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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 2014, τμήμα III – Επιτροπή 
(2020/2140(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20191,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2020)0311), και τις συμπληρωματικές 
λεπτομερείς απαντήσεις,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2019 της Επιτροπής για τη διαχείριση και τις 
επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2020)0265),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2019 
(COM(2020)0268) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2020)0117),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργάνων3, την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις επιδόσεις του 
προϋπολογισμού της ΕΕ – Κατάσταση στο τέλος του 2019, που συνοδεύεται από τις 
απαντήσεις των οργάνων4, και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

– 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 2019, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με την απαλλαγή της 
Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

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

1 ΕΕ L 67 της 7.3.2019.
2 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
3 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
4 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
5 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
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Ευρωπαϊκής Ένωσης,

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

– 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 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 Αλιείας, της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, 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 
(A9-0000/2021),

1. χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 / αναβάλλει την 
απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση 
του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019·

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 2019, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

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).

6 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
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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 2019
(2020/2140(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20191,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού 
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 
20193,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2020)0311), και τις συμπληρωματικές 
λεπτομερείς απαντήσεις,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2019 
(COM(2020)0268) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2020)0117),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργανισμών4,

– 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 2019, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με την απαλλαγή των 
εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

1 ΕΕ L 67 της 7.3.2019.
2 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
3 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7
4 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
5 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.



PR\1211752EL.docx 7/70 PE655.922v01-00

EL

Ευρωπαϊκής Ένωσης,

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

– 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 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 
προγραμμάτων8, 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/ΕΚ9,

– 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 Αλιείας, της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, 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 
(A9-0000/2021),

1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, 

6 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
7 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
8 ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
9 ΕΕ L 343 της 19.12.2013, σ. 46.
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Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019 / 
αναβάλλει την απόφασή του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή του 
Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2019·

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 2019, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

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 2019, 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).
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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 
2019
(2020/2140(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20191,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 20193,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2020)0311), και τις συμπληρωματικές 
λεπτομερείς απαντήσεις,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2019 
(COM(2020)0268) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2020)0117),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργανισμών4,

– 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 2019, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με την απαλλαγή των 
εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

1 ΕΕ L 67 της 7.3.2019.
2 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
3 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
4 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
5 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– 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 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 
προγραμμάτων8, 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/ΕΚ9,

– 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 Αλιείας, της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, 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 
(A9-0000/2021),

1. χορηγεί απαλλαγή στην ασκούσα καθήκοντα διευθύντριας του Εκτελεστικού 
Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019 / 

6 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
7 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
8 ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
9 ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 73.
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αναβάλλει την απόφασή του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην ασκούσα 
καθήκοντα διευθύντριας του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019·

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 2019, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

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 2019, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στην ασκούσα καθήκοντα 
διευθύντριας 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).
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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 2019
(2020/2140(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20191,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού 
για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 
20193,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2020)0311), και τις συμπληρωματικές 
λεπτομερείς απαντήσεις,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2019 
(COM(2020)0268) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2020)0117),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργανισμών4,

– 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 2019, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με την απαλλαγή των 
εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

1 ΕΕ L 67 της 7.3.2019.
2 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
3 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
4 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
5 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
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Ευρωπαϊκής Ένωσης,

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

– 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 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 
προγραμμάτων8, 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/ΕΚ9,

– 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»10,

– 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 Αλιείας, της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής 

6 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
7 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
8 ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
9 ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 69.
10 ΕΕ L 363 της 18.12.2014, σ. 183.
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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 
(A9-0000/2021),

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 Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019 / 
αναβάλλει την απόφασή του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στη διευθύντρια του 
Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα 
Τρόφιμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019·

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 2019, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

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 2019, 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).
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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 2019
(2020/2140(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20191,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 20193,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2020)0311), και τις συμπληρωματικές 
λεπτομερείς απαντήσεις,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2019 
(COM(2020)0268) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2020)0117),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργανισμών4,

– 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 2019, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με την απαλλαγή των 
εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

1 ΕΕ L 67 της 7.3.2019.
2 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
3 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
4 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
5 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– 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 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 
προγραμμάτων8, 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/ΕΚ9,

– 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 Αλιείας, της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, 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 
(A9-0000/2021),

1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019 / αναβάλλει την απόφασή του σχετικά με τη 

6 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
7 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
8 ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
9 ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 58.
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χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019·

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 2019, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

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 2019, 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).
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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 2019
(2020/2140(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20191,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού 
Έρευνας για το οικονομικό έτος 20193,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2020)0311), και τις συμπληρωματικές 
λεπτομερείς απαντήσεις,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2019 
(COM(2020)0268) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2020)0117),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργανισμών4,

– 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 2019, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με την απαλλαγή των 
εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– 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 67 της 7.3.2019.
2 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
3 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
4 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
5 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
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Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– 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 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 
προγραμμάτων8, 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/ΕΚ9,

– 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 Αλιείας, της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, 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 
(A9-0000/2021),

1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας όσον αφορά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό 
έτος 2019 / αναβάλλει την απόφασή του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον 
διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του 

6 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
7 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
8 ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
9 ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 54.
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προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019·

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 2019, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

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 2019, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του 
Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).
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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 2019
(2020/2140(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20191,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού 
Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 20193,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2020)0311), και τις συμπληρωματικές 
λεπτομερείς απαντήσεις,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2019 
(COM(2020)0268) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2020)0117),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργανισμών4,

– 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 2019, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με την απαλλαγή των 
εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– 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 67 της 7.3.2019.
2 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
3 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
4 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
5 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
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Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– 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 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 
προγραμμάτων8, 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/ΕΚ9,

– 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 Αλιείας, της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, 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 
(A9-0000/2021),

1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και 
Δικτύων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019 / αναβάλλει την απόφασή του σχετικά με τη 

6 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
7 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
8 ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
9 ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 65.



PR\1211752EL.docx 23/70 PE655.922v01-00

EL

χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και 
Δικτύων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019·

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 2019, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

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 2019, 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).
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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 2019, τμήμα III – 
Επιτροπή
(2020/2140(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20191,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2020)0311), και τις συμπληρωματικές 
λεπτομερείς απαντήσεις,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2019 της Επιτροπής για τη διαχείριση και τις 
επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2020)0265),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2019 
(COM(2020)0268) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη 
συνοδεύει (SWD(2020)0117),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργάνων3, την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις επιδόσεις του 
προϋπολογισμού της ΕΕ – Κατάσταση στο τέλος του 2019, που συνοδεύεται από τις 
απαντήσεις των οργάνων4, και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

– 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 2019, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με την απαλλαγή της 
Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

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

1 ΕΕ L 67/1 της 7.3.2019.
2 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
3 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
4 ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7.
5 ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
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Ευρωπαϊκής Ένωσης,

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

– 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 Αλιείας, της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, 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 
(A9-0000/2021),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 / αναβάλλει το κλείσιμο των λογαριασμών του 
γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019·

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 2019, τμήμα III – 
Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

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 

6 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
7 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
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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 2019, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
(2020/2140(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 2019, 
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 2019,

– 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 Αλιείας, της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, 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 
(A9-0000/2021),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α. ο προϋπολογισμός της Ένωσης αποτελεί σημαντικό μέσο για την επίτευξη των κοινών 
στόχων πολιτικής και αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 2,1 % των δαπανών γενικής 
κυβέρνησης των κρατών μελών και των συνολικών δημόσιων δαπανών στην Ένωση·

Β. όταν το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή, επαληθεύει και αξιολογεί κατά 
πόσον οι πιστώσεις έχουν δαπανηθεί ορθά και εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι πολιτικής·

Γ. η διαδικασία απαλλαγής για το 2019 καλύπτει ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από 
πολιτική και θεσμική μετάβαση, με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
έναρξη νέας κοινοβουλευτικής περιόδου στις 2 Ιουλίου 2019 και τον διορισμό νέας 
Επιτροπής, η οποία ανέλαβε καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου 2019 και έθεσε νέες 
πολιτικές προτεραιότητες, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η μεγαλύτερη 
εστίαση στην ψηφιοποίηση της Ένωσης·

Δ. τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στους ετήσιους λογαριασμούς της Ένωσης για 
το 2019 δεν χρειάστηκαν κάποια προσαρμογή λόγω της έξαρσης του νέου κορονοϊού 
(COVID-19)· ωστόσο, το 2020 και τα επόμενα έτη, η πανδημία COVID-19 θα έχει 
σημαντικό αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και σημαντικές επιπτώσεις στον 
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προϋπολογισμό της Ένωσης και, στο πλαίσιο αυτό, από το 2020 και έπειτα, η 
υλοποίηση των πρωτοβουλιών άμεσης αντίδρασης της Ένωσης θα επηρεάσει την 
αναγνώριση, την επιμέτρηση ή την αναταξινόμηση πολλών στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού στις δημοσιονομικές καταστάσεις της Ένωσης· 

Πολιτικές προτεραιότητες

1. τονίζει, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, τη σημασία της 
συμμόρφωσης με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

2. επισημαίνει ότι, από τον Αύγουστο του 2018, το άρθρο 61 του δημοσιονομικού 
κανονισμού περιλαμβάνει έναν διευρυμένο ορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων· 
τονίζει την ευθύνη της Επιτροπής να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω διατάξεις 
εφαρμόζονται με τη δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη την Ένωση και ότι όλες οι μορφές 
σύγκρουσης συμφερόντων αντιμετωπίζονται αποδοτικά και αποτελεσματικά σε όλα τα 
στάδια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης·

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να διασφαλίσει την κατάλληλη 
αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις κατευθυντήριες γραμμές 
της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο του 
δημοσιονομικού κανονισμού, που διανεμήθηκαν στα κράτη μέλη τον Αύγουστο του 
2020, με στόχο την προώθηση μιας ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων 
σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 
εφαρμοσιμότητα των κανόνων αυτών, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την επιμερισμένη 
διαχείριση·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα εσωτερική στρατηγική για την καταπολέμηση 
της απάτης, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2019, κατόπιν 
πρωτοβουλίας της OLAF, και η οποία έχει ως στόχο να ενισχυθούν οι γνώσεις της 
Επιτροπής όσον αφορά την απάτη και η αναλυτική της ικανότητα να κατευθύνει τη 
δράση για την καταπολέμηση της απάτης, να διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ 
υπηρεσιών και εκτελεστικών οργανισμών στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης, 
και να ενισχύσει την εσωτερική εποπτεία της καταπολέμησης της απάτης·

5. προσυπογράφει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενθαρρύνει την Επιτροπή 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να τις εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατόν, τονίζοντας 
παράλληλα ορισμένες από τις πιο σημαντικές και επείγουσες συστάσεις κατωτέρω·

Η δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει 
ότι οι λογαριασμοί της Ένωσης για το 2019 είναι αξιόπιστοι, και ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα έσοδα δεν εμφάνιζαν ουσιώδη σφάλματα 
το 2019·

7. εκφράζει, ωστόσο, τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια, το Ελεγκτικό Συνέδριο χρειάστηκε να εκδώσει αρνητική γνώμη 
σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών στις οποίες βασίζονται οι 
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λογαριασμοί·

8. σημειώνει ότι αυτή η αρνητική γνώμη οφείλεται στους εξής λόγους:

α. αύξηση του πιθανότερου ποσοστού σφάλματος για τις πληρωμές, το οποίο 
εκδίδει το Συνέδριο, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, δεδομένου ότι οι 
πληρωμές επηρεάστηκαν το 2019 από πιθανότερο ποσοστό σφάλματος 2,7 % 
(σε σύγκριση με 2,6 % το 2018 και 2,4 % το 2017)·

β. πάνω από τις μισές δαπάνες (53,1 %) περιείχαν ουσιώδη σφάλματα, κάτι που 
αφορούσε κυρίως τις δαπάνες που γίνονται για την απόδοση εξόδων, στις 
οποίες το επίπεδο σφάλματος ήταν έως και 4,9 % (σε σύγκριση με 4,5 % το 
2018 και 3,7 % το 2017)· σημειώνει ότι η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην αύξηση των δαπανών για τη συνοχή, δεδομένου ότι οι δαπάνες 
στον τομέα αυτόν αυξήθηκαν σε 66,9 δισεκατομμύρια EUR το 2019· 

9. επισημαίνει ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, τα σφάλματα επιλεξιμότητας (δηλαδή 
μη επιλέξιμες δαπάνες σε δηλώσεις δαπανών και μη επιλέξιμα έργα, δραστηριότητες ή 
δικαιούχοι) στις πληρωμές για την απόδοση εξόδων, στο πλαίσιο των οποίων οι 
δαπάνες υπόκεινται συχνά σε πολύπλοκους κανόνες, αποτελούσαν τους κύριους 
παράγοντες που συνέβαλαν ώστε το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος του 2019 για τις 
δαπάνες υψηλού κινδύνου να ανέλθει στο 74 % (έναντι 68 % το 2018)·

