο, 
λυπηρό το γεγονός ότι τρεις από τις 18 πράξεις που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο 
περιείχαν σφάλματα, ενώ μία από τις πράξεις επιμερισμένης διαχείρισης στο πλαίσιο 
του ΤΑΜΕ κατέδειξε ποσοστό σφάλματος 9,4 %· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
τις συστημικές αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως η έλλειψη εκ των 
υστέρων ελέγχων των δικαιολογητικών στην περίπτωση εκ των προτέρων διοικητικών 
ελέγχων σχετικά με τις αιτήσεις πληρωμής· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τους 
ελέγχους των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που οργανώνουν οι δικαιούχοι 
κονδυλίων ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εν λόγω διαδικασιών·

Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων

466. τονίζει ότι η διάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων θα 
πρέπει να ενσωματωθεί και να εξασφαλιστεί σε όλους τους τομείς πολιτικής· 
επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του για εφαρμογή της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της·

467. εκφράζει τη λύπη του για την τάση που παρατηρείται τα τελευταία έτη να 
περικόπτονται τα κονδύλια της Ένωσης για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και επιβεβαιώνει το αίτημά του να αυξηθούν οι 
πόροι για τον ειδικό στόχο του προγράμματος Daphne· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του για χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο για το πρόγραμμα 
Daphne στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC)· 
λαμβάνει υπό σημείωση την εξέλιξη της ανάπτυξης μιας έρευνας σε επίπεδο Ένωσης, 
με κοινή μεθοδολογία και ερωτηματολόγιο, για τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων 
για την έμφυλη βία, σε τακτική βάση, σε όλα τα κράτη μέλη· ελπίζει ότι τα πρώτα 
αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης της έρευνας θα είναι διαθέσιμα έως το 2019 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα 
διενέργειας της έρευνας από το 2020-2021 και μετά·

468. ζητεί να εξεταστούν οι συνέργειες μεταξύ των εν λόγω εσωτερικών και εξωτερικών 
προγραμμάτων της Ένωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεκτική και συνεχής 
προσέγγιση όσον αφορά τις πολιτικές τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, όπως στην 
περίπτωση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM).
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί 
οργανισμοί
(2019/2055(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Βαγγέλης Μεϊμαράκης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υπολόγισε το επίπεδο του 
ποσοστού σφάλματος για τις δαπάνες του τομέα 4 για το 2018· υποστηρίζει πλήρως τις 
συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο· τονίζει ειδικότερα ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο πρέπει να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα ώστε 
να είναι σε θέση να εκτελεί το έργο του, ακόμη και όταν τα κονδύλια εκταμιεύονται 
μέσω διεθνών οργανισμών· υποστηρίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
ενισχυθεί η υποχρέωση των διεθνών οργανισμών να διαβιβάζουν τα αναγκαία έγγραφα·

2. λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική έκθεση αριθ. 32/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(«Καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Αφρική: ευέλικτο αλλά χωρίς εστίαση»)· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις 
εκκρεμούσες συστάσεις χωρίς καθυστέρηση· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα 
έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ είναι 
συμπληρωματικά των δράσεων στο πλαίσιο άλλων μέσων της Ένωσης και εκείνων που 
χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη ή άλλους χορηγούς· σημειώνει το χαμηλό 
επίπεδο συνεισφορών από τα κράτη μέλη και άλλους χορηγούς, γεγονός που θέτει υπό 
αμφισβήτηση το σκεπτικό για τη χρήση καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ·

3. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο για την 
προώθηση και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε μια περίοδο 
συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και αμφισβήτησης της 
οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική 
έκθεση αριθ. 35/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διάθεση κονδυλίων της ΕΕ 
μέσω ΜΚΟ: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της διαφάνειας»· 
επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως στον τομέα της εξωτερικής 
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δράσης η επιλογή από την Επιτροπή έργων με επικεφαλής ΜΚΟ είναι σε γενικές 
γραμμές διαφανής και πως η Επιτροπή γενικά ανέφερε στοιχεία σχετικά με την 
ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσε πως η 
Επιτροπή θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαφάνειά της όσον αφορά την εκτέλεση 
κονδυλίων της Ένωσης από ΜΚΟ· τονίζει ότι οι ΜΚΟ υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις 
διαφάνειας με τους άλλους δικαιούχους· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τα 
συστήματά της για την παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων που εκτελούνται 
από ΜΚΟ και να διασφαλίσει και να επαληθεύσει την ορθή και συνεπή εφαρμογή των 
κανόνων και των διαδικασιών, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
επιτρέποντας επίσης την αξιολόγηση των δαπανών που δηλώνουν όλοι οι φορείς 
υλοποίησης· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την έναρξη 
λειτουργίας, τον Μάρτιο του 2019, του EU Aid Explorer, ενός δημόσιου ιστότοπου που 
παρουσιάζει όλα τα δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με την εξωτερική βοήθεια από τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη· τονίζει τη σημασία της ενισχυμένης 
ενωσιακής στήριξης προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο προσεχές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)·

4. όσον αφορά τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), επισημαίνει τις 
συνεχιζόμενες αδυναμίες στις διοικητικές ικανότητες των υπό ένταξη χωρών, με 
αποτέλεσμα την έλλειψη ικανότητας απορρόφησης υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης· 
τονίζει ότι, όπως επισημαίνεται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2018 σχετικά με τη χρηματοδότηση από τον ΜΠΒ για την Τουρκία, η πρόοδος σε 
ευαίσθητους τομείς όπως το κράτος δικαίου και η κοινωνία των πολιτών δεν εξαρτάται 
μόνο από τη χρηματοδότηση του ΜΠΒ αλλά, κυρίως, από την πολιτική βούληση των 
αρχών· σημειώνει με ανησυχία ότι τα κονδύλια του ΜΠΒ για την Τουρκία ελάχιστα 
ασχολήθηκαν με θεμελιώδεις αξίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του Τύπου 
και της αμεροληψίας της δικαιοσύνης· πιστεύει ότι τώρα είναι σημαντικότερο από ποτέ 
να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή την αιρεσιμότητα για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων σε 
τομείς προτεραιότητας, όπως το κράτος δικαίου και τη διακυβέρνηση, στην Τουρκία·

5. χαιρετίζει τη δρομολόγηση των πρώτων μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο του 
τροποποιημένου μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) το 
2018· τονίζει ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο μιας 
συνολικής διαδικασίας μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας· ενθαρρύνει την 
εντατικότερη παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων δράσεων σταθεροποίησης μέσω 
πιο μακροπρόθεσμων δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τον IcSP ή άλλα μέσα·

6. λαμβάνει υπό σημείωση την αναλυτική επισκόπηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα 
την ευρωπαϊκή άμυνα και στηρίζει τις συστάσεις του· καλεί την Επιτροπή, ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, να διασφαλίσει τη συνοχή όλων των αμυντικών 
προσπαθειών της Ένωσης που καταβάλλονται για την υλοποίηση μιας ενωσιακής 
δραστηριότητας στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ (PESCO, EDIDP, EDF, CARD κ.λπ.) και να 
εξασφαλίσει διαλειτουργικότητα και συνέργειες με το ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι μια 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας, 
η οποία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές ικανότητες των κρατών μελών και θα πλαισιώσει 
μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς στόχους της 
Ένωσης στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί πιο ανεξάρτητες και διαθέσιμες στο 
κοινό αξιολογήσεις των ενωσιακών μη στρατιωτικών και στρατιωτικών μέτρων 
ασφάλειας, ιδίως των αποστολών στρατιωτικής εκπαίδευσης της ΕΕ, της ανάπτυξης 
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ικανοτήτων στρατιωτικών φορέων σε τρίτες χώρες (CBDSD μέσω του IcSP) και των 
μέτρων διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης·

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη νομιμότητα της ανάκλησης της δημοσιονομικής 
αρμοδιότητας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των αποφάσεων του Συμβουλίου 
για τη σύσταση του ΕΟΑ και της PESCO· υπενθυμίζει ότι τα σχετικά άρθρα 45 
παράγραφος 2 και 46 παράγραφος 2 ΣΕΕ προβλέπουν τη λήψη αποφάσεων με ειδική 
πλειοψηφία χωρίς να προβλέπεται αρνησικυρία· υπενθυμίζει ότι η ανάκληση της 
δημοσιονομικής αρμοδιότητας του ΕΚ δυνάμει του άρθρου 42 ΣΕΕ είναι δυνατή μόνο 
για τις επιχειρησιακές δαπάνες και απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου· 
υπογραμμίζει ότι το Συμβούλιο δεν έχει λάβει ποτέ τέτοια απόφαση·

8. επιμένει ότι είναι αναγκαίο να παρακολουθείται αποτελεσματικά η χρήση των 
κονδυλίων της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, ώστε να 
διασφαλίζεται πως τα κονδύλια αυτά είναι επακριβώς στοχευμένα σε προγράμματα για 
πρόσφυγες και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τη 
συμβατότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων με την υποκείμενη νομική βάση·

9. εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη προβολής των έργων που χρηματοδοτούνται από 
την Ένωση, τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η προβολή και να ενισχυθεί η 
συμπληρωματικότητα των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης·

10. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ευελιξίας στις διοικητικές και 
δημοσιονομικές/οικονομικές διαδικασίες που αφορούν τις μη στρατιωτικές αποστολές 
της ΚΠΑΑ· επαναλαμβάνει τη γνώμη του ότι η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει 
ειδικούς κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων στα μέτρα διαχείρισης κρίσεων στο 
πλαίσιο της ΚΠΑΑ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και ευέλικτη διεξαγωγή των 
αποστολών·
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί 
οργανισμοί
(2019/2055(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Charles Goerens

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η νομιμότητα των δαπανών της Ένωσης αποτελεί βασική αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· 

2. τονίζει ότι η φιλοδοξία της Ένωσης για τη σφυρηλάτηση μιας «ισότιμης εταιρικής 
σχέσης» με τις χώρες εταίρους της συνεπάγεται πλήρη σεβασμό της «αρχής της 
ανάληψης ιδίας ευθύνης», σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης για την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας· επαναλαμβάνει τους προβληματισμούς του όσον 
αφορά τη χρήση των ταμείων ανάπτυξης για την επίτευξη μη αναπτυξιακών στόχων και 
υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση που δεν πληροί τα κριτήρια της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να προέρχεται από άλλα μέσα και όχι από τον 
Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)· ειδικότερα, προτρέπει την Ένωση και 
τα κράτη μέλη της να απόσχουν από την επιβολή προϋποθέσεων για την χορήγηση 
βοήθειας για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της μετανάστευσης και του εμπορίου, εάν οι 
προϋποθέσεις αυτές είναι ασυμβίβαστες με τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της 
ανάπτυξης· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης των προτύπων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε κάθε συνεργασία στο πλαίσιο του ΜΑΣ και επιμένει ότι, για την επιτυχή 
καταπολέμηση της φτώχειας μακροπρόθεσμα, η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τα 
βαθύτερα αίτια της φτώχειας και να προαγάγει τις ίσες ευκαιρίες·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τη δέσμευση της Ένωσης να 
εξασφαλίσει βιωσιμότητα και να επιτύχει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 
των Ηνωμένων Εθνών, στην ειδική έκθεση αριθ. 7/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
διαπιστώνεται ότι η Επιτροπή ούτε υποβάλλει εκθέσεις ούτε παρακολουθεί τον τρόπο 
με τον οποίο ο προϋπολογισμός και οι πολιτικές της Ένωσης συμβάλλουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και στην επίτευξη των ΣΒΑ· σημειώνει ότι η Επιτροπή δημοσίευσε 
πρόσφατα έγγραφο προβληματισμού που περιγράφει σενάρια για μια βιώσιμη Ευρώπη· 
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εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το παρόν έγγραφο δεν περιλαμβάνει 
ανάλυση των ελλείψεων όσον αφορά τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η 
Ένωση όσον αφορά τον προϋπολογισμό, την πολιτική και τη νομοθεσία, ούτε 
αναφέρεται στη συμβολή των προγραμμάτων δαπανών της Ένωσης στην υλοποίηση 
των ΣΒΑ·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, έως το 2018, το 20,3 % της 
χρηματοδότησης που χορηγεί η Ένωση για τη διεθνή συνεργασία και την αναπτυξιακή 
βοήθεια είχε ως στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· υπενθυμίζει τη θέση 
του ότι στο μέλλον, το ποσοστό αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να υπερδιπλασιαστεί, ώστε 
τουλάχιστον το 45 % της χρηματοδότησης από τον προτεινόμενο Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) για την περίοδο 2021-2027 να 
διατίθεται για στόχους που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και να 
υποστηριχθούν οι επενδύσεις στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και στην ανταλλαγή 
γνώσεων, στην ανάπτυξη βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, των διεθνών εταιρικών σχέσεων για τη βιώσιμη 
χρήση της γης, των δασών, των υδάτων και των πόρων, και των επενδύσεων σε 
συστήματα πολιτικής προστασίας και έγκαιρης προειδοποίησης·