10. εκφράζει, ωστόσο, τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι ο ιδιαίτερος ρόλος της 
Επιτροπής, όπως αποτυπώνεται στη μεθοδολογία της, και οι αδυναμίες των 
κατασταλτικών ελέγχων, που αποτελούν καθοριστικό τμήμα του συστήματος των 
δικλίδων ελέγχου, επηρεάζουν τις εκτιμήσεις της Επιτροπής όσον αφορά το επίπεδο 
σφάλματος· 

11. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρείχε το 2019 συγκεκριμένα ποσοστά 
σφάλματος για τέσσερις τομείς του ΠΔΠ: «Ανταγωνιστικότητα», «Συνοχή», «Φυσικοί 
πόροι» και «Διοίκηση»· επισημαίνει ότι, το 2019, το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε το 
υψηλότερο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες του τομέα «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» (4,4 %)·

12. σημειώνει 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· επισημαίνει ότι η παροχή ποσοστών 
σφάλματος θα καθιστούσε δυνατή τη συγκρισιμότητα μεταξύ των οικονομικών ετών·

13. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε πράξεις συνολικής αξίας 126,1 
δισεκατομμυρίων EUR (επί συνόλου δαπανών της Ένωσης ύψους 159,1 
δισεκατομμυρίων EUR), και ότι ο τομέας «Φυσικοί πόροι» αντιστοιχούσε στο 
μεγαλύτερο μερίδιο (47,2 %) του συνολικού πληθυσμού ελέγχου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, μπροστά από τους τομείς «Συνοχή» (22,5 %) και «Ανταγωνιστικότητα» 
(13,2 %)·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

14. σημειώνει ότι το 2019 οι διαθέσιμες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον τελικό 
προϋπολογισμό χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν πλήρως (σε ποσοστό 99,4 %), ενώ το 
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ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων πληρωμών ήταν ελαφρώς χαμηλότερο 
(98,5 %)·

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2019 εγκρίθηκαν τρεις διορθωτικοί 
προϋπολογισμοί, με αποτέλεσμα να προστεθούν 0,4 δισεκατομμύρια EUR στις 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 0,3 δισεκατομμύρια EUR στις πιστώσεις 
πληρωμών·

16. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων 
συνέχισαν να αυξάνονται, με αποτέλεσμα να φτάσουν τα 298,0 δισεκατομμύρια EUR 
στο τέλος του 2019 (έναντι 281,2 δισεκατομμυρίων EUR το 2018)· σημειώνει ότι το 
επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στους ετήσιους προϋπολογισμούς ήταν αισθητά 
χαμηλότερο από το ανώτατο όριο του ΠΔΠ τα τελευταία χρόνια, γεγονός που ενδέχεται 
να οδηγήσει σε υψηλότερες ανάγκες πληρωμών στο μέλλον·

17. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το συνολικό ποσοστό 
απορρόφησης των ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) ήταν 
χαμηλότερο από ό,τι κατά το αντίστοιχο έτος του προηγούμενου ΠΔΠ, καθότι στο 
τέλος του 2019, από τα συνολικά κονδύλια των ΕΔΕΤ για το τρέχον ΠΔΠ (465 
δισεκατομμύρια EUR), μόνο το 40 % είχε καταβληθεί στα κράτη μέλη (έναντι 46 % 
έως το τέλος του 2012)· σημειώνει ότι μόνο εννέα κράτη μέλη είχαν υψηλότερα 
ποσοστά απορρόφησης στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ από ό,τι στο προηγούμενο, και 
ότι συνολικά η ταχύτητα απορρόφησης το 2019 παρέμεινε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με 
το 2018· 

18. σημειώνει επιπλέον ότι, έως τις αρχές του 2019, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
τρέχοντος ΠΔΠ, μόνο το 17 % περίπου της συνολικής χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ 
που είχε δεσμευθεί μέσω χρηματοδοτικών μέσων υπό επιμερισμένη διαχείριση είχε 
εκταμιευθεί στους τελικούς αποδέκτες της·

19. σημειώνει ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, σημαντικά ποσά μη χρησιμοποιηθείσας 
ετήσιας προχρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ επιστράφηκαν στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης (7,7 δισεκατομμύρια EUR το 2019), κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην 
εκτέλεση· 

20. σημειώνει ότι οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους ήταν 
εκτεθειμένος ο προϋπολογισμός της Ένωσης το 2019 σχετίζονταν με χρηματοδοτικές 
πράξεις υπό μορφή δανείων που καλύπτονται άμεσα από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης (53,7 %) και με χρηματοδοτικές πράξεις που καλύπτονται από κάποιο ταμείο 
εγγυήσεων της Ένωσης (46,3 %)· παρατηρεί ότι, με την προσθήκη των πιθανών 
μελλοντικών πληρωμών που σχετίζονται με την εγγύηση του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων), το ποσό του συνολικού κινδύνου που βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης ανήλθε σε 90,5 δισεκατομμύρια EUR έως το τέλος του 
2019· 

21. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζει πλήρη εικόνα της έκθεσης του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε κίνδυνο στην ετήσια «Έκθεση για τις εγγυήσεις που καλύπτονται από τον 
γενικό προϋπολογισμό», συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου που συνεπάγονται η 
εγγύηση του ΕΤΣΕ καθώς και όλες οι σχετικές μελλοντικές χρηματοδοτικές πράξεις·

22. επισημαίνει ότι η Ένωση χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα χρηματοδοτικά μέσα 
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και τις δημοσιονομικές εγγυήσεις που παρέχει ο Όμιλος ΕΤΕπ· 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·

23. σημειώνει ότι η τρέχουσα συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ελέγχους πράξεων που χρηματοδοτούνται ή 
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, λήγει το 2020· θεωρεί ότι αυτό 
αποτελεί ευκαιρία για να διασφαλιστεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι σε θέση να 
ελέγχει την κανονικότητα αλλά και τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που 
δεν εμπίπτουν σε συγκεκριμένη εντολή της Ένωσης· 

24. σημειώνει ότι η νομισματική πολιτική επέφερε μείωση του μακροπρόθεσμου επιτοκίου 
που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των υποχρεώσεων παροχών σε εργαζομένους 
(προεξοφλητικό επιτόκιο), το οποίο έλαβε για πρώτη φορά αρνητική τιμή, με 
αποτέλεσμα να σημειωθεί σημαντική αύξηση, κατά 17,2 δισεκατομμύρια EUR, της 
υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Ένωσης στο τέλος του έτους· αναμένει ότι η 
τάση αυτή θα συνεχιστεί, καθώς η ΕΚΤ συνεχίζει να ακολουθεί διευκολυντικές 
νομισματικές πολιτικές, και ζητεί να ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις·  

Συστάσεις

25. καλεί την Επιτροπή: 

 να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις ανάγκες πληρωμών και να αναλάβει δράση, 
στο πλαίσιο της θεσμικής εντολής της, ώστε να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα 
πιστώσεων πληρωμών, συνεκτιμώντας τον κίνδυνο ανεπάρκειας των πιστώσεων 
πληρωμών και τις έκτακτες ανάγκες που συνεπάγεται η πανδημία της COVID-19·

 να συνεχίσει να καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με τα υπό επιμερισμένη 
διαχείριση χρηματοδοτικά μέσα, καλύπτοντας και το επίπεδο επιμέρους 
χρηματοδοτικών μέσων στο επόμενο ΠΔΠ·

 να παρουσιάζει πλήρη εικόνα της έκθεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
κίνδυνο στην ετήσια «Έκθεση για τις εγγυήσεις που καλύπτονται από τον γενικό 
προϋπολογισμό», συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου που συνεπάγονται η 
εγγύηση του ΕΤΣΕ καθώς και όλες οι σχετικές μελλοντικές χρηματοδοτικές 
πράξεις·

 να επαναξιολογήσει, με τη συγκυρία της κρίσης της COVID-19, κατά πόσον οι 
υφιστάμενοι μηχανισμοί για τον μετριασμό της έκθεσης του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε κίνδυνο είναι επαρκείς και κατάλληλοι, και να επανεξετάσει τις τιμές-
στόχο για τους συντελεστές προβλέψεων για τα ταμεία εγγυήσεων που καλύπτουν 
τις εγγυήσεις που χορηγούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

 να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα επίμονα 
χαμηλά, τα εξαιρετικά χαμηλά και τα αρνητικά επιτόκια θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης·
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26. καλεί το Συμβούλιο, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

 να ζητήσουν από την ΕΤΕπ να επιτρέψει στο Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγχει, 
αφενός, την κανονικότητα της χρηματοδοτικής της δραστηριότητας, και, 
αφετέρου, τις πτυχές της που αφορούν τις επιδόσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν σε 
καμία συγκεκριμένη εντολή από την Ένωση·

Επιδόσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη χωριστή και πλήρη έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης – 
Κατάσταση στο τέλος του 2019, και ενθαρρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει να 
καταρτίζει και να αναπτύσσει περαιτέρω την εν λόγω έκθεση κατά τα προσεχή έτη·

28. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι η Επιτροπή διαθέτει 
ικανοποιητικές διαδικασίες για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης για τη διαχείριση 
και τις επιδόσεις και της επισκόπησης των επιδόσεων των προγραμμάτων· συμφωνεί με 
το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να υποβάλλει εκθέσεις 
σχετικά με τις επιδόσεις των προγραμμάτων μετά το τέλος μιας περιόδου ΠΔΠ·

29. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιώνει την αξιοπιστία των πληροφοριών 
σχετικά με τις επιδόσεις ως ζωτικής σημασίας εργαλείο για την αξιολόγηση της 
επιτυχίας των προγραμμάτων· αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διάδοση των 
διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου, ιδίως εκείνων που 
αφορούν τον σχεδιασμό και τη μεθοδολογία·

30. υποστηρίζει σθεναρά τη σύσταση σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να 
βελτιώσει τις εξηγήσεις σχετικά με τον καθορισμό των στόχων και τα υποστηρικτικά 
στοιχεία. σημειώνει ότι οι στόχοι θα πρέπει να είναι φιλόδοξοι, αλλά ρεαλιστικοί, και 
ταυτόχρονα μετρήσιμοι βάσει αξιόπιστων δεδομένων· τονίζει, ταυτόχρονα, ότι οι 
δείκτες αποτελεσμάτων και αντικτύπου είναι καταλληλότεροι για τη μέτρηση των 
επιδόσεων από ό,τι οι δείκτες εισροών και εκροών·

31. καλεί την Επιτροπή να περιλαμβάνει, στις εκθέσεις της σχετικά με τις επιδόσεις, 
μεγαλύτερη ανάλυση της αποδοτικότητας και της οικονομίας των προγραμμάτων μόλις 
είναι διαθέσιμες οι αναγκαίες πληροφορίες, και συστηματικότερη ανάλυση των 
σημαντικών εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν τις επιδόσεις ενός προγράμματος· 
για όλους τους δείκτες επιδόσεων για τους οποίους αναφέρονται στοιχεία, σαφή 
αξιολόγηση του κατά πόσον αυτοί βρίσκονται σε καλό δρόμο ως προς την επίτευξη των 
τιμών-στόχου τους· σαφείς και ισορροπημένες αξιολογήσεις των επιδόσεων, οι οποίες 
να καλύπτουν όλους τους στόχους των προγραμμάτων στον κατάλληλο βαθμό 
λεπτομέρειας· 

32. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση συνεπάγεται αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία, και ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να δίνει έμφαση και στα τρία στοιχεία·

Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις

33. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, το συνολικό ποσό των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων που εκτελέστηκαν το 2019 ανερχόταν σε 161 δισεκατομμύρια EUR, εκ 
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των οποίων 81 δισεκατομμύρια EUR διατέθηκαν στον τομέα 1 —κατανεμημένα μεταξύ 
του υποτομέα 1α «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (14 % 
του συνολικού προϋπολογισμού) και του υποτομέα 1β «Οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή» (35 % του συνολικού προϋπολογισμού)—, 59 δισεκατομμύρια EUR 
διατέθηκαν στον τομέα 2 «Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι» (37 % του συνολικού 
προϋπολογισμού), 4 δισεκατομμύρια EUR διατέθηκαν στον τομέα 3 «Ασφάλεια και 
ιθαγένεια», 12 δισεκατομμύρια EUR διατέθηκαν στον τομέα 4 «Η Ευρώπη στον 
κόσμο» και 6 δισεκατομμύρια EUR διατέθηκαν για τις διοικητικές δαπάνες της 
Επιτροπής στο πλαίσιο του τομέα 5·  