5. επικροτεί τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης εν γένει για την παροχή βοήθειας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες στις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες και την επίτευξη των 
ΣΒΑ· παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να αξιολογήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τη 
συμβολή του προϋπολογισμού της Ένωσης στην επίτευξη των ΣΒΑ, ιδίως όσον αφορά 
τον ΣΒΑ 10 (μείωση της ανισότητας) και να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου που 
αφορούν τη διαγωγή των δικαιούχων κρατών στους τομείς της διαφθοράς, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας· 
υπενθυμίζει ότι η κινητοποίηση εγχώριων πόρων αποτελεί τον πυρήνα της βιώσιμης 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης και μία από τις πέντε μείζονες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω της δημοσιονομικής στήριξης· καλεί 
την Επιτροπή να εγκρίνει μια εμπορική και επενδυτική πολιτική που να είναι συμβατή 
με αυτόν τον στόχο, πράγμα που σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών σχετικά με τις 
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης όσον αφορά τη διάβρωση των εσόδων που 
συνδέονται με την άρση των τελωνειακών δασμών και τη διασφάλιση δίκαιης 
κατανομής των φορολογικών δικαιωμάτων κατά τη διαπραγμάτευση φορολογικών και 
επενδυτικών συμφωνιών με αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως όσον αφορά την αναδιανομή 
των φορολογικών εσόδων από φυσικούς πόρους·

6. ζητεί μεγαλύτερη λογοδοσία και αποτελεσματικότητα στις αναπτυξιακές δαπάνες της 
Ένωσης, δεδομένου ότι τα αναπτυξιακά αποτελέσματα δεν θα πρέπει μόνο να 
προσδιορίζονται, αλλά θα πρέπει επίσης να ελέγχονται και να παρακολουθούνται με 
γνώμονα τα απτά αποτελέσματα και τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη·

7. προτρέπει την Ένωση και τα κράτη μέλη της να απόσχουν από την υποστήριξη 
πρακτικών που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή εκ μέρους πολυεθνικών εταιρειών και 
ιδιωτών, στο πλαίσιο της επιδίωξης του στόχου της διαμόρφωσης ενός φιλικού προς τις 
επιχειρήσεις περιβάλλοντος για τους ιδιώτες επενδυτές στις αναπτυσσόμενες χώρες που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη· επιπλέον, τονίζει τον κίνδυνο της δημιουργίας χρεών που συνδέεται με την 
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αυξημένη προσφυγή της Ένωσης στον συνδυασμό χρηματοδοτικών πόρων, ιδίως στην 
υποσαχάρια Αφρική και τις χώρες της Καραϊβικής που διαθέτουν  περιορισμένα έσοδα 
για την εξυπηρέτηση του χρέους τους· καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να 
καταπολεμήσουν αποτελεσματικά και με συνέπεια την φοροδιαφυγή, τις επιθετικές 
πρακτικές φοροαποφυγής και τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό, σύμφωνα με την 
αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής·

8. επικροτεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Επίτροπος για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στον έλεγχο των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης, για βελτίωση της διαφάνειας 
όσον αφορά το σύνολο της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης και τη χρήση των 
πόρων που προορίζονται γι’ αυτήν, καθώς και για τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ 
των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί 
οργανισμοί
(2019/2055(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tomáš Zdechovský

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι το 2018 ήταν το προτελευταίο έτος εκτέλεσης του τρέχοντος πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και ότι όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα έχουν 
πλέον τεθεί σε πλήρη λειτουργία·

2. σημειώνει με ανησυχία ότι αιτήσεις πληρωμής σημαντικής αξίας έχουν καθυστερήσει 
και θα υποβληθούν τα προσεχή έτη και ότι η κατάσταση αυτή έχει ήδη επιπτώσεις στη 
χρήση των προχρηματοδοτήσεων και των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, ενώ δεν 
θα αφήσει ανεπηρέαστες και τις ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών κατά την έναρξη του 
επόμενου ΠΔΠ· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή λαμβάνει επί του παρόντος μέτρα 
προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη πίεση στο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών κατά 
τα πρώτα έτη του ΠΔΠ 2021-2027·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 οι ελεγκτικές αρχές 
χρησιμοποίησαν, για πρώτη φορά, κοινή μεθοδολογία που συμφωνήθηκε μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για την αναφορά των σφαλμάτων και ότι τα 
συνηθέστερα είδη παρατυπιών εντοπίζονται σε μη επιλέξιμες δαπάνες και σε 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· επισημαίνει το γεγονός ότι τα τελευταία 
έτη σημειώθηκε σταθερή βελτίωση στο συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις 
δαπάνες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης (4,4 % το 2014, 3,8 % το 2015, 3,1 % το 
2016, 2,4 % το 2017 και 2,6 % το 2018)·

4. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εφαρμόσει μεγάλο μέρος από 
τις συστάσεις παρακολούθησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στηρίζει τη δέσμευσή 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την περίοδο 2018-
2020, να θέσει σε εφαρμογή την παρακολούθηση για τη συνέχεια που δόθηκε σε όλες 
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τις συστάσεις που διατύπωσε στην Επιτροπή στο πλαίσιο των ελέγχων επιδόσεων που 
διενεργήθηκαν τρία χρόνια πριν·

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ 1Β ΤΟΥ ΠΔΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»

Γενικές παρατηρήσεις

5. τονίζει τη σημασία που έχει η ενωσιακή πολιτική συνοχής για την υποστήριξη της 
εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την παροχή 
συνδρομής στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για τη διαμόρφωση νέων ευκαιριών και 
την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η παγκοσμιοποίηση, η ανεργία, η βιομηχανική 
αλλαγή, η ψηφιοποίηση και ο επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός·

6. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σημαντική αύξηση των 
αιτήσεων πληρωμής για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), 
στα οποία περιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από τα κράτη μέλη το 
2018, κυρίως λόγω του σχετικά χαμηλού επιπέδου αιτήσεων πληρωμής των ΕΔΕΤ κατά 
τα πρώτα έτη των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020· σημειώνει ταυτόχρονα ότι, 
στην περίπτωση των εν λόγω ταμείων, η απορρόφηση εξακολούθησε να είναι 
βραδύτερη από την προγραμματισμένη – φαινόμενο που είχε συμβάλει στην αύξηση 
των αναλήψεων υποχρεώσεων των ΕΔΕΤ προς εκκαθάριση· εκφράζει τη λύπη του για 
τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των ΕΔΕΤ, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να 
επηρεάζουν τη χρήση των προχρηματοδοτήσεων και των εκκρεμών αναλήψεων 
υποχρεώσεων για το τελευταίο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ, καθώς και τις ανάγκες σε 
πιστώσεις πληρωμών στο επόμενο ΠΔΠ· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τους 
λόγους της χαμηλής απορρόφησης και να λάβει μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
απλούστευσης των νέων κανόνων για την περίοδο μετά το 2020, με στόχο την αποφυγή 
της άσκοπης πίεσης στο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών κατά τα πρώτα έτη του 
επόμενου ΠΔΠ 2021-2027 και των άνευ λόγου περίπλοκων και/ή επαχθών κανόνων οι 
οποίοι δεν προσθέτουν αξία στις πολιτικές της ΕΕ·

7. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος 
στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» (5,0 %), το οποίο 
υπερβαίνει κατά πολύ το όριο σημαντικότητας του 2 %· τονίζει ότι το νέο πλαίσιο 
δικλίδων και διασφάλισης έχει σχεδιαστεί με τρόπο που διασφαλίζει ότι τα ετήσια 
υπολειπόμενα ποσοστά σφάλματος δεν θα υπερβαίνουν το 2 %· 

8. επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες που έχουν να κάνουν με την 
κανονικότητα των δαπανών που δηλώνουν οι διαχειριστικές αρχές και ότι, παρά τις 
πρόσφατες βελτιώσεις, παραμένουν ελλείψεις και σφάλματα που δεν εντοπίζονται ή δεν 
διορθώνονται· τονίζει εν προκειμένω ότι οι αρχές ελέγχου αποτελούν σημαντική 
συνιστώσα του πλαισίου διασφάλισης και δικλίδων για τις δαπάνες στον τομέα της 
συνοχής·

9. αναγνωρίζει ότι οι δαπάνες της Ένωσης στον τομέα αυτό πραγματοποιήθηκαν κατά 
κύριο λόγο στο πλαίσιο της απόδοσης δαπανών και, κατά συνέπεια, δαπανών υψηλού 
κινδύνου που υπόκεινται σε πιο περίπλοκους κανόνες από αυτούς που ισχύουν σε 
άλλους τομείς πολιτικής· σημειώνει επίσης ότι, για τους δικαιούχους, σημαντική πηγή 
πολυπλοκότητας αποτελεί το γεγονός ότι οι εθνικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας 
υπερβαίνουν τα απαιτούμενα από την ενωσιακή νομοθεσία· υπενθυμίζει ότι το ΕΕΣ 
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εκτίμησε το επίπεδο σφάλματος των δαπανών υψηλού κινδύνου στο 4,5%·

10. επισημαίνει ότι τούτο έχει ως αποτέλεσμα ένα σχετικά υψηλό εκτιμώμενο επίπεδο 
σφάλματος (το οποίο αυξήθηκε κατά 3,0 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος) σε 
αυτό τον τομέα πολιτικής, ο οποίος το 2018 είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στο εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος για δαπάνες υψηλού κινδύνου (43,0 % του συνόλου των 
σφαλμάτων)·

11. εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, η ΓΔ EMPL, κατά την εκτίμησή της σχετικά με το επισφαλές ποσό (1,8 % 
των δαπανών του 2018 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΓΔ EMPL, ή 247 
εκατομμύρια EUR), υποτίμησε το επίπεδο της παρατυπίας για το 2018·

12. συμφωνεί με τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι χρειάζονται 
περισσότερες βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του πλαισίου από τις 
διαχειριστικές αρχές, τις ελεγκτικές αρχές και την Επιτροπή, για να μειωθεί το επίπεδο 
σφάλματος στο μέλλον·

13. επισημαίνει, για μία ακόμη χρονιά, ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν αποτελεσματικά και 
επείγοντα μέτρα για τη μείωση των εν λόγω πηγών σφάλματος με παράλληλη επίτευξη 
υψηλών επιδόσεων και παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει ταχέως τις συστάσεις 
του ΕΕΣ σε αυτό τον τομέα πολιτικής· καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να βελτιώσει 
την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ελέγχου με στόχο να διασφαλιστεί ότι κανένα 
πρόγραμμα δεν μπορεί να κλείνει με σημαντικό επίπεδο σφάλματος ή παράτυπες 
δαπάνες και παροτρύνει τις αρχές ελέγχου να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που 
επισημαίνονται και να αξιοποιήσουν καλύτερα το μοντέλο διασφάλισης της Επιτροπής 
στο μέλλον, και συγκεκριμένα να διενεργούν τακτικούς ελέγχους στο επίπεδο των 
ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

14. σημειώνει ότι, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), την Πρωτοβουλία 
για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Άπορους (ΤΕΒΑ), τρία προγράμματα ΕΚΤ/ΠΑΝ για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία 
και την Ουγγαρία και ένα πρόγραμμα του ΤΕΒΑ για την Ιταλία έχουν διακοπεί με 
αποτέλεσμα να διακοπούν αρκετές πληρωμές το 2018· σημειώνει ότι εστάλησαν 33 
προειδοποιητικές επιστολές στα συγκεκριμένα κράτη μέλη·

15. αναγνωρίζει ότι το 2018 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των προειδοποιητικών 
επιστολών και των διακοπών λόγω του αυξημένου αριθμού φακέλων διασφάλισης που 
ελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2018 και των πορισμάτων των ελέγχων συμμόρφωσης 
που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους·

ΕΚΤ

 16. υπενθυμίζει ότι το ΕΚΤ και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) 
έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, μεταξύ 
άλλων μέσω μέτρων στο πλαίσιο της ΠΑΝ που στοχεύουν σε περιφέρειες με υψηλά 
ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων· τονίζει ότι η ΠΑΝ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει 
τη συνεχή χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη της Ένωσης και των εθνικών και 
περιφερειακών θεσμικών οργάνων στην επίτευξη των στόχων της τα προσεχή έτη και 
επικροτεί εν προκειμένω τη δέσμευση της Επιτροπής να καταστήσει την ΠΑΝ μόνιμο 
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εργαλείο καταπολέμησης της ανεργίας των νέων·

17. υπενθυμίζει ότι, στην ειδική του έκθεση αριθ. 5/2017 («Ανεργία των νέων – άλλαξε η 
κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ;»), το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι, μολονότι 
έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος ως προς την εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία 
στα κράτη μέλη και έχουν επιτευχθεί ορισμένα αποτελέσματα, η κατάσταση υστερεί 
έναντι των αρχικών προσδοκιών που είχαν διατυπωθεί κατά την εξαγγελία των 
Εγγυήσεων για τη Νεολαία· υπενθυμίζει επίσης ότι, αν και έχει επιτευχθεί 
αναπροσανατολισμός της χρηματοδότησης από το ΕΚΤ μετά τις συστάσεις που 
διατυπώθηκαν στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 17/2015 («Στήριξη 
των Ομάδων Δράσης για τους Νέους από την Επιτροπή: επιτυχής ο 
αναπροσανατολισμός της χρηματοδότησης του ΕΚΤ, αλλά ανεπαρκής η έμφαση στα 
αποτελέσματα»), πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα·

18. επαναλαμβάνει, κατά συνέπεια, ότι οι διαδικασίες δημοσιονομικής διαχείρισης καθώς 
και οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων σε σχέση με την ΠΑΝ και τις Εγγυήσεις για τη 
Νεολαία πρέπει να βελτιωθούν και να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τους νέους που 
έχουν τη μικρότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση·

19. υπενθυμίζει ότι παραμένουν 10 συστάσεις που περιλαμβάνονται στις ειδικές εκθέσεις 
(μία από την ειδική έκθεση αριθ. 16/2016 («Στόχοι της ΕΕ στον τομέα της 
εκπαίδευσης: τα προγράμματα είναι ευθυγραμμισμένα με αυτούς, αλλά υπάρχουν 
αδυναμίες στη μέτρηση των επιδόσεων», δύο από την ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 
(«Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η χρηματοδοτική στήριξή της για την ένταξη των 
Ρομά: πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία, αλλά 
απαιτούνται περαιτέρω επιτόπιες προσπάθειες») και επτά από την ειδική έκθεση αριθ. 
6/2018 («Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: εγγυημένη ως θεμελιώδης 
ελευθερία, αλλά η κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί να ωφεληθεί από την 
καλύτερη στόχευση των πόρων της ΕΕ») που πρέπει να εφαρμοστούν, οι περισσότερες 
από τις οποίες έπρεπε να έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019· 
λαμβάνει, ιδίως, υπό σημείωση την ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 σύμφωνα με την οποία 
τα περισσότερα έργα υλοποιήθηκαν όπως είχε σχεδιαστεί, αλλά δεν εφαρμόζονταν 
πάντα τα κριτήρια «βέλτιστων πρακτικών» που συμβάλλουν στην επιτυχή ένταξη των 
Ρομά, ενώ η παρακολούθηση της απόδοσης ήταν δύσκολη· υπενθυμίζει ότι η έλλειψη 
έγκυρων και ολοκληρωμένων δεδομένων για τους Ρομά δεν είναι πρόβλημα μόνο σε 
σχέση με τα έργα, αλλά και για τη χάραξη πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κατάσταση ενδέχεται να παραμείνει 
αμετάβλητη αν δεν αναληφθεί αμέσως δράση·

ΤΕΒΑ

20. πιστεύει ότι η δράση που ανέλαβε η Ένωση για τους απόρους είναι θεμελιώδους 
σημασίας, με δεδομένο ότι, κατά μέσο όρο, πάνω από ένα στα πέντε άτομα και ένα στα 
τέσσερα παιδιά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του 
κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

21. υπενθυμίζει τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης αριθ. 05/2019 του ΕΕΣ («ΤΕΒΑ - 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους: πολύτιμη η στήριξή του, αλλά η 
συμβολή του στη μείωση της φτώχειας δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη»), ιδίως το 
συμπέρασμα του ΕΕΣ ότι, εκτός από τη μείωση της φτώχειας μέσω της επισιτιστικής 
βοήθειας (που αντιπροσωπεύει το 83 % του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ), τα καινοτόμα 
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στοιχεία της κοινωνικής πολιτικής του ΤΕΒΑ προσφέρουν στα κράτη μέλη δυνατότητες 
για προώθηση της κοινωνικής ένταξης· 

22. υπενθυμίζει επίσης ότι τα διαθέσιμα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην ειδική έκθεση 
αριθ. 5/2019 του ΕΕΣ δείχνουν ότι το Ταμείο έχει σαφή επίδραση σχεδόν σε κάθε 
κράτος μέλος και ότι τα μέτρα επισιτιστικής βοήθειας, υλικής βοήθειας και κοινωνικής 
ένταξης που έχει προβλέψει το ΤΕΒΑ αλλάζουν τη ζωή των απόρων, 
συμπεριλαμβανομένων όσων θα έμεναν εκτός του κύριου συστήματος κοινωνικής 
πρόνοιας ή όσων έχουν ανάγκη άμεσης στήριξης· επισημαίνει επίσης ότι, σύμφωνα με 
τις τράπεζες τροφίμων, το ένα τρίτο των τροφίμων που παρέχουν χρηματοδοτείται από 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) και ότι το ΤΕΒΑ 
επιτρέπει τη μείωση της εξάρτησης από την ακανόνιστη ροή δωρεών και, επομένως, 
καθιστά δυνατή τη βελτίωση του σχεδιασμού της αναδιανομής συγκεκριμένων 
τροφίμων·

23. στηρίζει, επομένως, το ΤΕΒΑ, το οποίο έχει σκοπό να αμβλύνει τις χειρότερες μορφές 
φτώχειας στην Ένωση, όπως η έλλειψη τροφής, η έλλειψη στέγης και η παιδική 
φτώχεια·

24. σημειώνει, ωστόσο, ότι, λόγω των περιορισμών στην παρακολούθησή του και της 
έλλειψης δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, η συμβολή του ΤΕΒΑ στη μείωση της φτώχειας 
δεν έχει ακόμη υπολογιστεί ποσοτικά και υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
βελτιώσει τα συλλεγόμενα στοιχεία για να αναδείξει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του 
ΤΕΒΑ ως φορέα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και τρόπου συμβολής στην καταπολέμηση 
των κοινωνικών διαφορών στην Ένωση·

25. σημειώνει ότι η έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους εντόπισε διάφορες αδυναμίες στην υλοποίηση του Ταμείου και ότι 
το ΕΕΣ πρότεινε καλύτερη στόχευση του Ταμείου σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη· 
υπενθυμίζει επίσης ότι από την ενδιάμεση αξιολόγηση προέκυψε ότι η πρόβλεψη και η 
παρακολούθηση συνοδευτικών μέτρων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω·

Καταπολέμηση δυνητικών περιπτώσεων απάτης

26. τονίζει την ανάγκη για αυστηρότερη παρακολούθηση των δημόσιων συμβάσεων σε όλη 
τη διάρκεια του χρηματοδοτικού κύκλου·

27. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης αριθ. 6/2019 του 
ΕΕΣ («Καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο των δαπανών της ΕΕ για τη συνοχή: οι 
διαχειριστικές αρχές πρέπει να ενισχύσουν τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και τον 
συντονισμό»), παρά το γεγονός ότι έχουν σημειωθεί βελτιώσεις στον τρόπο που οι 
διαχειριστικές αρχές εντοπίζουν τους κινδύνους απάτης στα ταμεία συνοχής της 
Ένωσης (συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΤ) και σχεδιάζουν προληπτικά μέτρα, πρέπει, 
ωστόσο, να ενισχύσουν περαιτέρω τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιπτώσεων 
απάτης, καθώς και τον συντονισμό·

28. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο θέμα 
αυτό και απευθύνει παρότρυνση για την περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου 
αξιολόγησης κινδύνου ARACHNE με την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών· καλεί, 
για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων ARACHNE 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για να αποτραπεί η αθέμιτη και παράτυπη χρήση κονδυλίων 
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της ΕΕ·

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ 1A ΤΟΥ ΠΔΠ 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Γενικές παρατηρήσεις

29. υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες στο πλαίσιο του υποτομέα 1Α του ΠΔΠ τελούν, στην 
πλειονότητά τους, υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής και λαμβάνουν τη μορφή 
επιχορηγήσεων προς τους δικαιούχους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που 
συμμετέχουν στα έργα· 

30. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα 
«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» είναι 2,0 % – ποσοστό 
που αντιπροσωπεύει σημαντική μείωση σε σχέση με το 2017 (4,2 %) και το 2016 (4,1 
%) – και ότι τα περισσότερα σφάλματα αφορούσαν τις δαπάνες για την έρευνα ενώ τα 
σφάλματα στις λοιπές δαπάνες είναι περιορισμένα· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για τη βελτίωση του επιπέδου σφάλματος, το οποίο είναι χαμηλότερο σε 
σύγκριση με τα τελευταία δύο έτη, και επισημαίνει εκ νέου τη σημασία των 
προγραμμάτων δαπανών στο κεφάλαιο για την ανταγωνιστικότητα, που διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, στην τόνωση της 
ανάπτυξης και στη δημιουργία απασχόλησης στην ΕΕ·

EaSI

31. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, από την ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος «EaSI» προέκυψε ότι οι στόχοι του εξακολουθούν να ισχύουν και ότι το 
πρόγραμμα προσέγγισε με τρόπο αποτελεσματικό τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρήγαγε 
αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και πέτυχε τους στόχους του, ιδίως ενόψει των 
προκλήσεων του υφιστάμενου κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, κυρίαρχο στοιχείο του 
οποίου είναι ο απόηχος της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· σημειώνει 
επίσης ότι, παρόλο που οι τρεις άξονες (PROGRESS, EURES, και 
Μικροχρηματοδότηση και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα) φαίνεται να λειτουργούν 
ανεξάρτητα, έχουν προσδιοριστεί ορισμένοι τομείς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
αύξηση της αποτελεσματικότητας («συνέργειες»)·

32. σημειώνει ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση του EaSI ανέδειξε διάφορους τρόπους 
βελτίωσης της εφαρμογής του προγράμματος, ιδίως μέσω της απλούστευσης των 
διαδικασιών, της βελτίωσης της εσωτερικής συνοχής, της αυξημένης ευελιξίας, της 
στόχευσης ομάδων που χρειάζονται ειδική στήριξη και των διασυνδέσεων με άλλα 
ταμεία, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει δράση στο θέμα αυτό· ζητεί 
ειδικότερα, στο πλαίσιο του σκέλους EaSI, να περιλάβει το ΕΚΤ+ μια σειρά από 
βελτιώσεις προς αυτή την κατεύθυνση·

Οργανισμοί

33. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε το 2018 την πρώτη οριζόντια 
αξιολόγηση των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εργάζονται στον τομέα 
της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων (Eurofound, Cedefop, ETF και EU-
OSHA), προκειμένου να συμπληρώσει την αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού των 
τριών τριμερών οργανισμών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η αξιολόγηση επιβεβαιώνει 
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μια πολύ θετική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη συνάφεια, την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία των 
οργανισμών, καθώς και την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία προκειμένου να 
αξιοποιηθούν οι συνέργειες· τονίζει επιπλέον ότι η διαφάνεια και η ευαισθητοποίηση 
των πολιτών όσον αφορά την ύπαρξη των οργανισμών αποτελούν ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για τη δημοκρατική λογοδοσία τους· θεωρεί ότι η χρησιμότητα και η 
ευχρηστία των πόρων και των δεδομένων των οργανισμών είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας· ζητεί, συνεπώς, να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται και 
διατίθενται σήμερα τα δεδομένα και οι πόροι και ο βαθμός στον οποίο οι πολίτες 
θεωρούν εύκολο τον εντοπισμό, την αναγνώριση και τη χρήση τους·

34. χαιρετίζει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ) και τονίζει την 
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι θα διατεθούν αρκετοί χρηματοδοτικοί πόροι για τη 
συγκρότησή της· εμμένει στην άποψη ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν μπορεί να 
επιτευχθεί με ανακατανομή κονδυλίων από τους άλλους οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων και 
από τις γραμμές του προϋπολογισμού και ότι δεν πρέπει να καταλήξει σε μείωση των 
πόρων και των ικανοτήτων του EURES· επισημαίνει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να 
διατηρηθούν σαφείς και χωριστές γραμμές του προϋπολογισμού για την ELA και το 
EURES·

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δρομολόγησε τέσσερις 
θεματικές αξιολογήσεις το 2018 (σχετικά με τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, τη 
στήριξη του ΕΚΤ στην απασχόληση και την κινητικότητα, τη στήριξη του ΕΚΤ στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση και τη στήριξη του ΕΚΤ στην κοινωνική ένταξη)· 

36. αναγνωρίζει ότι η σύσταση του ΕΕΣ – εν συνεχεία της οποίας η Επιτροπή θα πρέπει, σε 
όλες τις δραστηριότητές της, να χρησιμοποιεί τους όρους εισροές, εκροές, 
αποτελέσματα και αντίκτυπος με συνέπεια και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
για τη βελτίωση της νομοθεσίας – έχει εφαρμοστεί μόνον εν μέρει και παροτρύνει την 
Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της·