34. σημειώνει ότι, το 2019, οι δαπάνες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ανήλθαν σε 
147 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που κατανεμήθηκε σε 240 000 πληρωμές· επισημαίνει 
ότι το 71 % του προϋπολογισμού εκτελέστηκε υπό επιμερισμένη διαχείριση και το 
υπόλοιπο δαπανήθηκε είτε άμεσα από την Επιτροπή (22 %) είτε έμμεσα σε συνεργασία 
με εντεταλμένες οντότητες (7 %)·

35. παρατηρεί την εκτίμηση της Επιτροπής ότι, το 2019, οι δαπάνες που σχετίζονται με το 
κλίμα ανήλθαν σε 35 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 21 % του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, και ότι, σωρευτικά κατά την περίοδο 2014-2020, ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης θα έχει συνεισφέρει 211 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 19,8 % των συνολικών δαπανών, για την επίτευξη στόχων για το κλίμα, 
ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από τον αρχικό στόχο του 20 % λόγω των χαμηλότερων 
συνεισφορών κατά τα πρώτα έτη της περιόδου· 

36. σημειώνει ότι 11 από τους 50 γενικούς διευθυντές της Επιτροπής εξέδωσαν δήλωση με 
επιφύλαξη στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους για το 2019, με τον συνολικό 
αριθμό των επιφυλάξεων να ανέρχεται σε 18 (έναντι 40 επιφυλάξεων από 20 υπηρεσίες 
το 2018)· επισημαίνει ότι για 17 επιφυλάξεις, η Επιτροπή εφάρμοσε έναν νέο κανόνα 
«de minimis», και ότι οι επιφυλάξεις αυτές δεν θεωρούνται πλέον σημαντικές από την 
Επιτροπή·

37. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα διορθωτικά μέτρα που επιβεβαιώθηκαν 
ανήλθαν σε 1,5 δισεκατομμύρια EUR το 2019 (ποσό υψηλότερο κατά 25 % σε 
σύγκριση με το 2018)·

38. παρατηρεί ότι, για το 2019, η εκτίμηση της Επιτροπής για τον συνολικό κίνδυνο κατά 
το κλείσιμο ανερχόταν στο 0,7 % (έναντι 0,8 % το 2018) των σχετικών δαπανών· 
σημειώνει ότι, λόγω του υψηλότερου κινδύνου κατά την πληρωμή σε σχέση με τις 
δαπάνες στον τομέα της συνοχής, η εκτίμηση της Επιτροπής για τον συνολικό κίνδυνο 
κατά την πληρωμή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθότι 
ανερχόταν σε 2,1 % για το 2019 (σε σύγκριση με 1,7 % το 2018), αλλά δεδομένου ότι 
οι εκτιμώμενες μελλοντικές διορθώσεις ήταν επίσης υψηλότερες (1,4 %, σε σύγκριση 
με 0,9 % το 2018), η Επιτροπή κατέληξε σε σταθερό ποσοστό κινδύνου κατά το 
κλείσιμο, και δεδομένου ότι η εκτίμηση του κινδύνου κατά το κλείσιμο ήταν 
χαμηλότερη από 2 %, η Επιτροπή έκρινε ότι τα πολυετή συστήματα ελέγχου της 
εξασφάλιζαν αποτελεσματική προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης· 
επισημαίνει, επιπλέον, ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση της ίδιας της Επιτροπής, οι 
δαπάνες με ποσοστό κινδύνου κατά την πληρωμή άνω του ορίου σημαντικότητας ήταν 
πολύ υψηλές, καθότι ανέρχονταν σε 67 δισεκατομμύρια EUR· 
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39. σημειώνει ότι, όσον αφορά την εκτίμηση της ίδιας της Επιτροπής σχετικά με τον 
κίνδυνο κατά την πληρωμή, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισημάνει ορισμένα ζητήματα 
για συγκεκριμένους τομείς του ΠΔΠ:

 «Ανταγωνιστικότητα»: οι κατασταλτικοί έλεγχοι δεν κάλυπταν κατά κύριο λόγο 
τις πληρωμές ή τις εκκαθαρίσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το υπό εξέταση 
έτος της δήλωσης αξιοπιστίας, και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν πάντοτε αξιόπιστοι·

 «Φυσικοί πόροι»: ο έλεγχος των κρατών μελών που αποτυπώνεται στις 
στατιστικές ελέγχου δεν εντόπιζε όλα τα σφάλματα και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
χρειάστηκε να προβεί σε προσαρμογές, οι οποίες κατά κανόνα βασίζονταν σε 
κατ’ αποκοπήν συντελεστές, ενώ υπήρχαν και περιορισμοί στην αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων των εργασιών των αρχών πιστοποίησης·

 «Συνοχή»: οι εξακριβώσεις των αρχών ελέγχου δεν ήταν πάντοτε αξιόπιστες·

 «Η Ευρώπη στον κόσμο»: ανεπαρκής αριθμός επιτόπιων ελέγχων σε χώρες στις 
οποίες υλοποιούνται έργα, ανεπαρκής κάλυψη συναφών πτυχών των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων, ευρύ περιθώριο για την εκτίμηση του αντικτύπου των 
μεμονωμένων σφαλμάτων, και απουσία ιδίων ελεγκτικών δοκιμασιών 
επαλήθευσης για πράξεις που έχουν ήδη ελεγχθεί από άλλους·

Έσοδα

40. σημειώνει ότι τα συνολικά έσοδα για το 2019 ανήλθαν σε 163,9 δισεκατομμύρια EUR·

41. υπενθυμίζει τρεις είναι οι κατηγορίες ιδίων πόρων από τις οποίες προέρχονται ως επί το 
πλείστον τα έσοδα (88 %):

 Ο ίδιος πόρος που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) αντιστοιχεί 
στο 64 % των εσόδων της Ένωσης και ισοσκελίζει τον προϋπολογισμό της, αφού 
υπολογιστούν τα έσοδα από όλες τις άλλες πηγές (η εισφορά κάθε κράτους 
μέλους είναι ανάλογη του ΑΕΕ του)·

 Οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) αντιστοιχούν στο 13 % των εσόδων της 
Ένωσης, και περιλαμβάνουν τους τελωνειακούς δασμούς επί των εισαγωγών τους 
οποίους εισπράττουν τα κράτη μέλη (αυτά καταβάλλουν το 80 % του συνολικού 
ποσού στον προϋπολογισμό της Ένωσης και παρακρατούν το υπόλοιπο 20 % για 
την κάλυψη των εξόδων είσπραξης)·

 Ο ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) αντιστοιχεί 
στο 11 % των εσόδων της Ένωσης (οι εισφορές στο πλαίσιο του εν λόγω ιδίου 
πόρου υπολογίζονται με την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή στις εναρμονισμένες 
βάσεις υπολογισμού του ΦΠΑ των κρατών μελών)·

42. σημειώνει ότι τα έσοδα περιλαμβάνουν επίσης ποσά που εισπράττονται από άλλες 
πηγές (οι σημαντικότερες είναι οι εισφορές και οι επιστροφές που συνδέονται με 
συμφωνίες και προγράμματα της Ένωσης –8 % των εσόδων της–, όπως τα έσοδα που 
σχετίζονται με την εκκαθάριση του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, και η συμμετοχή τρίτων 
χωρών σε ερευνητικά προγράμματα)·
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43. εκφράζει την ανησυχία του για τις αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στη 
διαχείριση των βεβαιωθέντων δασμών που δεν είχαν ακόμη εισπραχθεί από τις εθνικές 
αρχές· σημειώνει ότι, στα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποίησε επισκέψεις το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διαπιστώθηκαν ιδιαίτερες καθυστερήσεις στην κοινοποίηση των 
τελωνειακών οφειλών (Πολωνία), καθυστερημένη επιβολή της είσπραξης αυτών των 
οφειλών (Βέλγιο, Γερμανία και Πολωνία) και ανεπαρκής τεκμηρίωση για την 
επιβεβαίωση της ορθότητας των δασμών που είχαν καταχωριστεί στους λογαριασμούς 
(Γερμανία)·

44. λαμβάνει υπό σημείωση τις αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη 
διαχειρίζονται τους δασμούς που δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί, όπως αναφέρεται σε 15 
από τις 27 εκθέσεις επιθεώρησης των ΠΙΠ που εξέδωσε η Επιτροπή το 2019 (οι 
διαπιστώσεις που περιέχονταν σε 10 από αυτές τις 15 εκθέσεις ταξινομήθηκαν ως 
συστηματικού χαρακτήρα)·

45. υπογραμμίζει ότι δύο είναι οι βασικές συστημικές αδυναμίες· η μία αφορά την έλλειψη 
προτύπων σε επίπεδο Ένωσης ως προς τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων για τον 
μετριασμό, σε ολόκληρη την τελωνειακή ένωση, του κινδύνου εισαγωγών για τις οποίες 
η δηλούμενη δασμολογητέα αξία είναι χαμηλότερη της πραγματικής, και η δεύτερη 
είναι η αδυναμία των κρατών μελών να εντοπίσουν τους οικονομικούς φορείς με τον 
υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας σε επίπεδο Ένωσης που θα υποβληθούν σε 
λογιστικό έλεγχο μετά τον εκτελωνισμό·

46. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, οι στρατηγικές ελέγχου για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων εισαγωγών με δηλούμενη δασμολογητέα αξία 
χαμηλότερη της πραγματικής ήταν μερικώς ή και καθόλου ικανοποιητικές σε 24 από 
τα 28 κράτη μέλη·

47. λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η δράση για τον εντοπισμό και την επιλογή των 
εισαγωγέων με τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας που θα υποβληθούν σε 
λογιστικό έλεγχο μετά τον εκτελωνισμό είναι περιορισμένη στην τελωνειακή ένωση, 
καθώς δεν υπάρχει προσβάσιμη βάση δεδομένων για ολόκληρη την Ένωση, η οποία να 
καλύπτει όλες τις εισαγωγές που πραγματοποιούν οι διάφοροι οικονομικοί φορείς·

48. σημειώνει ότι από το σύνολο των επιφυλάξεων σχετικά με τον ΦΠΑ συνεπεία των 
οποίων η βάση υπολογισμού του ΦΠΑ παρέμεινε εκκρεμής για περισσότερο από μία 
10ετία, και από το σύνολο των σημείων για τους ΠΙΠ που παρέμειναν ανοικτά για 
περισσότερο από μία 5ετία από την επιθεώρηση της Επιτροπής, μόλις το 15 % των 
επιφυλάξεων σχετικά με τον ΦΠΑ και το 34 % των ανοικτών σημείων σχετικά με τους 
ΠΙΠ βρισκόταν από μακρού σε εκκρεμότητα·

49. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε οκτώ επιφυλάξεις σχετικά με τον ΦΠΑ 
που είχε διατυπώσει η Επιτροπή και εκκρεμούσαν από μακρού, εκ των οποίων οι πέντε 
αφορούσαν διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών λόγω πιθανολογούμενης μη 
συμμόρφωσης με την οδηγία για τον ΦΠΑ·

50. σημειώνει ότι η επαλήθευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε 54 από τα 122 από μακρού 
εκκρεμή ανοικτά σημεία σχετικά με τους ΠΙΠ κατέδειξε ότι η παρακολούθηση και το 
κλείσιμο των σημείων αυτών από την Επιτροπή διήρκεσε υπερβολικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν είχε αναπτύξει ένα 
σύστημα παρακολούθησης που θα έδινε προτεραιότητα στα ανοικτά σημεία σχετικά με 
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τους ΠΙΠ ανάλογα με τη σημασία τους (είτε από άποψη δημοσιονομικής επίπτωσης 
είτε από άποψη συστημικής σημασίας στην περίπτωση των μη οικονομικών 
αδυναμιών)· 

51. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του πολυετούς κύκλου επαλήθευσης του ΑΕΕ, η Επιτροπή 
εξετάζει κατά πόσον οι διαδικασίες κατάρτισης των εθνικών λογαριασμών που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 
(ΕΣΛ 2010), καθώς και αν τα στοιχεία για το ΑΕΕ είναι συγκρίσιμα, αξιόπιστα και 
πλήρη· σημειώνει ότι το κλείσιμο του κύκλου επαλήθευσης οδήγησε σε νέες, πιο 
συγκεκριμένες επιφυλάξεις, όπως μία επιφύλαξη που παρέχει τη δυνατότητα 
αναθεώρησης των στοιχείων σχετικά με το ΑΕΕ όλων των κρατών μελών, ώστε να 
ενσωματωθεί σε αυτά μια ακριβέστερη εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α) πολυεθνικών εταιρειών, μια εκτίμηση που 
περιπλέκεται ακόμη περισσότερο λόγω της παγκοσμιοποίησης και του γεγονότος ότι τα 
στοιχεία αυτά του ενεργητικού μπορούν να μεταφερθούν εύκολα από τη μία χώρα στην 
άλλη (η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα συνεχίσει έως τον Σεπτέμβριο 
του 2022 να αξιολογεί κατά πόσον τα στοιχεία του ενεργητικού στον τομέα της Ε&Α 
πολυεθνικών εταιρειών αποτιμώνται σωστά στους εθνικούς λογαριασμούς των κρατών 
μελών)·

52. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Γενική 
Διεύθυνση Προϋπολογισμού (ΓΔ BUDG) διατύπωσε επιφύλαξη σχετικά με την αξία 
των ΠΙΠ που εισέπραξε το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της μη απόδοσης από τη χώρα 
στον προϋπολογισμό της Ένωσης διαφυγόντων τελωνειακών δασμών επί εισαγωγών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών υπόδησης, ενώ το εύρος της απάτης μέσω 
της δήλωσης δασμολογητέας αξίας χαμηλότερης της πραγματικής επεκτάθηκε 
περαιτέρω στα κράτη μέλη της Ένωσης, με αποτέλεσμα περαιτέρω δυνητικές απώλειες 
ΠΙΠ·

53. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, το 2019 αυξήθηκαν κατά 
3,0 δισεκατομμύρια EUR τα έσοδα που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 
(ΑΕΕ) μετά τις προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν για προηγούμενα ποσά (κυρίως 
για την περίοδο 2012-2017), καθώς οι βάσεις ΑΕΕ επικαιροποιήθηκαν με πραγματικά 
στοιχεία·

Συστάσεις

54. καλεί την Επιτροπή:

 να παρέχει στα κράτη μέλη τακτική υποστήριξη στην επιλογή των εισαγωγέων με 
τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα για υποβολή τους σε λογιστικό έλεγχο μετά τον 
εκτελωνισμό ως εξής:

α. συλλέγοντας και αναλύοντας σχετικά δεδομένα για τις εισαγωγές σε 
επίπεδο Ένωσης και κοινοποιώντας τα αποτελέσματα της ανάλυσής της 
στα κράτη μέλη·

β. μόλις τεθεί σε λειτουργία το «Surveillance III», παρέχοντας την αναγκαία 
καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων στο πλαίσιο 
αυτού του νέου συστήματος·
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 να αναθεωρήσει τις διαδικασίες της ως εξής:

α. καθιερώνοντας ένα σύστημα παρακολούθησης των ανοικτών σημείων 
σχετικά με τους ΠΙΠ με εφαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, 
βάσει των οποίων οι αδυναμίες που θα εντοπίζονται στα κράτη μέλη θα 
κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας·

β. ορίζοντας στα κράτη μέλη προθεσμίες για την αποκατάσταση αυτών των 
αδυναμιών και τη λήψη επακόλουθων μέτρων, περιλαμβανομένων του 
υπολογισμού των τόκων υπερημερίας και της είσπραξης των ποσών που 
πρέπει να αποδοθούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

55. σημειώνει ότι οι πληρωμές για τον υποτομέα 1α «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση» ανήλθαν σε 21,7 δισεκατομμύρια EUR και εκταμιεύθηκαν μέσω 
των ακόλουθων προγραμμάτων και πολιτικών:

 «Έρευνα», έως και 55,2 % του προϋπολογισμού του υποτομέα ή 11,9 
δισεκατομμύρια EUR·

 «Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός», έως και 13,2 % του 
προϋπολογισμού του υποτομέα ή 2,8 δισεκατομμύρια EUR·

 «Μεταφορές και ενέργεια», έως και 11,3 % του προϋπολογισμού του υποτομέα ή 
2,5 δισεκατομμύρια EUR·

 «Διάστημα», έως και 7,6 % του προϋπολογισμού του υποτομέα ή 1,7 
δισεκατομμύρια EUR·

 «Άλλες δράσεις και προγράμματα», έως και 12,7 % του προϋπολογισμού του 
υποτομέα ή 2,8 δισεκατομμύρια EUR·

56. σημειώνει ότι τα κύρια προγράμματα της Επιτροπής είναι το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020» και το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 
(7ο ΠΠ)1 στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, το Erasmus+ στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, τα Galileo, EGNOS, 
ITER και ΜΣΕ ως μεγάλα έργα υποδομής, και το ΕΤΣΕ ως ταμείο εγγυήσεων· 

57. λαμβάνει υπόψη ότι οι δαπάνες των εν λόγω προγραμμάτων τελούν, στην πλειονότητά 
τους, υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής, περιλαμβανομένων των εκτελεστικών 
οργανισμών, και λαμβάνουν τη μορφή επιχορηγήσεων προς τους δικαιούχους, από τον 
δημόσιο ή από τον ιδιωτικό τομέα, που συμμετέχουν σε έργα· λαμβάνει υπό σημείωση 
ότι, στην περίπτωση του προγράμματος Erasmus+, η διαχείριση των δαπανών 
πραγματοποιείται ως επί το πλείστον από εθνικούς οργανισμούς για λογαριασμό της 
Επιτροπής (σε ποσοστό που ανέρχεται περίπου στο 80 % των επιχορηγήσεων)·

Πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1 Για την περίοδο 2007-2013.
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58. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι, από τις 130 πράξεις που εξετάστηκαν, οι 51 (39 %) 
περιείχαν σφάλματα·

59. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, βάσει των 28 σφαλμάτων που 
προσδιόρισε ποσοτικώς το Ελεγκτικό Συνέδριο, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
είναι 4,0 %· υπενθυμίζει ότι το επίπεδο αυτό προσεγγίζει τα ποσοστά που διαπίστωσε 
το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2015, το 2016 και το 2017.

60. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες του 7ου ΠΠ και του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως υψηλότερου κινδύνου και παραμένουν η κύρια 
πηγή των σφαλμάτων, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε ποσοτικώς προσδιορίσιμα 
σφάλματα που αφορούσαν μη επιλέξιμες δαπάνες σε 24 από τις 80 πράξεις του 
δείγματος από τον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας (3 από τις 10 στο πλαίσιο του 
7ου ΠΠ και 21 από τις 70 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», που 
αντιστοιχούν στο 78 % του εκτιμώμενου, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επιπέδου 
σφάλματος για τον συγκεκριμένο υποτομέα το 2019)· 

61. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 60 % των σφαλμάτων αντιστοιχούσε σε «μη 
επιλέξιμες άμεσες δαπάνες προσωπικού»· υπογραμμίζει ότι παρά τις προσπάθειες 
απλούστευσης των κανόνων για τη δήλωση δαπανών προσωπικού στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», ο υπολογισμός τους παραμένει σημαντική πηγή 
σφάλματος στις δηλώσεις δαπανών· υποστηρίζει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ότι η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των δαπανών προσωπικού έχει καταστεί πιο 
περίπλοκη από ορισμένες απόψεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κίνδυνος σφάλματος (από τις 24 πράξεις που περιείχαν 
προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα οι 23 αφορούσαν εσφαλμένη εφαρμογή της 
μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των δαπανών προσωπικού)· 

62. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα «παράνομα/μεροληπτικά κριτήρια 
επιλογής/ανάθεσης» αντιπροσώπευαν το 16 % των σφαλμάτων·

63. θεωρεί, ομοίως, λυπηρό το γεγονός ότι οι «μη επιλέξιμες άλλες άμεσες δαπάνες (ΦΠΑ, 
ταξίδια, εξοπλισμός)» αντιπροσώπευαν το 15 % των σφαλμάτων·

64. λαμβάνει υπόψη ότι, στην περίπτωση άλλων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα σε 4 από τις 50 
πράξεις του δείγματος (τα σφάλματα αφορούσαν έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
Erasmus+ και ΜΣΕ)·

65. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ είναι πιο επιρρεπείς σε σφάλματα σε σχέση με άλλους 
δικαιούχους, δεδομένου ότι πάνω από τα μισά ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα που 
εντοπίστηκαν (17 από τα 28) αφορούσαν τη χρηματοδότηση δικαιούχων από τον 
ιδιωτικό τομέα, μολονότι στις 130 πράξεις του δείγματος περιλαμβάνονταν μόνο 42 
τέτοιες πράξεις (32 %) (οι ΜΜΕ, ενώ αποτελούσαν το 12 % του δείγματος, ευθύνονταν 
για το 21 % των ποσοτικώς προσδιορίσιμων σφαλμάτων)· 

66. σημειώνει ότι 22 από τα ερευνητικά έργα που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
είχαν εκτελεστεί σε άλλα νομίσματα εκτός του ευρώ, ενώ η συναλλαγματική ισοτιμία 
που εφαρμόστηκε σε δέκα από αυτά τα έργα δεν ήταν αυτή που οριζόταν στους 
σχετικούς κανόνες (η δημοσιονομική επίπτωση των σφαλμάτων αυτών δεν είναι από 
μόνη της σημαντική, αλλά η συχνότητά της εμφάνισής τους μαρτυρά άγνοια των 
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κανόνων)·

67. τονίζει ότι, εάν η Επιτροπή είχε αξιοποιήσει δεόντως όλες τις πληροφορίες που είχε στη 
διάθεσή της, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για τον εν λόγω υποτομέα θα ήταν 
χαμηλότερο κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες·

Συστάσεις 

68. καλεί την Επιτροπή:

 να διενεργεί περισσότερο στοχευμένους ελέγχους των δηλώσεων δαπανών των 
ΜΜΕ και να ενισχύσει την ενημερωτική εκστρατεία της όσον αφορά τους 
κανόνες χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων 2020», εστιάζοντας 
ιδιαιτέρως σε αυτούς τους σημαντικούς δικαιούχους·

 να υπενθυμίζει σε όλους τους δικαιούχους του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
τους κανόνες για τον υπολογισμό και τη δήλωση των δαπανών προσωπικού, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα κύρια είδη σφάλματος·

 να απλουστεύσει περαιτέρω τους κανόνες για τις δαπάνες προσωπικού στο 
πλαίσιο του επόμενου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα («Ορίζων 
Ευρώπη»)·

 να δώσει συνέχεια, για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», στις παρατηρήσεις που 
προέκυψαν από την επισκόπηση στην οποία υπέβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο τους 
κατασταλτικούς ελέγχους όσον αφορά την τεκμηρίωση, τη συνέπεια της 
δειγματοληψίας και την ποιότητα των ελεγκτικών διαδικασιών, καθώς και για τον 
τρίτο γύρο των ελέγχων που αναθέτει σε εξωτερικούς ελεγκτές, να λαμβάνει τα 
μέτρα εκείνα που θα εξασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές θα γνωρίζουν πλήρως τους 
κανόνες του προγράμματος «Ορίζων 2020», και να επαληθεύει την ποιότητα των 
εργασιών τους·

Επιδόσεις: «Ορίζων 2020»

69. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 5 «Βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης 
μέσω της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της επίδειξης και της καινοτομίας σε 
μια σειρά τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών τεχνολογιών», από την 
προγραμματική δήλωση προκύπτει ότι το πρόγραμμα δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο για 
την επίτευξη της τιμής-στόχου όσον αφορά τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ενώ 
η προγραμματική δήλωση παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται, στοιχείο που αποτελεί καλύτερο μέτρο των επιδόσεων, 
χωρίς ωστόσο να γίνεται μνεία σε τιμές-στόχο ή ορόσημα· 

70. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο του δείκτη για τον ειδικό στόχο 5 «μερίδιο των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων που εισάγουν νέες καινοτομίες για την εταιρεία ή την 
αγορά», στην προγραμματική δήλωση δεν αναφέρονται ούτε ορόσημα ούτε τιμή-
στόχος για τον εν λόγω δείκτη· κατά συνέπεια, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
αξιολογηθεί αν το πρόγραμμα βρίσκεται σε καλό δρόμο, με αποτέλεσμα να 
περιορίζεται η χρησιμότητα του εν λόγω δείκτη·

71. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 8 «Βελτίωση της διά βίου υγείας και 
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ευημερίας του συνόλου», η τιμή για τον στόχο αναφέρεται στη σχετική για το έτος 
2020 ενότητα, αλλά στην πραγματικότητα θα έπρεπε να εννοείται ότι πρέπει να έχει 
επιτευχθεί «έως την ολοκλήρωση και των τελευταίων δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν 
στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων 2020”», ενώ η προγραμματική δήλωση 
αναφέρει ότι «οι τιμές-στόχος αφορούν ολόκληρο τον πυλώνα των κοινωνικών 
προκλήσεων (ειδικοί στόχοι: 8-14) και όχι κάθε επιμέρους ειδικό στόχο, με αποτέλεσμα 
να καθίσταται άνευ περιεχομένου η σύγκριση μεταξύ πραγματικής τιμής και τιμής-
στόχου·  

72. καλεί την Επιτροπή:

 να βελτιώσει την επικοινωνία με αιτούντες και δικαιούχους (να θεσπίσει 
καλύτερες διαδικασίες και ελέγχους όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων 
της υπηρεσίας υποστήριξης, και ιδίως της Υπηρεσίας πληροφοριών για την 
έρευνα (RES), και να ευαισθητοποιήσει τους δικαιούχους σχετικά με τα εργαλεία 
μέσω των οποίων μπορούν να αναφέρουν περιπτώσεις ασυνεπούς μεταχείρισης 
κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης ή κατά την υλοποίηση των έργων τους· να 
επιλύσει τα εναπομένοντα τεχνικά ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία της 
πύλης για τους συμμετέχοντες, και να βελτιώσει τον σχεδιασμό της, την 
πλοήγηση σε αυτήν και τη λειτουργία αναζήτησής της)·

 να εντατικοποιήσει τη δοκιμαστική χρήση των κατ’ αποκοπή ποσών (να αναλύσει 
τα αποτελέσματα των προσκλήσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» και να παράσχει σχετική ενημέρωση, μόλις 
καταστούν διαθέσιμα τα πρώτα αποτελέσματα· να δρομολογήσει νέες πιλοτικές 
πρωτοβουλίες σε ευρύτερη κλίμακα για τον προσδιορισμό των καταλληλότερων 
τύπων έργων, να αξιολογήσει τα πιθανά μειονεκτήματα και να σχεδιάσει 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα)·

 να διερευνήσει το ενδεχόμενο ευρύτερης χρήσης της αξιολόγησης προτάσεων σε 
δύο στάδια (να προσδιορίσει μεγαλύτερο αριθμό θεμάτων στα οποία η χρήση της 
αξιολόγησης προτάσεων σε δύο στάδια θα μπορούσε να μειώσει τον διοικητικό 
φόρτο για τους απορριφθέντες αιτούντες, και παράλληλα να περιορίσει όσο το 
δυνατόν περισσότερο τον χρόνο που απαιτείται για την παροχή μιας 
επιχορήγησης, εάν είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει γρήγορη κυκλοφορία 
στην αγορά)·

 να επανεξετάσει τους όρους αμοιβής των εμπειρογνωμόνων αξιολογητών (να 
επικαιροποιήσει το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και να επαναξιολογήσει τον 
χρόνο που χρειάζονται οι εμπειρογνώμονες για να διενεργήσουν αξιόπιστες 
αξιολογήσεις των προτάσεων έργων)·

 να σταθεροποιήσει τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές για τους 
συμμετέχοντες (να διατηρήσει τη συνέχεια στους κανόνες συμμετοχής από 
πρόγραμμα-πλαίσιο σε πρόγραμμα-πλαίσιο, όπου αυτό είναι δυνατό· να 
ελαχιστοποιήσει τις τροποποιήσεις των κατευθυντήριων γραμμών κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου· να απλουστεύσει τις καταστάσεις 
καταγραφής χρόνου ώστε να αποφεύγεται η περιττή υποβολή στοιχείων σχετικά 
με τον χρόνο που απαιτήθηκε ανά δέσμη εργασιών· να διερευνήσει τη 
δυνατότητα ευρύτερης αποδοχής των συνήθων πρακτικών κοστολόγησης, ιδίως 
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όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού)·

 να βελτιώσει την ποιότητα των κατασταλτικών ελέγχων που ανατίθενται σε 
τρίτους (να βελτιώσει τους μηχανισμούς της για την εξέταση της ποιότητας των 
κατασταλτικών ελέγχων που ανατίθενται σε τρίτους και να επιταχύνει τους εν 
λόγω ελέγχους)·

 να απλουστεύσει περαιτέρω τα εργαλεία και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ΜΜΕ (κατά τρόπο που να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στις 
ΜΜΕ, ιδίως δε στις νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τους πόρους και το 
προσωπικό για να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητά τους)·

Επιδόσεις: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)

73. υπενθυμίζει ότι ο γενικός στόχος του ΕΤΣΕ είναι «η στήριξη επενδύσεων που 
ενισχύουν την ανάπτυξη σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης»· ενώ ο ειδικός 
στόχος είναι «η αύξηση του όγκου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων του 
Ομίλου ΕΤΕπ σε τομείς προτεραιότητας»·

74. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
επιδόσεις παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν σε 
εγκεκριμένες πράξεις, τον αριθμό των εγκεκριμένων έργων, τα πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα και την κάλυψη των κρατών μελών, αλλά κανένας από τους πέντε 
δείκτες δεν παρακολουθεί το επίπεδο κινδύνου ή τη διείσδυση στους βασικούς τομείς 
που περιγράφονται στον γενικό στόχο·

75. επισημαίνει ότι οι δείκτες δεν μετρούν την πρόοδο του ειδικού στόχου αυτού καθαυτού, 
ο οποίος συνίσταται στην αύξηση των όγκων της ΕΤΕπ, ιδίως σε σχέση με τις πράξεις 
υψηλότερου κινδύνου·

76. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΣΕ ήταν αποτελεσματικό όσον αφορά τη συγκέντρωση 
χρηματοδότησης για τη στήριξη σημαντικών πρόσθετων επενδύσεων, αλλά σε 
ορισμένες περιπτώσεις είχε υπερεκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο το ΕΤΣΕ είχε πράγματι 
οδηγήσει σε πρόσθετες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία (στην αξιολόγηση του 
ΕΤΣΕ και στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου2 επισημαινόταν επίσης ότι το 
συνολικό ύψος της χρηματοδότησης δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στο ΕΤΣΕ)·

77. σημειώνει ότι οι αναφερόμενες εκτιμήσεις της επενδυτικής κινητοποίησης δεν 
λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες χρηματοδοτικές πράξεις του ΕΤΣΕ 
αντικατέστησαν άλλες πράξεις της ΕΤΕπ και χρηματοοικονομικά μέσα της Ένωσης 
ούτε το γεγονός ότι μέρος της στήριξης του ΕΤΣΕ διοχετεύτηκε σε έργα που θα 
μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές, αν και υπό διαφορετικούς 
όρους·

78. τονίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΤΕπ για το ΕΤΣΕ, του 2019, το μεγαλύτερο 
μέρος των συναλλαγών του ΕΤΣΕ είναι οι λεγόμενες «ειδικές δραστηριότητες», οι 
οποίες εξ ορισμού ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο από τις συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ (ο 

2 Ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 03/2019, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων: 
ανάγκη περαιτέρω ενεργειών για να θεωρηθεί απολύτως επιτυχημένο», σημείο 81.
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όγκος των νέων δραστηριοτήτων αυτού του είδους που υπογράφηκαν το 2019 ανήλθε 
σε 15 δισεκατομμύρια EUR, ήτοι ποσοστό περίπου 25 % των συνολικών 
δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ το συγκεκριμένο έτος, ενώ το επίπεδο πριν από το ΕΤΣΕ 
ήταν κάτω του 10 %)·

79. υπογραμμίζει ότι στην ανεξάρτητη αξιολόγηση της Επιτροπής επισημαίνεται ότι από 
την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΣΕ έχει εισαχθεί μια σειρά νέων, πιο ριψοκίνδυνων 
προϊόντων, παραδείγματος χάριν τα μέσα επιμερισμού κινδύνου και κεφαλαιακής 
συμμετοχής με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο του 
σκέλους υποδομών και καινοτομίας·

80. εκφράζει την ανησυχία του για τη γεωγραφική κατανομή (στο τέλος του 2019, τα κράτη 
της Ένωσης των 15 αντιπροσώπευαν το 80 % των υπογραφεισών πράξεων, ποσοστό 
που υπερβαίνει το οικονομικό βάρος τους στην Ένωση, όπως μετράται με βάση το 
ΑΕΠ και τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, ενώ τα κράτη της Ένωσης των 
13 έλαβαν μόλις το 10 %, και το υπόλοιπο κατευθύνθηκε στην κατηγορία «λοιπά», 
ιδίως για έργα στα οποία συμμετέχουν πολλές χώρες)·

81. καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ:

 να επανεξετάσουν τη χρήση προϊόντων υψηλότερου κινδύνου της ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο του ΕΤΣΕ (όσον αφορά τις χρηματοδοτικές πράξεις του ΕΤΣΕ με τη 
συμμετοχή ΕΑΤΙ, η ΕΤΕπ πρέπει να αναζητήσει ευκαιρίες για εντατικότερη 
χρήση ευρύτερης ποικιλίας χρηματοδότησης μέσω χρέους μειωμένης 
εξασφάλισης, εφόσον αυτό αιτιολογείται δεόντως· με τον τρόπο αυτό θα 
διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ θα είναι συμπληρωματική προς τη 
χρηματοδότηση που παρέχεται από τις ΕΑΤΙ· η ΕΤΕπ θα πρέπει επίσης να 
προωθήσει τη χρήση κατάλληλων προϊόντων επιμερισμού του κινδύνου για όλες 
τις ΕΑΤΙ, ιδίως εκείνες που επί του παρόντος υποεκπροσωπούνται στις πράξεις 
του ΕΤΣΕ)· να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τους κινδύνους του 
μεσοπρόθεσμου και του μακροπρόθεσμου προφίλ κινδύνου των προϊόντων 
υψηλότερου κινδύνου της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ· 

 να ενθαρρύνει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων της 
Ένωσης και των εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης (στο πλαίσιο 
των νέων προγραμμάτων του ΠΔΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει τα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης να είναι συνεκτικά και συμπληρωματικά όσον 
αφορά τους αντίστοιχους στόχους πολιτικής που πρέπει να επιτευχθούν, ώστε να 
αποφεύγεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των μέσων)·

 να βελτιώσει την αξιολόγηση του κατά πόσον δυνητικά έργα του ΕΤΣΕ θα 
μπορούσαν να έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές (η ΕΤΕπ θα πρέπει να 
αξιολογεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης του έργου τις πιθανότητες 
αντικατάστασης άλλων πηγών χρηματοδότησης. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των 
πράξεων του ΕΤΣΕ.)·

 να προβαίνει σε καλύτερη εκτίμηση της επενδυτικής κινητοποίησης (η 
μεθοδολογία υπολογισμού του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος του ΕΤΣΕ που 
αναπτύχθηκε από κοινού από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ πρέπει να επιτρέπει την 
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εφαρμογή αναλογικών μέτρων, ώστε περιπτώσεις στις οποίες η ΕΤΕπ στηρίζει 
μια επένδυση τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσω διαφόρων πράξεων του ΕΤΣΕ να 
εντοπίζονται και να διορθώνονται εγκαίρως, ώστε να αποφεύγεται η διπλή 
καταμέτρηση)·

 να βελτιώσει τη γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων που υποστηρίζονται από 
το ΕΤΣΕ (η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα πρέπει, μέσω του διοικητικού συμβουλίου 
του ΕΤΣΕ, να αξιολογούν τα βαθύτερα αίτια της παρατηρούμενης γεωγραφικής 
εξάπλωσης και να παρέχουν συστάσεις για δράσεις που πρέπει να αναληφθούν 
κατά την εναπομένουσα περίοδο υλοποίησης του ΕΤΣΕ. Το διοικητικό συμβούλιο 
του ΕΤΣΕ θα πρέπει να αξιολογεί τον αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται)·

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

82. σημειώνει ότι οι πληρωμές για τον υποτομέα 1β «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή» ανήλθαν σε 53,8 δισεκατομμύρια EUR και εκταμιεύθηκαν μέσω των ακόλουθων 
προγραμμάτων και πολιτικών:

 «Παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και άλλες 
περιφερειακές παρεμβάσεις», έως και 54,9 % του προϋπολογισμού του υποτομέα 
ή 29,6 δισεκατομμύρια EUR·

 «Ταμείο Συνοχής», έως και 16,4 % του προϋπολογισμού του υποτομέα ή 8,8 
δισεκατομμύρια EUR·

 «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», έως και 25,9 % του προϋπολογισμού του 
υποτομέα ή 13,9 δισεκατομμύρια EUR·

 «Άλλα προγράμματα», έως και 2,8 % του προϋπολογισμού του υποτομέα ή 1,5 
δισεκατομμύρια EUR·

83. υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο του υποτομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», 
τα κράτη μέλη υποβάλλουν συνήθως πολυετή επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) στην 
αρχή κάθε περιόδου προγραμματισμού για τη συνολική διάρκεια ενός ΠΔΠ· αφού ένα ΕΠ 
εγκριθεί από την Επιτροπή, την ευθύνη για την εφαρμογή του επιμερίζονται η Επιτροπή 
[ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (ΓΔ REGIO) και 
ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΓΔ EMPL)] και τα κράτη μέλη·

Πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

84. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά ότι το ποσοστό 
σφάλματος ανέρχεται σε 4,4 %, βάσει των 236 πράξεων που εξετάστηκαν, και στο 
πλαίσιο των οποίων 29 σφάλματα δεν είχαν εντοπιστεί από τις ελεγκτικές αρχές, ενώ 64 
σφάλματα είχαν εντοπιστεί προηγουμένως από τις ελεγκτικές αρχές, για τα οποία είχαν 
εφαρμοστεί διορθώσεις από τις αρχές των προγραμμάτων (συνολικού ύψους 334 
εκατομμυρίων EUR και για τις δύο περιόδους προγραμματισμού μαζί)·