37. ζητεί, γενικότερα, από την Επιτροπή να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν όλες τις 
εκκρεμείς συστάσεις του ΕΕΣ και, σε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, να λαμβάνει 
υπόψη τις συστάσεις του ΕΕΣ κατά την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του νέου 
ΕΚΤ+ από το 2021 και μετά.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί 
οργανισμοί
(2019/2055(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pascal Canfin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολική εκτέλεση από την Επιτροπή των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού για το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα, τη δημόσια 
υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων το 2018·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που επιτελούν οι πέντε αποκεντρωμένοι 
οργανισμοί που βρίσκονται υπ’ ευθύνη της και οι οποίοι επιτελούν τεχνικά, 
επιστημονικά ή διαχειριστικά καθήκοντα που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης 
να χαράσσουν και να υλοποιούν πολιτικές στους τομείς του περιβάλλοντος, του 
κλίματος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και για τον 
τρόπο εκτέλεσης των προϋπολογισμών των εν λόγω οργανισμών· τονίζει ότι, δεδομένης 
της κλίμακας των επικείμενων προκλήσεων, πρέπει να διασφαλιστεί κατάλληλη 
χρηματοδότηση για τους οργανισμούς και για τις ΓΔ της Επιτροπής που ασχολούνται 
με τους τομείς του περιβάλλοντος, του κλίματος, της δημόσιας υγείας και της 
ασφάλειας των τροφίμων, και ότι περαιτέρω περικοπές ή η μη αύξηση των 
προϋπολογισμών θα έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων 
πολιτών·

3. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, συνέχισε να διαπιστώνει σημαντικό 
επίπεδο σφάλματος στους τομείς δαπανών της αγροτικής ανάπτυξης, των μέτρων 
αγοράς του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), της αλιείας, του 
περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, υπενθύμισε ότι οι δαπάνες στους τομείς 
αυτούς υπόκεινται σε περίπλοκους όρους επιλεξιμότητας και επέστησε την προσοχή 
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στο είδος των σφαλμάτων που ενδέχεται να προκύψουν, όπως μη επιλέξιμων 
δικαιούχων, δραστηριοτήτων ή δηλωθεισών δαπανών· σημειώνει ότι 6 από τις 251 
πράξεις του δείγματος που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του επιπέδου των 
σφαλμάτων για τον τομέα «Φυσικοί πόροι» (2,4 %) αφορούν το περιβάλλον, τη δράση 
για το κλίμα και την αλιεία· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν προέβη σε 
εκτίμηση του συνολικού επιπέδου σφάλματος στον τομέα 3, ο οποίος περιλαμβάνει 
δαπάνες για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών·

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

4. επισημαίνει ότι, το 2018, η ΓΔ ENV είχε 456 υπαλλήλους και ο προϋπολογισμός της 
ανήλθε σε 469,02 εκατομμύρια EUR·

5. επισημαίνει ότι τα ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 
πληρωμών ανήλθαν σε 99,8 % και 97,7 % αντίστοιχα το 2018·

6. τονίζει ότι το μερίδιο των πληρωμών που υπερβαίνουν τις νόμιμες προθεσμίες έφθασε 
το 8,20 % των πληρωμών που εκτέλεσε η ΓΔ ENV το 2018 (5,85 % το 2017, 3,92 % το 
2016)· εκφράζει τη λύπη του ιδίως για το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών στο 
πλαίσιο του προγράμματος LIFE έφθασαν σε υψηλότερα επίπεδα το 2018 (10, 3 % σε 
σύγκριση με το 5, 8 % το 2017 και 3,9 % το 2016)·

7. σημειώνει ότι, το 2018, η ΓΔ ENV παρουσίασε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
της μέσο ποσοστό εναπομένοντος σφάλματος 0,09 %, το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο 
σημαντικότητας του 2 %·

8. σημειώνει ότι η ΓΔ ENV τόνισε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ότι οι όροι 
της απόφασης εξωτερικής ανάθεσης για συνεργασία με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για 
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) όσον αφορά το προσωπικό σημαίνουν ότι η 
κατάσταση όσον αφορά το προσωπικό είναι πολύ τεταμένη στη ΓΔ ENV σχετικά με τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με το πρόγραμμα LIFE, γεγονός που ενδέχεται να 
απαιτήσει περαιτέρω επανεξέταση των μεθόδων εργασίας και των ρυθμίσεων εντός της 
ΓΔ·

9. επισημαίνει ότι, το 2018, η ΓΔ CLIMA διαχειρίστηκε 131,9 εκατ. EUR υπό τον τίτλο 
«Δράση για το κλίμα» του προϋπολογισμού της Ένωσης και είχε 200 υπαλλήλους· 
επισημαίνει ότι τα ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 
πληρωμών ανήλθαν σε 99,77 % και 92,04 % αντίστοιχα στο πλαίσιο του εν λόγω 
τίτλου·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 μόνο το 0,93 % όλων των 
πληρωμών της ΓΔ CLIMA καταβλήθηκαν καθυστερημένα σε σύγκριση με τις νόμιμες 
προθεσμίες (3,9 % το 2017)·

11. τονίζει ότι η ΓΔ CLIMA και η ΓΔ BUDG παρακολουθούν τον στόχο του 20 % όσον 
αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, ενώ η ΓΔ CLIMA παρέχει στήριξη σε άλλες ΓΔ προκειμένου να 
ενσωματώσουν στις δραστηριότητές τους σχετικές με το κλίμα παραμέτρους· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 το 20,1 % του προϋπολογισμού της 
Ένωσης δαπανήθηκε σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το κλίμα, αλλά εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι στις αρχές του 2019 εξακολουθούσε να εκτιμάται ότι, 
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σύμφωνα με την τάση του προϋπολογισμού της Ένωσης, δεν αναμένεται να επιτευχθεί 
ποσοστό υψηλότερο του 19,7 % για την τρέχουσα περίοδο του ΠΔΠ·

12. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης ώστε να υλοποιηθεί 
καταλλήλως και εγκαίρως ο στόχος για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος 
κατά το ΠΔΠ 2021-2027 και υπενθυμίζει ότι, λόγω της καθυστερημένης έναρξης του 
τρέχοντος ΠΔΠ, δεν θα μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός τα πρώτα έτη· τονίζει ότι 
η Ένωση πρέπει να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων αυτών, προκειμένου να 
συμβάλει στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού·

13. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση 
στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμβολή κάθε θέσης του προϋπολογισμού 
στον στόχο της ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η παρακολούθησή του·

14. εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η επιφύλαξη για λόγους φήμης και για 
νομικούς, χρηματοοικονομικούς και θεσμικούς λόγους που σχετίζονται με σημαντικούς 
κινδύνους για την ασφάλεια οι οποίοι εντοπίζονται στα πεδία της συντήρησης και της 
λειτουργίας του ενωσιακού μητρώου του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), όπως αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων από το 2010 και 
επιβεβαιώνεται από τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου του 2018, επαναλαμβάνεται 
στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ CLIMA για το 2018· εκφράζει τη λύπη 
του για την ασυνήθιστη διάρκεια αυτής της επιφύλαξης· καλεί την Επιτροπή να 
ενεργήσει ταχέως για την επίλυση του προβλήματος·

Δημόσια υγεία, ασφάλεια των τροφίμων, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και υγεία 
των φυτών

15. σημειώνει ότι το 2018 η ΓΔ SANTE υλοποίησε προϋπολογισμό ύψους 484,9 
εκατομμυρίων EUR στους τομείς πολιτικής της·

16. επισημαίνει το γεγονός ότι στον τομέα της δημόσιας υγείας, οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν το σημαντικότερο μέσο δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι το 2018 
καταναλώθηκαν πλήρως οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις 
πληρωμών· τονίζει ότι στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, ο 
προϋπολογισμός εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω άμεσων επιχορηγήσεων στα 
κράτη μέλη και ότι τα ποσοστά εκτέλεσης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των 
πληρωμών ανήλθαν σε 99,0 % και 98,6 % αντίστοιχα·

17. σημειώνει ότι, το 2018, η ΓΔ SANTE παρουσίασε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
της μέσο ποσοστό εναπομένοντος σφάλματος 1,9 %, το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο 
σημαντικότητας του 2 %·

18. σημειώνει με ανησυχία ότι το μερίδιο των πληρωμών για τη διαχείριση των 
επιχορηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως από τη ΓΔ SANTE μειώθηκε από 
97 % σε 83 % μεταξύ του 2016 και του 2018·

19. τονίζει ότι το 2018, 778 μέλη του προσωπικού εργάζονταν στη ΓΔ SANTE (780 το 
2017)·

20. επισημαίνει τις προκλήσεις που εντόπισε η ΓΔ SANTE στην ετήσια έκθεση 
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δραστηριοτήτων της όσον αφορά την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος της Ένωσης 
για την υγεία για την περίοδο 2014-2020 (το «πρόγραμμα για την υγεία»)· σημειώνει 
ότι οι εν λόγω προκλήσεις σχετίζονται με τον τρέχοντα μηχανισμό χρηματοδότησης του 
προγράμματος για την υγεία, ο οποίος επιτρέπει μόνο τη χρηματοδότηση έργων και 
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πιο μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
αναλαμβανόμενων δράσεων, καθώς και με τον σύνθετο χαρακτήρα ορισμένων 
μηχανισμών του προγράμματος για την υγεία, όπως είναι οι κοινές δράσεις που 
υλοποιούνται με τα κράτη μέλη, πράγμα που σημαίνει ότι τα διαστήματα που 
μεσολαβούν μεταξύ του αρχικού σχεδιασμού της δραστηριότητας και της πραγματικής 
έναρξής της μπορεί να είναι παρατεταμένα· επισημαίνει τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική έκθεση αριθ. 21/2019 για τη 
μικροβιακή αντοχή (ΜΑ), σύμφωνα με τα οποία οι δραστηριότητες της Επιτροπής και 
των οργανισμών απέφεραν ορισμένη πρόοδο, παραδείγματος χάριν, σε ζητήματα 
κτηνιατρικής φύσης ή σχετικά με τα τρόφιμα· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, υπάρχουν μέχρι στιγμής λίγα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι η υγειονομική επιβάρυνση από τη ΜΑ έχει μειωθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

21. τονίζει τις προκλήσεις που εντόπισε η ΓΔ SANTE στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
της όσον αφορά την εφαρμογή του κοινού δημοσιονομικού πλαισίου (ΚΔΠ) για την 
περίοδο 2014-2020 στον τομέα της τροφικής αλυσίδας, όπως η έλλειψη πρόσβασης σε 
αποθεματικό κρίσεων και η απουσία μιας καθιερωμένης μεθόδου εκτίμησης των ζώων, 
των φυτών και των προϊόντων που αναμένεται να καταστραφούν ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής μέτρων περιορισμού της νόσου·

22. εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την έκθεση εκτέλεσης, ότι μπορεί να 
χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά τις δαπάνες στα πεδία πολιτικής για 
το περιβάλλον και το κλίμα, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων για το 
οικονομικό έτος 2018.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί 
οργανισμοί
(2019/2055(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Cláudia Monteiro de Aguiar

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι 
ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2018 είναι αξιόπιστοι 
και ότι οι υποκείμενες πράξεις της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 είναι σε γενικές 
γραμμές νόμιμες και κανονικές ως προς όλα τα ουσιαστικά σημεία, εκτός από τις δαπάνες 
υψηλού κινδύνου (κυρίως εκείνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συστημάτων 
απόδοσης εξόδων, οι οποίες διέπονται από πολύπλοκους κανόνες), με εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος 4,5 %· επισημαίνει ότι το συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
του 2,6 % παραμένει υψηλότερο από το όριο σημαντικότητας που έχει ορίσει το 
Ελεγκτικό Συνέδριο (2 %)·

2. επισημαίνει ότι το 2018 διατέθηκαν 4 248 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων και 2 454 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών για τις πολιτικές 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), 
για την ασφάλεια των μεταφορών και για τους οργανισμούς μεταφορών για τα 
δικαιώματα των επιβατών, καθώς και για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των 
μεταφορών (πρόγραμμα «Ορίζων 2020»)· επιπλέον σημειώνει ότι ο Εκτελεστικός 
Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) διαχειρίστηκε 3 708,4 εκατ. EUR σε 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 1 950,5 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών που 
εγκρίθηκαν για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (κεφάλαιο 06 02) και το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (έρευνα και καινοτομία σχετικά με τις μεταφορές – 
Κεφάλαιο 06 03)·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 ολοκληρώθηκε η πρόσκληση 
ανάμειξης «CEF–Μεταφορές» του 2017 με μια καινοτόμο προσέγγιση η οποία καθιστά 
διαθέσιμο συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 1,35 δισεκατ. EUR σε ενωσιακές 
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χορηγήσεις που θα συνδυαστούν με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδιώτες επενδυτές· πιστεύει ότι είναι αναγκαία η εκ των 
υστέρων αξιολόγηση των έργων αυτών προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα 
της εν λόγω καινοτόμου προσέγγισης· επισημαίνει ότι η δεύτερη προθεσμία του 
Απριλίου του 2018 για την υποβολή προτάσεων, οι οποίες εστιάζουν σε έργα καινοτομίας 
και νέων τεχνολογιών, ιδίως στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων, προς υποστήριξη 
της πολιτικής της Επιτροπής για την καθαρή κινητικότητα, οδήγησε στην επιλογή 35 
έργων με συνολική χρηματοδότηση από τον CEF ύψους 404,8 εκατ. EUR· επισημαίνει 
ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί το επίπεδο ενημέρωσης των δικαιούχων όσον αφορά 
τους κανόνες επιλεξιμότητας του CEF, ιδίως με τη σαφή διάκριση των συμβάσεων 
εφαρμογής και των συμβάσεων υπεργολαβίας· υπενθυμίζει ότι το χρηματικό ποσό που 
δαπανάται στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτικού μέσου δεν είναι το μοναδικό κριτήριο 
επιδόσεων, και καλεί την Επιτροπή να εμβαθύνει την αξιολόγηση των επιτευγμάτων που 
έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των έργων μεταφορών που χρηματοδοτούνται από 
την ΕΕ και να μετρήσει την προστιθέμενη αξία τους και τις προσανατολισμένες στα 
αποτελέσματα δαπάνες·

4. καλεί τους Ευρωπαίους συντονιστές των ΔΕΔ-Μ να προβούν σε διεξοδική αξιολόγηση 
των έργων που ολοκληρώθηκαν και των βελτιώσεων που επιτεύχθηκαν κατά μήκος των 
διαδρόμων ΔΕΔ-Μ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, και να την υποβάλουν 
στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή· επίσης καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν νέο 
μηχανισμό, προσανατολισμένο στα αποτελέσματα, που θα περιλαμβάνει 
βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τεχνική βοήθεια, 
προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών ταμείων και να 
εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα επιτύχουν τους στόχους ολοκλήρωσης του 2030 και 
του 2050, για τα βασικά και τα εκτεταμένα δίκτυα αντίστοιχα·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την τροποποίηση του πολυετούς προγράμματος 
εργασίας του CEF, η οποία εγκρίθηκε στις 19 Απριλίου 2018 και κατέστησε διαθέσιμο 
συνολικό ενδεικτικό ποσό 450 εκατ. EUR για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 
2018 στο πλαίσιο του γενικού κονδυλίου «CEF–Μεταφορές», ώστε να υποστηριχθούν 
έργα κοινού συμφέροντος που συνδέονται με τους εγκάρσιους στόχους της 
ψηφιοποίησης των μεταφορών, της οδικής ασφάλειας και της πολυτροπικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συντονισμός των προγραμμάτων εργασίας, 
προκειμένου να αξιοποιούνται οι συνέργειες μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση 
απόφασης χρηματοδότησης με την οποία θεσπίστηκε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για 
το CEF και έδωσε στον INEA τη δυνατότητα να δρομολογήσει την πρόσκληση «CEF–
Μεταφορές» του 2019 όσον αφορά την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής μέσω 
επιχορηγήσεων, με τη διάθεση ενδεικτικού ποσού 100 εκατ. EUR, για έργα κοινού 
συμφέροντος που καλύπτουν διασυνοριακά τμήματα, συνδέσεις με θαλάσσιους λιμένες 
και την ανάπτυξη αυτών, καθώς και τον μετριασμό των επιπτώσεων του θορύβου και των 
κραδασμών που προκαλούνται από σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές· 
υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν απτά οφέλη στον τομέα των μεταφορών, 
απαιτείται ορθή διαχείριση του προϋπολογισμού και ανάλωσή του σε συναφή και 
κατάλληλα επενδυτικά έργα, τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υλοποιούνται εγκαίρως·

6. επισημαίνει ότι, έως το πέμπτο έτος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2014-
2020, μόνο το 23 % των κονδυλίων που είχαν χορηγηθεί αρχικά κατέληξε σε πληρωμές 
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έως τον Ιανουάριο του 2019, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η πλήρης 
εφαρμογή του CEF· επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις 
πληρωμών, θα αυξηθούν σημαντικά οι αποδεσμεύσεις και οι επανεισροές έως το τέλος 
της περιόδου προγραμματισμού και δεν θα επαρκεί ο χρόνος για να αναδρομολογηθούν 
τα κονδύλια σε άλλα έργα, είναι δε απαραίτητο ο INEA να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς 
την τεχνική και οικονομική εκτέλεση των έργων, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη λήψη 
αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων· επαναλαμβάνει τις συστάσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου προς την Επιτροπή και τον INEA να διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη 
συνεκτικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών επιλογής έργων, να θέσουν καλύτερους 
όρους για την έγκαιρη εφαρμογή του προγράμματος και να επανασχεδιάσουν το πλαίσιο 
αποδόσεων ώστε να παρακολουθούνται καλύτερα τα αποτελέσματα των έργων·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση αριθ. 30/2018 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κύριοι τρόποι δημόσιων 
μεταφορών καλύπτονται από τους κανονισμούς της ΕΕ, γεγονός που καθιστά το πλαίσιο 
της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών μοναδικό παγκοσμίως· ωστόσο, εκφράζει τη 
λύπη του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο πολλοί 
επιβάτες δεν γνώριζαν επαρκώς τα δικαιώματά τους και συχνά δεν μπορούσαν να τα 
επικαλεστούν λόγω προβλημάτων στην επιβολή τους· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, το 
αίτημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να βελτιωθεί η συνεκτικότητα, η σαφήνεια και η 
αποτελεσματικότητα του ενωσιακού πλαισίου για τα δικαιώματα των επιβατών, να 
αναληφθεί δράση ώστε να προωθηθούν πιο αποτελεσματικές και διαφανείς ενημερωτικές 
εκστρατείες και να παρασχεθούν περαιτέρω εργαλεία, στους σχετικούς εθνικούς φορείς, 
για την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών·

8. επισημαίνει ότι το 2018 το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε τις πληρωμές που συνδέονται 
με την κινητικότητα και τις μεταφορές, υπαγόμενες στο κεφάλαιο «Ανταγωνιστικότητα 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση», στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας για το 
2017· εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα ότι το εναπομένον ποσοστό 
σφάλματος του «CEF–Μεταφορές» και του προηγούμενου προγράμματος ΔΕΔ-Μ, που 
αποτελούν τα βασικά στοιχεία των πληρωμών για την κινητικότητα και τις μεταφορές, 
είναι μικρότερο του 1 %· επισημαίνει ότι ο έλεγχος των πράξεων στο σύνολο του 
κεφαλαίου «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» κατέληξε σε 
εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο σφάλματος 4,2 %, το οποίο υπερβαίνει το όριο 
σημαντικότητας·

9. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, δεδομένου ότι υφίστανται πολλαπλές 
πηγές χρηματοδότησης, να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα έργα, υπό μορφή 
μονοαπευθυντικής διαδικασίας, ώστε να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν εύκολα 
τις εξελίξεις και τη χρηματοδότηση των υποδομών που συγχρηματοδοτούνται από τα 
ταμεία της Ένωσης και από το ΕΤΣΕ· αυτές οι μονοαπευθυντικές θυρίδες θα διαθέτουν 
ευρείες συντονιστικές αρμοδιότητες, των οποίων θα υπερισχύουν οι κανόνες της ΕΕ, με 
πολυγλωσσική διάσταση, ούτως ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται όλες τις εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων· επισημαίνει ότι, κατά το πέμπτο έτος του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΤΣΕ 
εξακολουθούσε να είναι βραδύτερη από ό,τι προβλεπόταν· τονίζει ότι τα εντοπισθέντα 
σφάλματα είναι στο επίπεδο του δικαιούχου και ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται 
περισσότερη καθοδήγηση όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών·

10. επισημαίνει τη σημαντική αριθμητική αύξηση των χρηματοδοτικών μέσων, η οποία 
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παρέχει νέες ευκαιρίες συνδυασμού χρηματοδότησης στον τομέα των μεταφορών, ενώ 
παράλληλα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σύνθετο πλέγμα ρυθμίσεων γύρω 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα 
μέσα αυτά, που λειτουργούν παράλληλα με τον προϋπολογισμό της Ένωσης, 
ενδεχομένως απειλούν να υπονομεύσουν το επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει ευθυγράμμιση ως προς την υποβολή εκθέσεων, τον λογιστικό 
έλεγχο και τον δημόσιο έλεγχο· καλεί την Επιτροπή να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούσε να μεταρρυθμιστεί το δημοσιονομικό σύστημα της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί ότι οι συνολικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης 
δεν είναι πιο περίπλοκοι από όσο χρειάζεται για να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της 
Ένωσης και να εξασφαλιστούν η λογοδοσία, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή των συστάσεων της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου προς τη ΓΔ MOVE όσον αφορά την εποπτεία της κοινής 
επιχείρηση Shift2Rail και το σύστημα παρακολούθησης των πολιτικών για την ασφάλεια 
των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών·

12. τονίζει τη σημασία της πρόσληψης άκρως εξειδικευμένου προσωπικού προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στη ΓΔ MOVE και στον INEA, η οποία είναι 
αναγκαία για την εκπλήρωση των απαιτητικών τους ρόλων·

13. υπογραμμίζει ότι η πολιτική για τις υποδομές μεταφορών προσφέρει μια σαφή ευκαιρία 
για την αύξηση των συνεργειών μεταξύ των αμυντικών αναγκών και των αναγκών των 
πολιτών αφενός και του ΔΕΔ-Μ αφετέρου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
προσθήκη πυλώνα στρατιωτικής κινητικότητας στην πολιτική για το ΔΕΔ-Μ, με την 
έγκριση του σχεδίου δράσης του Μαρτίου του 2018 και την πρόταση της Επιτροπής να 
συμπεριληφθεί νέο κονδύλιο ύψους 6,5 δισεκατ. EUR για τις ανάγκες στρατιωτικής 
κινητικότητας στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για τον CEF για την περίοδο 2021-2027· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναλυθούν τα κενά που υφίστανται ανάμεσα στις 
στρατιωτικές απαιτήσεις και στις απαιτήσεις του ΔΕΔ-Μ όσον αφορά τη δημιουργία 
αγωγού για έργα διπλής χρήσης τα οποία θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από τον CEF 
2021-2027 και να ενισχύσουν το ΔΕΔ-Μ· επαναλαμβάνει ότι η εξέλιξη αυτή αντανακλά 
τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει το ΔΕΔ-Μ στην ολοκλήρωση των υποδομών της 
Ένωσης, ώστε να επιτευχθεί ταχεία και απρόσκοπτη κινητικότητα σε ολόκληρη την 
ήπειρο, καθώς και να ενισχυθεί η ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, όπως ανθρωπιστικές κρίσεις, φυσικές καταστροφές ή έκτακτα 
περιστατικά πολιτικής προστασίας, και, ως εκ τούτου, να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
εσωτερική αγορά·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη νέων έργων που εστιάζονται στην αστική 
κινητικότητα, την αποδοτική υλικοτεχνική υποστήριξη και τις υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένου του λιμένα του μέλλοντος, αξίας περίπου 105 εκατ. EUR από την 
πρόσκληση του 2017 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την έγκριση του τριετούς προγράμματος εργασίας του «Ορίζων 
2020» για τις μεταφορές για την περίοδο 2018-2020· επαναλαμβάνει τη σύσταση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου να καθοριστεί σχέδιο ανάπτυξης των κεντρικών λιμένων σε 
επίπεδο ΕΕ και να αναθεωρηθεί ο αριθμός των κεντρικών λιμένων·

15. πιστεύει ότι ο τομέας του τουρισμού είναι εξαιρετικά συνδεδεμένος με τον τομέα των 
μεταφορών· επαναλαμβάνει, συνεπώς, το αίτημά του να προστεθεί κονδύλιο στους 
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μελλοντικούς προϋπολογισμούς της Ένωσης που προορίζονται για τον τουρισμό, 
προκειμένου να υποστηριχθούν οι δράσεις για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουριστικού 
τομέα·

16. προτρέπει την Επιτροπή να δημοσιεύει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ετήσια 
επισκόπηση των έργων μεταφορών και τουρισμού που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής, όπως 
εφαρμόζεται για τον CEF·

17. προτείνει, σε σχέση με τους τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού, να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την 
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί 
οργανισμοί
(2019/2055(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Josianne Cutajar

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι, όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (ΕΕΣ) για το οικονομικό έτος 2018, η εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος 
στις δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» 
αυξήθηκε από 3 % το 2017 σε 5 % το 2018· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
παρόλο που το ποσό που ελέγχθηκε το 2018 σε αυτόν τον τομέα (23,8 δισεκατομμύρια 
EUR) ήταν σημαντικά υψηλότερο από το ποσό του 2017 (8,0 δισεκατομμύρια EUR), η 
θετική τάση των τελευταίων ετών έχει αντιστραφεί· προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο 
σφάλματος στο τέλος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), λόγω 
της πίεσης για ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων ενόψει πιθανής απώλειας της 
ενωσιακής χρηματοδότησης·

2. υπογραμμίζει ότι οι παρατυπίες κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν 
συνεπάγονται αυτομάτως απάτη και ότι απαιτείται διεξοδική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου πριν εφαρμοστούν δημοσιονομικές διορθώσεις κατά των 
δικαιούχων· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει τη στρατηγική της για την 
καταπολέμηση της απάτης και να συνεχίσει να στηρίζει και να βοηθά τα κράτη μέλη 
στην εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της απάτης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάλυσης των παρατυπιών που καταγγέλλουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)·