85. σημειώνει ότι για τις 236 πράξεις του δείγματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι αρχές 
ελέγχου ανέφεραν 64 ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα στους φακέλους 
διασφάλισης/κλεισίματος, τα οποία αφορούσαν κυρίως μη επιλέξιμες δαπάνες (39), 
δημόσιες συμβάσεις (24) και την απουσία απαραίτητων δικαιολογητικών (ένα σφάλμα)·
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86. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 55 % των σφαλμάτων αντιστοιχούσε σε «μη 
επιλέξιμα έργα»· σημειώνει ότι εντοπίστηκαν πέντε έργα του ΕΤΠΑ, από την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, στο πλαίσιο των οποίων η ενίσχυση χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους ή σε πράξεις που δεν πληρούσαν τους όρους επιλεξιμότητας που 
προβλέπονται στον εφαρμοστέο κανονισμό και στα ΕΠ·

87. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 24 % των σφαλμάτων αντιστοιχούσε σε 
«παραβιάσεις των κανόνων της εσωτερικής αγοράς» (9 % - παραβιάσεις των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις· 15 % - σοβαρή μη συμμόρφωση με τους κανόνες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων)·

88. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 12 % των σφαλμάτων αντιστοιχούσε σε «μη 
επιλέξιμες δαπάνες»·

89. θεωρεί ιδιαιτέρως ανησυχητικές τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο έργο πολλών 
αρχών ελέγχου που καλύπτει το δείγμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός που 
υποβαθμίζει την αξιοπιστία που μπορεί να έχει σήμερα το έργο αυτό (το 
επανυπολογισθέν ποσοστό υπερέβαινε το όριο σημαντικότητας του 2 % σε εννέα από 
τους είκοσι φακέλους διασφάλισης της περιόδου 2014-2020 και η Επιτροπή 
αναπροσάρμοσε σε οκτώ φακέλους διασφάλισης τα εναπομένοντα ποσοστά 
σφάλματος, με αποτέλεσμα αυτά να υπερβαίνουν πλέον το 2 %)· 

90. σημειώνει ότι για 120 από τις πράξεις του δείγματος (55 %), το Ελεγκτικό Συνέδριο 
κατάφερε να καταλήξει σε συμπέρασμα βάσει επισκόπησης των εργασιών που είχαν 
εκτελέσει οι αρχές ελέγχου· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία διότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εντόπισε αδυναμίες όσον αφορά την εμβέλεια, την ποιότητα και/ή την 
τεκμηρίωση των εν λόγω εργασιών σε 100 πράξεις (45 %), γεγονός που ανάγκασε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να επαναλάβει τις αντίστοιχες διαδικασίες ελέγχου·

91. τονίζει ότι το 2019 η Επιτροπή διενήργησε 26 ελέγχους συμμόρφωσης (14 από τη ΓΔ 
REGIO και 12 από τη ΓΔ EMPL) σε 11 κράτη μέλη και κατέληξε στο συμπέρασμα, 
στα σχέδια εκθέσεων σχετικά με όλους αυτούς τους ελέγχους συμμόρφωσης, ότι τα 
εναπομένοντα ποσοστά σφάλματος που αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου των 
αρχών ελέγχου για το λογιστικό έτος 2017/2018 ήταν υποεκτιμημένα (και, κατά 
συνέπεια, τα αύξησε)· 

92. σημειώνει ότι 13 από τους ελέγχους συμμόρφωσης (5 από τη ΓΔ REGIO και 8 από τη 
ΓΔ EMPL) είχαν οριστικοποιηθεί μέχρι τον Μάιο του 2020 και άρα για τους μισούς 
από τους ελέγχους αυτούς τα εναπομένοντα ποσοστά δεν ήταν ακόμη οριστικά·

93. επισημαίνει ότι, στην πράξη, οι περισσότερες από τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν 
στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) για το 2019 βασίστηκαν κυρίως στα 
ποσοστά σφάλματος για τους λογαριασμούς του 2018/2019, τα οποία δεν είχαν ακόμη 
γίνει δεκτά, με αποτέλεσμα αμφότερες οι ΓΔ να αναφέρουν ότι τα ποσοστά σφάλματος 
για το 2018/2019 θα επιβεβαιώνονταν το νωρίτερο στις ΕΕΔ για το 2020·

Συστάσεις

94. καλεί την Επιτροπή:

 να αποσαφηνίσει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (μεταξύ άλλων 
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διευκρινίζοντας τι εννοεί όταν αναφέρεται σε πράξεις που «έχουν περατωθεί 
φυσικά» και/ή «εκτελεστεί πλήρως», προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση των πράξεων με το άρθρο 65 παράγραφος 6 του 
ΚΚΔ και να μην αποτυγχάνουν στον εντοπισμό μη επιλέξιμων πράξεων)·

 να λάβει μέτρα ενίσχυσης της αξιοπιστίας των εναπομενόντων ποσοστών 
σφάλματος που αναφέρουν οι αρχές ελέγχου (να αναλύσει τις κύριες πηγές μη 
εντοπισθέντων σφαλμάτων και να αναπτύξει, από κοινού με τις ελεγκτικές αρχές, 
τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των αναφερόμενων 
εναπομενόντων ποσοστών)·

Επιδόσεις: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής 
(ΤΣ)

95. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠΑ καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και επικεντρώνεται σε μια σειρά 
βασικών τομέων προτεραιότητας, όπως η καινοτομία και η έρευνα, η στήριξη των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και η οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα· σημειώνει ότι το 2019 η Επιτροπή 
διέθεσε 31,1 δισεκατομμύρια EUR από τον προϋπολογισμό του ΕΤΠΑ· υπενθυμίζει ότι 
το Ταμείο Συνοχής παρέχει στήριξη σε κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κάτω από το 90 % του μέσου όρου της Ένωσης, και 
χρηματοδοτεί κυρίως έργα που σχετίζονται με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και 
με το περιβάλλον, ενώ οι πιστώσεις του από τον προϋπολογισμό για το 2019 
ανέρχονταν σε 11,5 δισεκατομμύρια EUR·

96. σημειώνει ότι αμφότερα τα ταμεία υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, και υλοποιούνται μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων 
(ΕΠ) που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και εγκρίνονται από την Επιτροπή·

97. επισημαίνει ότι οι πληροφορίες από τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων 
συμπληρώνονται από τα αποτελέσματα σειράς αξιολογήσεων και μελετών που 
αναλύουν τα αποτελέσματα της περιόδου 2007-2013 και των πρώτων σταδίων 
προγραμματισμού και υλοποίησης των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020· εκφράζει τη λύπη του διότι η καθυστερημένη εμφάνιση των 
αξιολογήσεων αυτών σημαίνει ότι τα προς εξαγωγή διδάγματα θα γίνουν γνωστά πολύ 
αργά για να επηρεάσουν είτε την τρέχουσα, είτε την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού (για παράδειγμα, τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων 
αξιολογήσεων για το 2014-2020 αναμένεται να γίνουν διαθέσιμα έως το τέλος του 
2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΚΔ, όταν δηλαδή η περίοδος προγραμματισμού 
2021-2027 θα διανύει τον πέμπτο χρόνο της και η Επιτροπή θα έχει κατά πάσα 
πιθανότητα προχωρήσει πολύ τις νομοθετικές της προτάσεις για την περίοδο μετά το 
2027)· 

98. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, για την περίοδο 2007-2013, η εκ 
των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής σχεδιάστηκε μεν με 
στόχο να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον συνολικό αντίκτυπο των 
προγραμμάτων καθώς και συνολικά συμπεράσματα ποιοτικού χαρακτήρα, αλλά δεν 
κατέληξε σε συμπεράσματα σχετικά με την επίτευξη των στόχων ή των τιμών-στόχου· 
επιπλέον, στο πλαίσιο της αξιολόγησης δεν αναλύθηκαν συστηματικά οι συνεργίες 
μεταξύ της χρηματοδότησης από τα ΕΤΠΑ/ΤΣ και της εφαρμογής των τομεακών 
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πολιτικών της Ένωσης, κάτι που θα συνέβαλλε στην ανάδειξη της συμβολής της 
πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»·

99. υπογραμμίζει ότι στην πολιτική συνοχής, η οποία χαρακτηρίζεται από έργα υποδομής 
μεγάλης κλίμακας, μπορεί να μεσολαβήσει αρκετό χρονικό διάστημα μεταξύ της 
έναρξης του προγράμματος, της υλοποίησης και, στη συνέχεια, της επέλευσης εκροών 
και αποτελεσμάτων· θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι η πρόοδος είναι επίσης πιθανό 
να επηρεαστεί από τα σχετικά χαμηλά επίπεδα εκτέλεσης όσον αφορά την πολιτική 
συνοχής, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι οι 
παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (σε 
μια περίοδο υλοποίησης που διαρκεί έως το τέλος του 2023) αφορούν το τέλος 
του 2018, γεγονός που δυσχεραίνει στο παρόν στάδιο την εξαγωγή συμπερασμάτων 
σχετικά με την επίτευξη των στόχων· 

100. τονίζει ότι πολλοί εθνικοί και εξωτερικοί παράγοντες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής, 
όπως αυτών που σχετίζονται με τα ποσοστά απασχόλησης, την οικονομική ανάπτυξη, 
και το κλίμα και την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι, σε πολλά κράτη μέλη, η 
χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής αντιπροσωπεύει κατά κανόνα μικρό ποσοστό 
των κονδυλίων που διατίθενται για τα ζητήματα αυτά και, ως εκ τούτου, μπορεί να έχει 
πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στην πρόοδο των εν λόγω κρατών μελών προς την 
επίτευξη των συναφών στόχων· 

101. σημειώνει ότι η Ένωση έχει στη διάθεσή της μια σειρά μέσων πολιτικής για την 
επίτευξη των υψηλού επιπέδου στόχων της πολιτικής συνοχής, στα οποία 
περιλαμβάνονται το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, ενώ υπάρχουν επίσης και άλλα ταμεία και 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη αυτών των στόχων, με 
αποτέλεσμα συχνά να μην είναι δυνατόν να γίνει διάκριση μεταξύ των επιδράσεων των 
διαφόρων μέσων πολιτικής στην πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των 
τιμών-στόχου·

102. εκφράζει τη λύπη του διότι, σε σύνολο 72 δεικτών, μόνο το ένα τρίτο των δεικτών 
βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των οικείων τιμών-στόχου, κάτι που δεν 
ισχύει για τους μισούς περίπου από αυτούς· εκφράζει τη λύπη του διότι, από 9 δείκτες 
συνδεόμενους με τους γενικούς στόχους, μόνο δύο βρίσκονται σε καλό δρόμο· 
εντωμεταξύ, για περίπου ένα τρίτο των δεικτών έχει τεθεί ενδιάμεσο ορόσημο για το 
2018·

103. σημειώνει ότι, συνολικά, το 40 % των δεικτών εκροής βρίσκεται σε καλό δρόμο και ότι, 
όσον αφορά τους δείκτες αποτελέσματος και αντικτύπου, το ποσοστό αυτό είναι 10 %·

104. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι η στρατηγική υψηλού επιπέδου της 
Ένωσης για την περίοδο 2010-2020· σημειώνει ότι, για την περίοδο 2014-2020, η 
Επιτροπή καθόρισε εννέα δείκτες για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των 
στόχων της εν λόγω στρατηγικής, στους τομείς της απασχόλησης, της Ε&Α, της 
κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας, της εκπαίδευσης και της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, με βάση τα 
στοιχεία του 2018, οι τιμές-στόχος για την απασχόληση και την εκπαίδευση αναμένεται 
να επιτευχθούν, ενώ η πρόοδος σε σχέση με τις τιμές-στόχο για την Ε&Α και τη 
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φτώχεια και την κοινωνική ένταξη είναι ανεπαρκής και η επίτευξή τους θεωρείται 
απίθανη· 

105. τονίζει ότι, σε σύνολο 10 δεικτών συνδεόμενων στις προγραμματικές δηλώσεις με τον 
στόχο της υποστήριξης της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς, μόνο ένας, ο «αριθμός νοικοκυριών με 
βελτιωμένη κατάταξη ενεργειακής κατανάλωσης», βρίσκεται σε καλό δρόμο·

106. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, ως απάντηση στην πανδημία COVID-19, η Ένωση 
θέσπισε μέτρα για την αύξηση της ευελιξίας των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση 
της χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (για 
παράδειγμα, η απαίτηση διάθεσης σταθερού ποσοστού της χρηματοδότησης από τα 
ΕΔΕΤ σε βασικά θέματα έχει αρθεί· ωστόσο, η ευελιξία που παρέχεται στην πρόταση 
μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της Ένωσης να επιτύχει τους στόχους που είχαν 
τεθεί αρχικά στα επιχειρησιακά προγράμματα)· 

107. συμφωνεί με τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η 
Ένωση δεν θα επιτύχει τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030· 
σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρόοδος όσον αφορά τη μείωση του 
αρνητικού περιβαλλοντικού αντικτύπου από τη χρήση των φυσικών πόρων ήταν 
περιορισμένη· υπογραμμίζει τη συμφωνία του με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι για το 
ήμισυ των κρατών μελών της Ένωσης υπάρχει ο κίνδυνος να μην παραγάγουν επαρκή 
ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους για το 2020· 
σημειώνει ότι στην πανοραμική επισκόπηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα τη 
δράση της Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ανέφερε ότι η προβλεπόμενη από τα κράτη μέλη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου υπολείπεται του στόχου του 40 % για το 2030. 