3. σημειώνει ότι οι εν λόγω παρατυπίες όσον αφορά τόσο τις επιχορηγήσεις όσο και τα -
λιγότερο ελεγχόμενα- χρηματοδοτικά μέσα, προκύπτουν κυρίως από επιστροφές μη 
επιλέξιμων σχεδίων, δικαιούχων, δραστηριοτήτων και δαπανών (44 %) καθώς και από 
παραβάσεις των κανόνων σχετικά με την εσωτερική αγορά και τις κρατικές ενισχύσεις 
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(40 %) και την απουσία αποδεικτικών εγγράφων (11 %), αλλά οφείλονται επίσης στα 
συνολικά χαμηλά ποσοστά επιστροφής και πληρωμών του προηγούμενου έτους και στη 
μείωση του αριθμού των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλήφθηκαν στον 
έλεγχο· τονίζει ότι το 2018 αυξήθηκε η συμβολή των σφαλμάτων που σχετίζονται με τις 
δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τις επιχορηγήσεις 
στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος του ΕΕΣ για τις δαπάνες υψηλού κινδύνου· τονίζει, 
όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2018, ότι η επιστροφή του ΦΠΑ 
είναι ευεπίφορη σε σφάλματα και δεν οδηγεί πάντα στην βέλτιστη χρήση των 
κονδυλίων της Ένωσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της περαιτέρω 
απλούστευσης των κανόνων· επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν 
συμμορφώνονται με την υποχρέωση καταβολής στους δικαιούχους της πλήρους 
δημόσιας συνεισφοράς το αργότερο 90 ημέρες μετά την αίτηση πληρωμής·

4. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά υπόκεινται σε 
πολύπλοκους κανόνες και όρους επιλεξιμότητας· εκφράζει τη λύπη του για τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη και ορισμένες περιφέρειες στην 
υλοποίηση της εκτέλεσης των κονδυλίων· συμφωνεί με το ΕΕΣ, ότι η απλούστευση των 
εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση αυτής της 
πηγής σφάλματος και της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους· υπενθυμίζει 
ότι η απλούστευση των κανόνων δεν διασφαλίζει απλώς υψηλό επίπεδο διαφάνειας, 
αλλά μπορεί, επίσης, να συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη χρήση των 
πόρων· ζητεί ουσιαστικότερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη 
θέσπιση ειδικών εθνικών κανόνων για την υλοποίηση των ταμείων συνοχής· καλεί το 
ΕΕΣ και τις εθνικές ελεγκτικές αρχές να προτείνουν συστάσεις για την απλούστευση 
των κανόνων και να διενεργήσουν ελέγχους απλούστευσης·

5. υπογραμμίζει ότι οι εθνικές ελεγκτικές αρχές διαδραματίζουν, από κοινού με το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση της 
εκτέλεσης των ταμείων συνοχής· ζητεί τη βελτίωση των μεθόδων λογιστικού ελέγχου 
που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να μειώσει τις 
αποκλίσεις στην ερμηνεία των εφαρμοστέων εθνικών ή ενωσιακών κανόνων σε 
περίπτωση διαφωνίας με τις εκτιμήσεις της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τη φύση των διαπιστωθέντων σφαλμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν 
τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον και διαφορετικές ερμηνείες των εφαρμοστέων 
κανόνων·

6. τονίζει ότι η απορρόφηση των ΕΔΕΤ εξακολούθησε να είναι βραδύτερη απ’ ό,τι είχε 
προγραμματιστεί και ότι έως το τέλος του 2018 ανήλθε σε μόνο 27,3 %, ποσοστό που 
είναι  ακόμη χαμηλότερο από το ποσοστό απορρόφησης του 33,4% που επιτεύχθηκε 
στα τέλη του 2011, δηλαδή το αντίστοιχο έτος του προηγούμενου ΠΔΠ· προειδοποιεί 
ότι η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσπευσμένες δαπάνες έως το τέλος 
της περιόδου προγραμματισμού και να θέσει  σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής συνοχής·

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει διεξοδική ανάλυση των λόγων για τους οποίους 
ορισμένες περιφέρειες συνεχίζουν να παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό απορρόφησης των 
πόρων, να εξετάσει συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση των διαρθρωτικών 
προβλημάτων που οδηγούν σε αυτήν την ανισομέρεια και να εντείνει την επιτόπια 
τεχνική υποστήριξη· τονίζει ότι η ευελιξία και η απλούστευση των κανόνων μπορούν 
να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ·
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8. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης δεν οφείλεται αποκλειστικά στη 
μεθοδολογία αποδέσμευσης (στον λεγόμενο «κανόνα n + 3»), αλλά οφείλεται επίσης 
στην καθυστερημένη έγκριση του νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την εφαρμογή 
της πολιτικής συνοχής· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επίτευξη ταχείας πολιτικής 
συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων για το επόμενο ΠΔΠ 2021-2027 και για τους 
κανονισμούς σχετικά με την πολιτική συνοχής ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
συσσώρευσης των μελλοντικών αιτήσεων πληρωμής· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταρτίσουν, το πρώτο εξάμηνο του 2020, σχέδιο δράσης για την 
επιτάχυνση της εκτέλεσης των ΕΔΕΤ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, με 
σαφή κίνητρα για την ουσιαστική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε να 
ενισχυθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Ένωσης και ιδίως η οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή  και, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

9. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστα συστήματα μέτρησης των 
επιδόσεων βασισμένα σε υψηλής ποιότητας δεδομένα, προκειμένου να ενισχυθεί η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω και να ευθυγραμμίσει τις μεθοδολογίες ελέγχου προκειμένου να 
εναρμονιστούν τα διάφορα συστήματα μέτρησης επιδόσεων των αρχών των κρατών 
μελών· ζητεί να εφαρμοστεί ένα  ευρύτερο σύνολο δεικτών ικανών να αποτυπώσουν 
την αρχή της εταιρικής σχέσης στην οποία βασίζονται οι δαπάνες της πολιτικής 
συνοχής καθώς και τις σχετικές οριζόντιες διαστάσεις της, όπως οι οικονομικές 
επιδόσεις, η ισότητα των φύλων, η απαγόρευση των διακρίσεων και η βιώσιμη 
ανάπτυξη και παράλληλα να αποφευχθεί κάθε πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση· 
επισημαίνει ότι η συλλογή δεδομένων θα πρέπει να προσαρμόζεται ταχέως σε κάθε 
αλλαγή των διοικητικών συστημάτων (όπως η ταξινόμηση NUTS)·

10. εκτιμά ότι η Ένωση κάνει ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των χρηματοπιστωτικών 
μέσων και των δημοσιονομικών εγγυήσεων του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος έχει συμβάλει στην προσέλκυση πρόσθετης 
χρηματοδότησης για την κάλυψη του επενδυτικού χάσματος σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο· κατά συνέπεια, επαναλαμβάνει τη στήριξη των ελέγχων επιδόσεων 
του ΕΕΣ που αφορούν τα χρηματοδοτικά μέσα και την ΕΤΕπ.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί 
οργανισμοί
(2019/2055(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Attila Ara-Kovács

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει επιδοκιμασία για τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το 
οικονομικό έτος 2018· λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με την κανονικότητα των πράξεων, στο πλαίσιο των οποίων το 77 % 
των πράξεων που εξετάστηκαν ήταν άνευ σφαλμάτων (σημείο 7.8 της ετήσιας έκθεσης 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου) με συνολικό ποσοστό σφάλματος 2,4 % για τον τομέα 
«Φυσικοί πόροι»· επισημαίνει ότι οι άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων ήταν απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα και ότι τα 
περισσότερα από τα υπόλοιπα σφάλματα προήλθαν από περίπλοκους κανόνες 
επιλεξιμότητας, ιδίως στις δραστηριότητες αγροτικής ανάπτυξης· ζητεί η αντιμετώπιση 
αυτού του ζητήματος να αποτελέσει προτεραιότητα στην επόμενη μεταρρύθμιση· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι ο κίνδυνος που συνεπάγονται τα σφάλματα καλύπτεται 
επαρκώς από τη διορθωτική ικανότητα της Επιτροπής (1,90 % των σημαντικών 
δαπανών)· 

2. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των οργανισμών πιστοποίησης, 
δεδομένου ότι αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της κανονικότητας της 
κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)· 

3. σημειώνει ότι οι περισσότερες δράσεις αγροτικής ανάπτυξης που υποβλήθηκαν σε 
έλεγχο παρήγαγαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν το πλαίσιο επιδόσεών τους όπου απαιτείται και να 
θεσπίσουν περαιτέρω μέτρα απλούστευσης, όπως απλουστευμένες επιλογές κόστους·  
σημειώνει ότι ένα κοινό, μετρήσιμο και πλήρως ανεπτυγμένο σύνολο δεικτών 
αποτελεσμάτων και εκροών και οροσήμων θα αποτελέσει τη βάση για το προτεινόμενο 
νέο μοντέλο λειτουργίας· ωστόσο, σημειώνει επίσης ότι η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα 
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που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω αδυναμίες στις νομοθετικές προτάσεις 
της για τη μελλοντική ΚΓΠ·

4. εκφράζει ικανοποίηση για το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (96,92 
% για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 97,21 % για τις πιστώσεις 
πληρωμών)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα πορίσματα της 
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με το ποσοστό 
σφάλματος είναι συνεπή με το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου· ωστόσο, ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το ποσοστό εκτέλεσης για την 
αγροτική ανάπτυξη (93,97 % το 2018) και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να διευκολύνουν την απορρόφηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης·

5. επισημαίνει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκφράστηκε στους ελέγχους 
του, ότι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), το οποίο 
ενσωματώνει το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ), έχει συμβάλει στο να 
μειωθεί το επίπεδο σφαλμάτων στις άμεσες ενισχύσεις, με το ΣΑΑ να έχει ιδιαίτερα 
σημαντική συμβολή· επισημαίνει τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης, των καινοτόμων 
μεθόδων και της τεχνολογίας στο πλαίσιο του νέου μοντέλου λειτουργίας για την 
περαιτέρω μείωση του ποσοστού σφάλματος και της διοικητικής επιβάρυνσης·

6. τονίζει τη θετική συμβολή της ψηφιοποίησης όσον αφορά την αύξηση της 
αποδοτικότητας και τη μείωση των σφαλμάτων και της γραφειοκρατίας·

7. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εν εξελίξει εμπορικές 
συμφωνίες με τρίτες χώρες όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων για την ασφάλεια 
των τροφίμων, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων σε συνδυασμό με την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος η οποία συνδέεται με τα χαμηλότερα περιβαλλοντικά 
πρότυπα· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι υπάρχει ένα ισχυρό 
κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και ότι οι εμπορικοί 
εταίροι συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις που προβλέπονται σε αυτό· 
επισημαίνει την ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού επίσης όσον αφορά τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω νομοθεσία 
σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύονται ή δεν τίθενται σε κίνδυνο τα πρότυπα στον τομέα 
της γεωργίας της Ένωσης·

8. εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων σε υψηλό επίπεδο και υφαρπαγής γαιών από ολιγάρχες με πιθανή 
διευκόλυνση από τις κυβερνήσεις και τις δημόσιες αρχές· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν ορθές νομοθετικές πρακτικές που αποσκοπούν στον περιορισμό της 
υφαρπαγής γαιών· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την πρόληψη και 
τον εντοπισμό της απάτης· είναι της άποψης ότι μόνο ο καθορισμός ανώτατων ορίων, 
σε συνδυασμό με τη θέσπιση της αντιστάθμισης του κόστους εργασίας πριν από τον 
καθορισμό ανώτατων ορίων, που τίθεται σε ισχύ με την προτεινόμενη νέα 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς τα εν λόγω ζητήματα· 
καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή, να αναπτύξουν ένα 
κατάλληλο νομικό μέσο για την αποφυγή της υφαρπαγής γαιών·

9. καλεί την Επιτροπή να διαφοροποιήσει την υφαρπαγή γαιών από τη συγκέντρωση και 
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τον αναδασμό γαιών, η οποία, λόγω των ιστορικών μοντέλων ιδιοκτησίας γης ή 
αναδιοργάνωσης σε ορισμένα κράτη μέλη, οδήγησε στην ανάγκη των μικρών γεωργών 
να συγκεντρώσουν έναν αριθμό αγροτεμαχίων ώστε να δημιουργηθούν οικονομικά 
παραγωγικές μονάδες με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας·

10. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει και να συνδυάσει τα συστήματα και τις βάσεις 
δεδομένων που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να εντοπίσει τους τελικούς 
πραγματικούς δικαιούχους σε περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αποτελούν 
τμήμα μιας μεγαλύτερης εταιρικής δομής· επισημαίνει την ανάπτυξη ενός μητρώου 
επιχειρήσεων σε επίπεδο Ένωσης, το οποίο θα μπορούσε να συνδυαστεί με 
πληροφορίες από το ΟΣΔΕ, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις με έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό της επιχείρησης σε επίπεδο 
Ένωσης, με στόχο την καλύτερη διάκριση του τελικού προορισμού των κονδυλίων της 
ΚΓΠ· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει επίσης μια υπηρεσία παρατηρητηρίου για 
τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τη συγκέντρωση γεωργικών γαιών 
και τη γαιοκτησία σε ολόκληρη την Ένωση·

11. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να επαγρυπνεί ιδιαίτερα για ζητήματα που άπτονται του 
κράτους δικαίου όσον αφορά κονδύλια της ΚΓΠ· προτείνει οι ενισχύσεις της ΚΓΠ να 
ωφελούν εκείνους που δουλεύουν τη γη καθώς και τον αγροτικό πληθυσμό· τονίζει ότι 
η γεωργία της Ένωσης εξυπηρετείται καλύτερα όταν η χρηματοδότηση ενθαρρύνει την 
υπευθυνότητα όσων δραστηριοποιούνται στη γεωργική παραγωγή· καλεί το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση σχετικά με την υφαρπαγή γαιών και τον δυνητικό 
αντίκτυπό της στην ΚΓΠ·

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ ειδών σφαλμάτων, 
για παράδειγμα μεταξύ ακούσιων παραλείψεων και περιπτώσεων απάτης· υπενθυμίζει 
ότι οι περισσότεροι από τους δικαιούχους αποτελούν μικρές και μεσαίες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και οι περίπλοκες κανονιστικές διατάξεις αυξάνουν τον κίνδυνο 
ακούσιων παραλείψεων, οι οποίες θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εκτίμηση του πραγματικού ποσοστού σφάλματος·

13. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή των παρεμβάσεων της ΚΓΠ συνδέεται αυστηρά με τη 
συμμόρφωση των δικαιούχων με τις δεσμεύσεις που καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης· 
τονίζει ότι η αυξημένη ευελιξία των κρατών μελών όσον αφορά την κατανομή των 
επιδοτήσεων της ΚΓΠ θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων 
εθνικών πολιτικών συμφερόντων, ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης των 
καταχρήσεων, και καλεί, συνεπώς, επιτακτικά την Επιτροπή να αποφύγει την 
επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, ιδίως του συστήματος για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των μεμονωμένων δικαιούχων με τους κανόνες επιλεξιμότητας για 
στήριξη, προκειμένου να διατηρήσει την αξιοπιστία της Ένωσης όσον αφορά τη 
διαχείριση μίας από τις βασικές δημόσιες πολιτικές της·

14. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ένα σύστημα για την επιλεξιμότητα των 
δαπανών που βασίζεται αποκλειστικά στις εκροές δεν συμβάλλει ούτε στην 
απλούστευση ούτε στις επιδόσεις της ΚΓΠ, και θέτει σε κίνδυνο την ίση μεταχείριση 
των γεωργών και των κρατών μελών, την οποία εξασφαλίζει το ισχύον σύστημα 
συμμόρφωσης· θεωρεί πιθανό ότι μια ΚΓΠ με μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα 
που θα βασίζεται σε στρατηγικά σχέδια θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα είδη 
παρατυπιών και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της το γεγονός αυτό 
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κατά την αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων και των μέτρων που 
περιέχουν·

15. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντική η αξιοποίηση όλων των δυνατών μέτρων για τη 
διαφύλαξη του προϋπολογισμού της ΚΓΠ έναντι περιπτώσεων απάτης· θεωρεί την 
πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης ως το κριτήριο για την αξιολόγηση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΚΓΠ· ζητεί, επομένως, 
επιτακτικά να συνεχιστεί η ευαισθητοποίηση στα κράτη μέλη και εντός της Επιτροπής, 
ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη της απάτης και να αναπτυχθούν οι ικανότητες 
εντοπισμού περιπτώσεων απάτης· θεωρεί απαραίτητη, στο πλαίσιο αυτό, την παροχή 
βοήθειας στα κράτη μέλη για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF)·

16. τονίζει ότι η στήριξη των νεαρών και των νέων γεωργών από την ΚΓΠ είναι 
ουσιαστικής σημασίας· τονίζει περαιτέρω ότι είναι σημαντικός ένας σαφής ορισμός του 
ενεργού ή του πραγματικού γεωργού· επιμένει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση επενδύσεων στις τελευταίες 
τεχνολογίες ψηφιοποίησης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει την κερδοφορία 
της γεωργίας στις αγροτικές περιοχές, πράγμα που ισχύει για όλους τους φορείς της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, και να αποφύγει την επιβολή πρόσθετων 
επιβαρύνσεων· υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση της γεωργίας μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό εργαλείο για την αναζωογόνηση των αγροτικών υπηρεσιών, καθιστώντας τις 
αγροτικές περιοχές πιο ελκυστικές για τους νέους γεωργούς.

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας πιο οικολογικής ΚΓΠ 
σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και τη στρατηγική της Ένωσης για τη 
βιοποικιλότητα, η οποία θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα στην κατανομή των 
δεόντων δημοσιονομικών πόρων, ώστε να ενισχυθεί η θέσπιση καταλληλότερων 
προγραμμάτων που θα μετατοπίσουν την εστίαση περισσότερο στην πρόληψη παρά 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων· επισημαίνει ότι απαιτείται επαρκής 
χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτομίας 
προκειμένου να ενισχυθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΚΓΠ·

18. επισημαίνει τη σημασία της δικαιοσύνης και τονίζει ότι η δίκαιη κατανομή των 
κονδυλίων εντός και μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδης.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί 
οργανισμοί 
(2019/2055(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sabine Verheyen

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 22/2018 σχετικά με την κινητικότητα στο πλαίσιο του 
Erasmus+ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα έχει θετικό αντίκτυπο στη 
στάση των συμμετεχόντων απέναντι στην Ένωση και παράγει πολλές μορφές 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας· τονίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη ευθυγράμμιση των δεικτών με τους στόχους, 
καθώς και ότι πρέπει να απλουστευθούν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και 
εκθέσεων· 

2. επισημαίνει το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι περίπλοκοι 
κανόνες αυξάνουν τον κίνδυνο σφαλμάτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να 
υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ουσιαστικών σφαλμάτων σε ορισμένα προγράμματα· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι ανάγκη να απλουστευθεί η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων και υποβολής εκθέσεων· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να μειώσει τη 
γραφειοκρατική επιβάρυνση των αιτούντων και των δικαιούχων της ενωσιακής 
χρηματοδότησης·

3. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι δικαιούχοι ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεωμένοι να ακολουθούν 
εθνικούς κανόνες που δεν ήταν πλήρως σύμφωνοι με τις αρχές της Ένωσης· τονίζει ότι 
η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη συνοχή των μέτρων 
εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη·

4. χαιρετίζει τη θετική επίδραση του προγράμματος Erasmus+ στην προώθηση της 
ένταξης ατόμων που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, όπως αναφέρεται 
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στην ειδική έκθεση αριθ. 22/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου· ζητεί να βελτιωθούν ο 
ορισμός, η υποβολή εκθέσεων και η παρακολούθηση σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ο συμπεριληπτικός χαρακτήρας του προγράμματος Erasmus+, καθώς 
και των προγραμμάτων «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» και «Δημιουργική Ευρώπη»·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων Erasmus + 
και «Δημιουργική Ευρώπη», έχοντας κατά νου την επιτυχία των προγραμμάτων και την 
προστιθέμενη αξία που προσφέρουν·

6. αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή αποφάσισε να ανακατανείμει τους πόρους που 
προορίζονταν για τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων, καθότι αυτός δεν 
οδήγησε στα αναμενόμενα αποτελέσματα·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα των προσπαθειών υπέρ των σχολικών 
προγραμμάτων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε βελτίωση της πρόσβασης σε 
προσαρμοσμένη κινητικότητα για ευρύτερες κατηγορίες μαθητών και φοιτητών, 
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά στην καλύτερη κατανόηση της Ένωσης, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ έχει αναπτυχθεί πολύ πέραν των 
ορίων μιας δράσης για την κινητικότητα των φοιτητών·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης προσέφερε 11 000 θέσεις σε νέους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη 
του για την έλλειψη στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των θέσεων στο επαγγελματικό 
σκέλος του προγράμματος· σημειώνει ότι έως τον Δεκέμβριο του 2018 είχαν εγγραφεί 
στο πρόγραμμα περισσότεροι από 93 000 νέοι, αλλά μόνο 11 000 είχαν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατεθεί 
επαρκής χρηματοδότηση για να εξασφαλιστεί πλήρης κάλυψη της ζήτησης, ιδίως στον 
τομέα του εθελοντισμού·

9. επισημαίνει την πρόοδο που σημειώθηκε στα ποσοστά επιτυχίας στο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» σε σύγκριση με το 2017 (31 % για το υποπρόγραμμα 
«Πολιτισμός» και 48 % για το υποπρόγραμμα MEDIA), αλλά τονίζει ότι απαιτούνται 
πιο επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για τη βελτίωση αυτών των αποτελεσμάτων, που 
εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιητικά·

10. καλεί τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 
Πολιτισμού (EACEA) να δώσει τη δέουσα προσοχή στην απλούστευση και την 
προσαρμογή των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων στις ομάδες-στόχους προκειμένου να 
βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης στα προγράμματα·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για την επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας των 
φύλων στους τομείς της δημιουργικότητας και του πολιτισμού και ιδίως για το ποσοστό 
των γυναικών που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση σχεδίων που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα MEDIA· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ο 
αριθμός των γυναικών που ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών 
παραμένει δυσανάλογα χαμηλός (71 % άνδρες σε σύγκριση με 29 % γυναίκες)· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα καλά αποτελέσματα που επέτυχε ο μηχανισμός 
εγγυήσεων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς 
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διευκολύνθηκε η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και 
οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί απέκτησαν μεγαλύτερη επίγνωση των 
αναγκών αυτών των επιχειρήσεων· 

13. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έτους 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, το οποίο έλαβε χρηματοδότηση ύψους 8 εκατ. EUR 
και κατά τη διάρκεια του οποίου διοργανώθηκαν περισσότερες από 23 000 εκδηλώσεις 
σε περισσότερες από 37 χώρες, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής, της 28ης 
Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη συνολική 
αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018·  ενθαρρύνει 
έντονα την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την προώθηση της 
κληρονομιάς, εφαρμόζοντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Πολιτιστική 
Κληρονομιά, το οποίο δημοσιεύθηκε μετά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2018· 

14. σημειώνει ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του EACEA εξακολουθεί να χρειάζεται 
σημαντικές βελτιώσεις, όπως σημειώθηκε στις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά τη 
δεύτερη φάση ενός ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη»· καλεί τον EACEA να λάβει 
όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή 
ποιότητα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων·

15. επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του για τις δραστηριότητες πολυμέσων της Επιτροπής, 
οι οποίες συμβάλλουν στην ανεξάρτητη κάλυψη των ενωσιακών θεμάτων από τα μέσα 
ενημέρωσης και στην προώθηση μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας· εκφράζει, 
ωστόσο, την ανησυχία του για τα συμπεράσματα της συνοπτικής περιπτωσιολογικής 
επισκόπησης αριθ. 6/2019 που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με το 
Euronews, τα οποία υπογραμμίζουν την έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας που 
χαρακτηρίζει τις ρυθμίσεις που διέπουν την παροχή από την Επιτροπή χρηματοδοτικής 
στήριξης στο Euronews και την ανεπαρκή αξιοπιστία των μηχανισμών 
παρακολούθησης και αξιολόγησης· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
διαφάνεια του προϋπολογισμού που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες πολυμέσων 
και να βελτιώσει τη λογοδοσία όσον αφορά τις δαπάνες, ιδίως με τη δημιουργία 
χωριστών γραμμών του προϋπολογισμού για τις διάφορες δραστηριότητες και με έναν 
ολοκληρωμένο έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 
διαπίστωσε ουσιώδη σφάλματα στις οριστικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το 2018· σημειώνει με ανησυχία τις σημαντικές 
αδυναμίες στα συστήματα εσωτερικών δικλίδων ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας και 
επιλεγμένων Ευρωπαϊκών Σχολείων, ιδίως στα συστήματα πληρωμών, στο περιβάλλον 
ελέγχου, στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στην τεκμηρίωση των διαδικασιών 
πρόσληψης· εκφράζει την αυξανόμενη ανησυχία του για το γεγονός ότι τα Ευρωπαϊκά 
Σχολεία δεν λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που επανειλημμένα 
έχει διαπιστώσει το Ελεγκτικό Συνέδριο και που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
επισημάνει στις εκθέσεις του για την απαλλαγή· ζητεί, επομένως, επιτακτικά να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από τα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τη λήψη μέτρων 
σύμφωνα με τις συστάσεις που διατυπώνονται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το 2018, στα τμήματα που αφορούν το λογιστικό σύστημα, το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου, τις διοικητικές πράξεις, τις προσλήψεις, τις δημόσιες συμβάσεις 
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και τις πληρωμές·

17. εφιστά την προσοχή στις επικείμενες προκλήσεις για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») από την Ένωση, και καλεί 
την Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να συνεχίσουν να προσφέρουν άριστης 
ποιότητας διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία μετά την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση·

18. υπογραμμίζει την υποεκπροσώπηση των γυναικών (31 %) στις μεσαίες διοικητικές 
θέσεις του EACEA· καλεί τον Οργανισμό να επιτύχει τον στόχο του 40 % εντός του 
2020.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί 
οργανισμοί
(2019/2055(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Roberta Metsola

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
λογαριασμούς της Ένωσης για το 2018· επισημαίνει ότι το εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο 
σφάλματος στις δαπάνες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ήταν 2,6 %, ποσοστό που 
εμπίπτει στο εύρος των εκτιμήσεων σφάλματος για τα δύο τελευταία έτη και είναι 
ελαφρώς υψηλότερο από το ιστορικά χαμηλό 2,4 % το 2017· υπενθυμίζει ότι το όριο 
σημαντικότητας που έχει τεθεί ως στόχος ανέρχεται στο 2 % και καλεί την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειες για την επίτευξη συνολικού επιπέδου σφάλματος κάτω από το 
όριο αυτό· 

2. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει ανταποκριθεί στην 
επανειλημμένη έκκληση του Κοινοβουλίου για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου 
επιπέδου σφάλματος στις δαπάνες ειδικά για τον τομέα ΙΙΙ (Ασφάλεια και ιθαγένεια)· 
λαμβάνει υπό σημείωση τον λόγο που επικαλείται το Ελεγκτικό Συνέδριο για το γεγονός 
ότι δεν το έπραξε, συγκεκριμένα ότι ο τομέας ΙΙΙ αντιπροσωπεύει μόλις το 2 % των 
πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2018· λαμβάνει υπό σημείωση την αυτοαξιολόγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΓΔ HOME) της 
Επιτροπής, η οποία εκτιμά το επίπεδο σφάλματος κάτω από το όριο σημαντικότητας του 
2 %· εκφράζει τη λύπη του διότι το περιορισμένο δείγμα των 18 πράξεων που 
ελέγχθηκαν για το 2018 δεν κρίθηκε αρκετό από το Ελεγκτικό Συνέδριο για να 
επιβεβαιώσει αυτό το θετικό αποτέλεσμα· ζητεί μεγαλύτερο δείγμα ελεγχόμενων 
πράξεων ώστε να παρέχονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή οι πληροφορίες 
που είναι απαραίτητες για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται 
στον σημαντικό αυτόν τομέα πολιτικής·
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3. τονίζει τη σημασία που έχει για την Ένωση το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει 
συστηματικά και ανεξάρτητα τα ποσοστά σφάλματος για όλους τους τομείς του 
προϋπολογισμού της Ένωσης·

4. σημειώνει με ανησυχία τις εννέα περιπτώσεις υπόνοιας απάτης που κοινοποιήθηκαν στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
το 2018·

5. τονίζει ότι η ανάλυση της συνέχειας που δόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το 2018 
κάλυψε 184 συστάσεις· σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει υλοποιήσει το 76 % των 
συστάσεων πλήρως ή ως προς τις περισσότερες πτυχές τους· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι 11 συστάσεις δεν υλοποιήθηκαν καθόλου· συμμερίζεται την άποψη του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ένας πιο διαρθρωμένος και 
τεκμηριωμένος σχεδιασμός της αξιολόγησης του κινδύνου·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 35 ειδικές εκθέσεις που δημοσίευσε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο το 2018 για τους διάφορους τομείς δαπανών της Ένωσης, οι οποίες έχουν ως 
στόχο να εξετάσουν κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιλεγμένων πολιτικών και 
προγραμμάτων της Ένωσης, εάν τα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί με αποτελεσματικό 
και αποδοτικό τρόπο και εάν η χρηματοδότηση που χορηγεί η Ένωση έχει προστιθέμενη 
αξία·

7. χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη στήριξη της 
Ένωσης προς τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τη 
ριζοσπαστικοποίηση1, που χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων πηγών, από το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»· συντάσσεται με την 
άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει το πλαίσιο για 
τον γενικό συντονισμό των δράσεων που χρηματοδοτεί η Ένωση για την αντιμετώπιση 
της ριζοσπαστικοποίησης, να αυξήσει την πρακτική στήριξη προς τους επαγγελματίες 
και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής στα κράτη μέλη και να βελτιώσει το πλαίσιο για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, αφενός, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 
εντόπισε σημαντικές αδυναμίες στις διαδικασίες εκκαθάρισης της Επιτροπής όσον αφορά 
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το ΤΕΑ και, αφετέρου, ότι 
συμφωνεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής για εκκαθάριση· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το 
γεγονός ότι τρεις από τις 18 πράξεις που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο περιείχαν 
σφάλματα, ενώ μία από τις πράξεις επιμερισμένης διαχείρισης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ 
κατέδειξε ποσοστό σφάλματος 9,4 %· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις 
συστημικές αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως η έλλειψη εκ των 
υστέρων ελέγχων των δικαιολογητικών στην περίπτωση εκ των προτέρων διοικητικών 
ελέγχων σχετικά με τις αιτήσεις πληρωμής· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τους 
ελέγχους των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που οργανώνουν οι δικαιούχοι 
κονδυλίων ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εν λόγω διαδικασιών·

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη συμμόρφωση προς τη διοργανική συμφωνία της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά 

1 Ειδική έκθεση 13/2018: «Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία: η Επιτροπή 
ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των κρατών μελών, αλλά ο συντονισμός και η αξιολόγηση εμφανίζουν ορισμένες 
αδυναμίες».
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θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση2.

2 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί 
οργανισμοί
(2019/2055(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Frances Fitzgerald

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων είναι μία από τις αξίες στις οποίες 
βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί να προάγει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα από 
την Επιτροπή να προαγάγει και να εφαρμόσει την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στις πολιτικές της Ένωσης, τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην 
κατάρτιση του προϋπολογισμού και εκτιμήσεις των επιπτώσεων ανά φύλο σε όλους 
τους τομείς ενωσιακής πολιτικής και, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να ενσωματώσει τη 
διάσταση του φύλου, συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών δεδομένων ανά φύλο στις 
εκθέσεις του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα και το κράτος δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις αξίες 
της ΕΕ και ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ως στόχο την προώθησή τους 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη αυτή θα πρέπει επίσης να επιμερίζεται μεταξύ των 
κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ·

1. τονίζει ότι η διάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων θα 
πρέπει να ενσωματωθεί και να εξασφαλιστεί σε όλους τους τομείς πολιτικής· 
επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του για εφαρμογή της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της·
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2. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου στην Ένωση, ιδίως των νομοθετικών προτάσεων που αποσκοπούν στην 
προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων 
όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη βασική αποστολή των δικαιούχων κονδυλίων της Ένωσης· να αρνηθεί 
τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε ομάδας επιδιώκει να χρησιμοποιήσει κονδύλια της 
Ένωσης για την κατάργηση δικαιωμάτων, ιδίως δικαιωμάτων των γυναικών·

3. επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού εντάσσεται σε μία συνολική στρατηγική ισότητας των φύλων και 
τονίζει, επομένως, ότι η δέσμευση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης σε αυτόν τον 
τομέα είναι θεμελιώδους σημασίας· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε καμία στρατηγική της Ένωσης για την ισότητα των φύλων 
για την περίοδο 2016-2020 και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το καθεστώς της νέας 
στρατηγικής της δέσμευσης για την ισότητα των φύλων μέσω της έγκρισής της ως 
ανακοίνωσης·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι επιθέσεις στο κράτος δικαίου και η 
εναντίωση στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών είναι 
αλληλένδετα φαινόμενα· ζητεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό μέσω της διαδικασίας 
του άρθρου 7 κατά των εν λόγω κρατών μελών·

5. επαναλαμβάνει το αίτημά του, σύμφωνα με το οποίο οι γραμμές του προϋπολογισμού 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) για την 
περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να προσδιορίζουν τους πόρους που διατίθενται για 
καθέναν από τους στόχους του προγράμματος που είναι αφιερωμένοι στην ισότητα των 
φύλων ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη λογοδοσία για τα κονδύλια που διατίθενται 
για τον σκοπό αυτό·

6. εκφράζει τη λύπη του για την τάση που παρατηρείται τα τελευταία έτη να 
περικόπτονται τα κονδύλια της Ένωσης για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και επιβεβαιώνει το αίτημά του να αυξηθούν οι 
πόροι για τον ειδικό στόχο του προγράμματος Daphne· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του για χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο για το πρόγραμμα 
Daphne στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC)· 
λαμβάνει υπό σημείωση την εξέλιξη της ανάπτυξης μιας έρευνας σε επίπεδο Ένωσης, 
με κοινή μεθοδολογία και ερωτηματολόγιο, για τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων 
για την έμφυλη βία, σε τακτική βάση, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· ελπίζει ότι τα 
πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης της έρευνας θα είναι διαθέσιμα έως το 2019 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα 
διενέργειας της έρευνας από το 2020-2021 και μετά·

7. ζητεί να εξεταστούν οι συνέργειες μεταξύ των εν λόγω εσωτερικών και εξωτερικών 
προγραμμάτων της Ένωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεκτική και συνεχής 
προσέγγιση όσον αφορά τις πολιτικές τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, όπως στην 
περίπτωση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM)·

8. ζητεί αυξημένη διαφάνεια, στοχευμένες δράσεις και ειδικές γραμμές του 
προϋπολογισμού για την επίτευξη των στόχων της ισότητας των φύλων και των 
δικαιωμάτων των γυναικών στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΄Ενωσης, 
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συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων·

9. ζητεί να περιλαμβάνονται στους γενικούς εκ των προτέρων όρους για τα κονδύλια της 
Ένωσης εκτιμήσεις επιπτώσεων από άποψη φύλου·

10. υπενθυμίζει ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των προσφύγων και των αιτούντων 
άσυλο που εισέρχονται στην Ένωση είναι γυναίκες και παιδιά· τονίζει ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συγκαταλέγεται επίσης στις θεμελιώδεις αρχές 
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου και στις πολιτικές 
μετανάστευσης και ασύλου, με τη χορήγηση ειδικών κονδυλίων για την πρόληψη της 
βίας με βάση το φύλο και τη διασφάλιση της πρόσβασης στα δικαιώματα που 
σχετίζονται με την υγεία και την αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

11. ζητεί από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανανεώσουν τη 
δέσμευσή τους υπέρ της ισότητας των φύλων στο επόμενο ΠΔΠ με την ενσωμάτωση 
ρήτρας για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού και την επανεξέταση με τρόπο που συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου 
στον νέο κανονισμό για το ΠΔΠ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
κοινή δήλωση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που 
προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ, έχει σημειωθεί μικρή μόνο πρόοδος σε αυτόν τον τομέα και 
δεν έχει προκύψει από το ΠΔΠ 2014-2020 καμία σαφής στρατηγική για την ισότητα 
των φύλων η οποία να περιλαμβάνει συγκεκριμένες επιδιώξεις, σαφείς στόχους και 
πιστώσεις·

12. επισημαίνει την ανάγκη να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στους τομείς της έρευνας και της ολοκλήρωσης· στο πλαίσιο 
αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, έως τον Ιανουάριο του 2019, το 
ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν σε έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
ανερχόταν στο 42 % του συνολικού εργατικού δυναμικού· αντιθέτως, εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 28 % των συντονιστών των 
έργων και ότι μόνο στο 32,4 % των επιχορηγήσεων ελήφθη υπόψη η διάσταση του 
φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας· ζητεί επίσης να 
συμπεριληφθούν στοχευμένες δράσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα 
των φύλων με ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
διάσταση του φύλου στο πλαίσιο των πολιτικών για τη μετανάστευση και το άσυλο·

13. καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού καθ’ όλη τη διαδικασία του προϋπολογισμού, την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού και την αξιολόγηση της εκτέλεσής του, προκειμένου να προωθείται η 
ισότιμη πρόσβαση σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και να 
ενθαρρύνεται η συμμετοχή των γυναικών·

14. ζητεί τη συλλογή χωριστών ανά φύλο στοιχείων για τους δικαιούχους και τους 
συμμετέχοντες σε προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ένωση· επαναλαμβάνει το αίτημά 
του να συμπεριληφθούν επίσης στην κοινή δέσμη δεικτών αποτελεσμάτων για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης ειδικοί δείκτες ανά φύλο βασισμένοι σε  
μεγαλύτερη εστίαση στην αρχή της ισότητας, της ισοτιμίας και της οικολογίας, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
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δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας·

15. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 
δεν περιλαμβάνει τη διάσταση του φύλου λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων στοιχείων 
σχετικά με το φύλο των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ή/και οι αιτήσεις των οποίων 
εγκρίνονται για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ·
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