108. επισημαίνει ότι ο ΕΟΠ, σε έκθεση του 20193, υπογράμμισε ότι ο σημερινός ρυθμός 
προόδου δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια με 
ορίζοντα το 2030 και το 2050·

109. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι μισοί από τους 16 δείκτες που συνδέονται 
με τον στόχο «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων» βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των τιμών-
στόχου τους· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν μειώσει τις περισσότερες τιμές-
στόχο για το 2023 στην τελευταία έκθεση, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, κατά πολύ (για παράδειγμα, η συνδυασμένη τιμή-
στόχος του ΕΤΠΑ και του ΤΣ για τον δείκτη «Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών» μειώθηκε από 947 km σε 579 km (39 %) και η συνδυασμένη τιμή-στόχος 
του ΕΤΠΑ και του ΤΣ για τον δείκτη «Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών 
τραμ και μετρό» μειώθηκε από 680 km σε 441 km (35 %))· 

110. τονίζει ότι, σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, όλοι οι δείκτες είναι δείκτες εκροής: 
παρέχουν κυρίως στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος όσον αφορά 
την κατασκευή υποδομών, αλλά δεν υπάρχουν κοινοί δείκτες για τη μέτρηση των 

3 ΕΟΠ, «European environment – state and outlook 2020, Knowledge for transition to a sustainable Europe» (Το 
ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 2020, Γνώση για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη), 
2019.
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αποτελεσμάτων (η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
συγχρηματοδοτούμενες από την Ένωση οδικές αρτηρίες4 δείχνει ότι η Επιτροπή δεν 
παρέχει στοιχεία όπως η εξοικονόμηση χρόνου ή η υψηλότερη μέση ταχύτητα, 
μολονότι τα στοιχεία αυτά είναι μερικές φορές διαθέσιμα)·

111. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο του πρόσφατου ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τις εμβληματικές υποδομές μεταφορών5, επισημάνθηκε ότι είναι απίθανο το 
κεντρικό δίκτυο μεταφορών της Ένωσης να επιτύχει το πλήρες δυναμικό του έως το 
2030, ενώ, επιπλέον, στην πανοραμική επισκόπηση, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε 
ότι είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε στις προτεραιότητες με την υψηλότερη 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, δεδομένης της περιορισμένης κλίμακας της ενωσιακής 
χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις συνολικές ανάγκες· 

112. θεωρεί ότι, όπως αναφέρεται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
εμβληματικές υποδομές μεταφορών, οι προβλέψεις για την κυκλοφορία ήταν συνήθως 
υπερβολικά αισιόδοξες και κακοσυντονισμένες, δεν βασίζονταν σε ορθές οικονομικές 
εκτιμήσεις και ήταν ενίοτε υπεραπλουστευμένες, ιδίως δε οι αναλύσεις κόστους-
οφέλους δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σωστά ως εργαλείο χάραξης πολιτικής·

113. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή, στη νομοθετική της πρόταση για τα ΕΔΕΤ 
για την περίοδο 2021-2027, καταργεί όλες τις απαιτήσεις αξιολόγησης που αφορούν 
ειδικά τα μεγάλα έργα, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ανάλυση κόστους-
οφέλους, κάτι που, ενώ ομολογουμένως οδηγεί σε μείωση του γενικού διοικητικού 
φόρτου, αντισταθμίζεται από τον αυξημένο κίνδυνο οι συγχρηματοδοτούμενες 
επενδύσεις να μην προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής· 

114. θεωρεί κακή επίδοση το γεγονός πως μόνο τρεις από τους εννέα δείκτες (33 %) από τις 
δηλώσεις του προγράμματος που συνδέονται με τον ειδικό στόχο του ΕΤΠΑ «Ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των 
στόχων τους· επισημαίνει ότι οι εν λόγω τρεις δείκτες σχετίζονται με τα αποτελέσματα 
και μετρούν τον αριθμό των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, ενώ 
άλλοι δείκτες, όπως εκείνοι που μετρούν κατά πόσον το ύψος των ιδιωτικών 
επενδύσεων ανταποκρίνεται στη δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων και την αύξηση 
της απασχόλησης στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις δεν βρίσκονται σε καλό δρόμο· 

115. σημειώνει ότι η χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με εθνικές 
πηγές στήριξης των ΜΜΕ, είτε συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα εθνικά μέτρα είτε 
για την κάλυψη κενών στο σύστημα στήριξης, διαπίστωσε6 ωστόσο ότι οι συνέργειες 
μεταξύ της στήριξης του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ ήταν γενικά χαμηλές, παρά τη σημασία 
της διασφάλισης της απασχόλησης·

116. λαμβάνει υπόψη ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου του Συνεδρίου για τη δήλωση 
αξιοπιστίας για το 2019, είχαν ολοκληρωθεί μόνο 11 από τα 121 συγχρηματοδοτούμενα 

4 Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση αριθ. 9/2020, Κεντρικό οδικό δίκτυο της ΕΕ: συντομότερες μεν οι 
μετακινήσεις, το δίκτυο ωστόσο δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργικό.
5 Ειδική έκθεση 10/2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τίτλο «Υποδομές μεταφορών της ΕΕ: πρέπει να 
επιταχυνθεί η υλοποίηση των πολύ μεγάλων έργων για να αποδώσουν εγκαίρως τα αποτελέσματα του δικτύου».
6 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Ex-post evaluation of 2007-2014, Support to SMEs – Increasing Research and 
Innovation in SMEs and SME Development», Φεβρουάριος 2016.
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έργα του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, από 12 κράτη μέλη· επισημαίνει ότι επτά έργα είχαν 
επιτύχει πλήρως τους στόχους τους και δύο εν μέρει, ενώ τα άλλα δύο έργα δεν τους 
πέτυχαν·

Φυσικοί πόροι

117. σημειώνει ότι οι πληρωμές για τη θέση «Φυσικοί πόροι» ανήλθαν σε 59,5 
δισεκατομμύρια EUR και εκταμιεύθηκαν μέσω των ακόλουθων προγραμμάτων και 
πολιτικών:

 άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ), έως 69,5 % ή 41,4 δισ. EUR·

 δαπάνες σχετικές με την αγορά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), έως 4,0% ή 2,4 δισ. EUR·

 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), έως 23,9 % ή 14,2 
δισ. EUR· 

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), έως 1,4 % ή 0,8 δισ. EUR·

 άλλα προγράμματα, έως και 1,2% ή 0,7 δισεκατομμύρια EUR·

118. λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχουν δύο βασικά σύνολα δεικτών που προορίζονται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων της ΚΓΠ και βασίζονται κατά κύριο λόγο στις εκθέσεις 
των κρατών μελών και στα στοιχεία που συλλέγει η Eurostat:

 το «κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης» (ΚΠΠΑ) περιλαμβάνει 
210 δείκτες: 45 δείκτες πλαισίου, 84 δείκτες εκροής, 41 δείκτες αποτελέσματος, 
24 δείκτες τιμής-στόχου και 16 δείκτες αντικτύπου·

 οι προγραμματικές δηλώσεις της ΚΓΠ περιλαμβάνουν 63 δείκτες, οι οποίοι 
προέρχονται κυρίως από το ΚΠΠΑ: έξι προορίζονται για τη μέτρηση των 
επιπτώσεων που σχετίζονται με τους τρεις γενικούς στόχους, ενώ οι υπόλοιποι 
είναι δείκτες εκροών/εισροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που σχετίζονται 
με τους ειδικούς στόχους·

Πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

119. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι από τις 251 πράξεις που εξετάστηκαν7 οι 44 (18%) 
περιείχαν σφάλματα και 207 (82%) δεν περιείχαν· εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, με βάση τα 36 σφάλματα που έχει ποσοτικοποιήσει το ΕΕΣ και άλλα 
στοιχεία από το σύστημα ελέγχου ΕΕΣ, το επίπεδο σφάλματος για τους «Φυσικούς 
πόρους» προσεγγίζει το όριο σημαντικότητας·

120. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 70 % των σφαλμάτων αφορούσαν «μη 

7 Το δείγμα περιλάμβανε 136 πληρωμές στο πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, 95 άμεσες 
ενισχύσεις, 14 μέτρα στήριξης της αγοράς και 6 πληρωμές στους τομείς της αλιείας, του περιβάλλοντος και της 
δράσης για το κλίμα.
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επιλέξιμο δικαιούχο/μη επιλέξιμη δραστηριότητα/έργο/δαπάνη»·

121. σημειώνει ότι, από τις 136 πράξεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, 114 δεν 
περιείχαν σφάλματα, 5 περιπτώσεις σφάλματος είχαν αντίκτυπο που υπερέβαινε το 
20 % και 15 πράξεις περιείχαν σφάλματα κάτω του 20 % του εξετασθέντος ποσού, ενώ 
2 πληρωμές είχαν προβλήματα συμμόρφωσης χωρίς δημοσιονομικό αντίκτυπο·

122. σημειώνει ότι από τις 68 πληρωμές σε επενδυτικά έργα, όπως ο εκσυγχρονισμός των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η στήριξη για βασικές υπηρεσίες και η ανάπλαση χωριών 
σε αγροτικές περιοχές, οι επενδύσεις στη διαχείριση των δασών και η στήριξη της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, 9 επηρεάστηκαν από 
σφάλματα, συμπεριλαμβανομένων 2 περιπτώσεων στις οποίες ο δικαιούχος και/ή το 
έργο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας·

123. σημειώνει ότι από τις 68 ενισχύσεις με βάση την έκταση ή τον αριθμό των ζώων που 
δήλωσαν οι γεωργοί και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με περιβαλλοντικά και κλιματικά 
κριτήρια, οκτώ πράξεις περιείχαν μικρά σφάλματα κάτω του 5 % του εξετασθέντος 
ποσού, σε μία περίπτωση υπήρξε σφάλμα μεταξύ 5 % και 20 %, ενώ σε δύο άλλες 
περιπτώσεις οι δικαιούχοι παραβίασαν τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς όρους 
επιλεξιμότητας, με αποτέλεσμα σφάλματα που υπερέβαιναν το 20 % του εξετασθέντος 
ποσού και στις δύο περιπτώσεις· 

124. επισημαίνει ότι από 14 πράξεις σχετικές με μέτρα της αγοράς σε πέντε περιπτώσεις οι 
οργανισμοί πληρωμών είχαν αποδώσει μη επιλέξιμα έξοδα, περιλαμβανομένων τριών 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με κανόνες επιλεξιμότητας που κατέληξαν σε 
σφάλματα τα οποία υπερέβαιναν το 20 % του εξετασθέντος ποσού.

125. σημειώνει ότι από τις έξι πράξεις που αφορούσαν την αλιεία, το περιβάλλον και τη 
δράση για το κλίμα, 2 έργα περιείχαν μη επιλέξιμα στοιχεία στις αποδοθείσες δαπάνες· 

Κανονικότητα των δαπανών της ΚΓΠ

126. εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 
των εργασιών των οργανισμών πιστοποίησης, λόγω αδυναμιών που εντόπισε το 
Συνέδριο στους ελέγχους και στις μεθόδους δειγματοληψίας ορισμένων οργανισμών 
πιστοποίησης·

127. επισημαίνει ότι η ΓΔ AGRI εκτίμησε τον κίνδυνο κατά την πληρωμή σε περίπου 1,9 % 
για το σύνολο των δαπανών της ΚΓΠ το 2019, ενώ ο κίνδυνος κατά την πληρωμή ήταν 
περίπου 1,6 % για τις άμεσες ενισχύσεις, 2,7 % για την αγροτική ανάπτυξη και 2,8 % 
για τα μέτρα στήριξης της αγοράς·

Επιδόσεις ΚΓΠ

128. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι το Συνέδριο εντόπισε αδυναμίες στο σύνολο των 
δεικτών επιδόσεων της ΚΓΠ:

 η ΕΕΔΕ του 2019 παρέχει ελάχιστες ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με 
τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της ΚΓΠ και, επειδή εστιάζει στις εκροές και 
όχι στα αποτελέσματα, παρουσιάζει μια υπερβολικά θετική εικόνα σχετικά με τα 



PR\1211752EL.docx 51/70 PE655.922v01-00

EL

επιτεύγματα πολιτικής:

α. η Επιτροπή αναφέρει ότι άνω του 85 % των τιμών-στόχου που σχετίζονται με 
τις δράσεις για το κλίμα στον γεωργικό τομέα έχουν ήδη επιτευχθεί στο 
πλαίσιο της διαχείρισης της βιοποικιλότητας, του εδάφους και των υδάτων· οι 
εν λόγω τιμές-στόχος συνδέονται με τις περιοχές που υπάγονται σε 
συγκεκριμένα μέτρα του ΕΓΤΑΑ, δηλαδή με τις εκροές· δεν αποδεικνύουν 
κατά πόσον οι ενισχύσεις επηρέασαν την κατάσταση των υποστηριζόμενων 
περιοχών· η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το ΕΓΤΑΑ συμβάλλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη· παραδείγματος χάριν, η ευρυζωνική πρόσβαση στις αγροτικές 
περιοχές έχει βελτιωθεί σημαντικά (το 2019, το 59 % των νοικοκυριών είχε 
πρόσβαση επόμενης γενιάς)· η ΕΕΔΕ δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά 
με τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο συγκεκριμένο αριθμητικό στοιχείο·

 οι δείκτες στις προγραμματικές δηλώσεις παρέχουν κυρίως πληροφορίες σχετικά 
με τις εκροές, οι οποίες είναι ευκολότερα μετρήσιμες και επηρεάζονται λιγότερο 
από εξωτερικούς παράγοντες από ό,τι τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος·

α. η λογική παρέμβασης της Επιτροπής συνδέει τους στόχους, τα μέτρα και τους 
δείκτες εκροής της ΚΓΠ, αλλά δεν προσδιορίζει τις ανάγκες, τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα ή τις τιμές-στόχο· η λογική παρέμβασης της Επιτροπής για τις 
άμεσες ενισχύσεις δεν καθορίζει το επίπεδο εισοδήματος που επιδιώκει να 
εξασφαλίσει η ΚΓΠ για τους γεωργούς·

β. οι τιμές-στόχος για τους γενικούς στόχους της ΚΓΠ και οι περισσότεροι 
ειδικοί στόχοι του ΕΓΤΕ εκφράζονται ως επιθυμητές τάσεις (π.χ. «αύξηση» 
του γεωργικού εισοδήματος συντελεστών παραγωγής ή «μείωση» των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία)· πολλοί είναι οι εξωγενείς 
παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα και η Επιτροπή δεν 
εντοπίζει πάντοτε την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της ΚΓΠ και της εκάστοτε 
μεταβλητής· οι τιμές-στόχος που εκφράζονται μόνο ως κατευθύνσεις και όχι 
ως ποσοτικοποιημένες τιμές καθιστούν αδύνατο τον προσδιορισμό οροσήμων·

γ. οι περισσότεροι δείκτες του ΚΠΠΑ, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις 
δηλώσεις προγράμματος, είναι δείκτες εκροών· δεν παρέχουν σημαντικές 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις για την επίτευξη των στόχων 
πολιτικής· οι μελέτες προς υποστήριξη της αξιολόγησης επισημαίνουν συχνά 
ότι η έλλειψη δεδομένων παρακολούθησης (σχετικά με τα μέτρα) αποτελεί 
περιορισμό κατά την ανάλυση του αντικτύπου. το ΕΕΣ επισήμανε8 τους 
περιορισμούς των πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις που συλλέγονται 
μέσω των δεικτών του ΚΠΠΑ·

 όσον αφορά τον γενικό στόχο της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, οι άμεσες 
ενισχύσεις έχουν μειώσει την αστάθεια του εισοδήματος των γεωργών· 
ταυτόχρονα, η απουσία τιμών αναφοράς σχετικά με ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο 

8 Βλέπε ειδικές εκθέσεις, αριθ. 1/2016 (μέτρηση των επιδόσεων σε σχέση με τα εισοδήματα των γεωργών), 
σημείο 92· αριθ. 10/2017 (νέοι γεωργοί), παράγραφοι 70-71· αριθ. 13/2020 (βιοποικιλότητα σε γεωργικές 
εκτάσεις), παράγραφοι 49, 59, 71 και 81· Γνώμη 7/2018 του ΕΕΣ, σημεία 68-71.
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και περαιτέρω στοχοθέτησης των δαπανών μείωσε την αποδοτικότητα της άμεσης 
στήριξης·

α. και οι τρεις δείκτες που συνδέονται με τον γενικό στόχο της βιώσιμης 
παραγωγής τροφίμων (αύξηση του γεωργικού εισοδήματος συντελεστών 
παραγωγής, αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας και περιορισμός της 
μεταβλητότητας των τιμών) αντικατοπτρίζουν τις μακροοικονομικές 
εξελίξεις· μολονότι οι δείκτες αυτοί υποδεικνύουν μια θετική τάση, η ΚΓΠ 
έχει μικρό ή μηδενικό αντίκτυπο σε αυτούς.

β. ο ειδικός στόχος του ΕΓΤΕ «για τη διατήρηση της σταθερότητας του 
εισοδήματος των γεωργών με την παροχή άμεσης εισοδηματικής στήριξης» 
διαθέτει έναν μόνο δείκτη: «μερίδιο άμεσης στήριξης στο γεωργικό 
επιχειρηματικό εισόδημα». Το 2017, η τιμή αυτού του δείκτη κυμάνθηκε από 
8 % στις Κάτω Χώρες έως 50 % στη Σλοβακία. Η τιμή-στόχος είναι να 
διατηρηθεί η αναλογία σταθερή. Ωστόσο, αυτό δεν συνάδει με τον στόχο 
πολιτικής για αύξηση του ατομικού εισοδήματος των ατόμων που 
απασχολούνται στη γεωργία, περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη άμεσης 
στήριξης.

γ. στην ΕΕΔΕ του 2019, η Επιτροπή υποστήριξε ότι το εισόδημα των γεωργών 
υστερούσε σε σχέση με τους μισθούς στο σύνολο της οικονομίας· η Επιτροπή 
ανέφερε ότι, το 2017, το μέσο εισόδημα στον γεωργικό τομέα ανερχόταν 
περίπου στο 46,5 % του μέσου μισθού στην οικονομία της ΕΕ των 28· η 
Επιτροπή αξιολογεί εμμέσως το γεωργικό εισόδημα μέσω του 
επιχειρηματικού εισοδήματος ανά μονάδα οικογενειακής εργασίας· ωστόσο, 
το εν λόγω αριθμητικό στοιχείο δεν λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των δύο πληθυσμών (πολλοί γεωργοί 
βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης) ή το μη γεωργικό εισόδημα των 
γεωργικών νοικοκυριών· το διαθέσιμο εισόδημα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
το μη γεωργικό εισόδημα, αποτελεί βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση του 
βιοτικού επιπέδου των γεωργών·

δ. το 2016 περίπου τα δύο τρίτα9 των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 
ήταν μικρότερα από 5 εκτάρια· δεδομένου ότι οι άμεσες ενισχύσεις 
συνδέονται με την έκταση της γεωργικής γης, περίπου το 80% της στήριξης 
διοχετεύεται στο 20% περίπου των δικαιούχων· πράγματι, άνω του 30% των 
πληρωμών διοχετεύεται στο 2% των δικαιούχων, καθένας από τους οποίους 
λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις άνω των 50.000 ευρώ· οι διάφοροι 
αναδιανεμητικοί μηχανισμοί είχαν μόνο περιθωριακό αποτέλεσμα·

ε. οι δείκτες επιδόσεων της ΚΓΠ δεν μετρούν την αποδοτικότητα των άμεσων 
ενισχύσεων· η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό10 των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις και παράγουν 
εισόδημα ανά μονάδα εργασίας υψηλότερο από τον μέσο όρο της εθνικής 
παραγωγικότητας της εργασίας μειώθηκε από 29 % το 2013 σε 26 % το 2015. 

9 Σύμφωνα με την Eurostat.
10 «Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective ‘viable food production’», 
2020, σ. 108-122.
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η μελέτη διαπίστωσε ότι το 9 % των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
πάνω από το 30 % των μεγάλων είχαν εισόδημα ανά μονάδα εργασίας που 
υπερέβαινε τη συγκεκριμένη τιμή αναφοράς·

στ. ο δείκτης «ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε 
καθεστώτα διαχείρισης κινδύνου» μετρά το ποσοστό των γεωργών που 
λαμβάνουν στήριξη της ΚΓΠ για ασφάλιστρα και συμμετέχουν σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας και σε άλλα εργαλεία σταθεροποίησης εισοδήματος· βάσει 
των προγραμματικών δηλώσεων, η πρόοδος του δείκτη προς την επίτευξη της 
τιμής-στόχου δεν ήταν τέτοια ώστε να επιτευχθεί το ορόσημο για το 2018· 
στο τέλος του 2018, είχε επιτευχθεί το 28,3% της τιμής-στόχου για το 2023· 
το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε11 ότι οι περισσότεροι γεωργοί που 
συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ και 
ότι οι ίδιες οι άμεσες ενισχύσεις μειώνουν σημαντικά την αστάθεια του 
εισοδήματος·

 όσον αφορά τον γενικό στόχο για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και 
τη δράση για το κλίμα, οι δείκτες επικεντρώνονται στο μέγεθος της περιοχής που 
ωφελείται από τα μέτρα, αλλά όχι σε όσα έχουν επιτευχθεί με τη στήριξη· όσον 
αφορά συγκεκριμένα την κλιματική αλλαγή, διαπιστώνεται ότι τα μέτρα της ΚΓΠ 
έχουν, λόγω του σχεδιασμού τους, χαμηλό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση των 
κλιματικών αναγκών·

α. οι περισσότεροι δείκτες των προγραμματικών δηλώσεων για τους ειδικούς 
στόχους στο πλαίσιο των φυσικών πόρων και της δράσης για το κλίμα 
αφορούν την έκταση ή τον αριθμό των ζώων που υπόκεινται στα διάφορα 
μέτρα ή δεσμεύσεις, χωρίς να μετρώνται τα οφέλη που επιτυγχάνονται για το 
περιβάλλον·

β. στην τελευταία ΕΕΔΕ, η Επιτροπή θεωρεί επίτευγμα το γεγονός ότι το 79% 
της συνολικής γεωργικής έκτασης της ΕΕ υπέκειτο σε τουλάχιστον μία 
υποχρέωση οικολογικού προσανατολισμού το 2018· ωστόσο, το Συνέδριο 
διαπίστωσε12 ότι ο οικολογικός προσανατολισμός είχε περιορισμένο 
μετρήσιμο αντίκτυπο στις γεωργικές πρακτικές και στο περιβάλλον· είχε 
επιφέρει αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές στο 5% περίπου του συνόλου των 
γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ και έτεινε προς μια ελαχιστοποίηση της 
διατάραξης των καθιερωμένων γεωργικών πρακτικών· ο οικολογικός 
προσανατολισμός παρέμεινε κατ’ ουσίαν ένα μέτρο στήριξης του 
εισοδήματος·

γ. όταν τα μέτρα για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα είναι κατάλληλα 
στοχευμένα, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βιοποικιλότητα, ιδίως 
όταν τα καθεστώτα καλύπτουν σημαντικό μέρος του γεωργικού τοπίου ή 
εστιάζουν σε συγκεκριμένους κινδύνους· το χαμηλό επίπεδο υιοθέτησης των 
μέτρων από τους γεωργούς συνιστά εν προκειμένω περιορισμό· για ορισμένα 

11 Ειδική έκθεση 23/2019 (περί σταθεροποίησης του εισοδήματος των γεωργών), σημεία 16-22 και 41.
12 Ειδική έκθεση 21/2017 (περί oικολογικού προσανατολισμού).
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μέτρα του ΕΓΤΑΑ, το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε περιπτώσεις13 στις οποίες 
η αντιστάθμιση δεν κάλυπτε το κόστος συμμετοχής στο καθεστώς (π.χ. 
ενισχύσεις Natura 2000 σε ορισμένα κράτη μέλη)·

δ. όσον αφορά τον ειδικό στόχο του ΕΓΤΑΑ που σχετίζεται με τα 
οικοσυστήματα, οι δείκτες εκροής που αναφέρονται στα δάση σε επίπεδο 
Ένωσης έδειξαν ότι η υιοθέτηση των δασοκομικών μέτρων ήταν 
περιορισμένη·

ε. ο δείκτης «ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό 
αρδευτικό σύστημα» σχετίζεται με τον ειδικό στόχο 5 του ΕΓΤΑΑ· ο στόχος 
για το 2023 είναι 13,0 %· το 2018, το αποτέλεσμα ήταν 5,26 %, δηλαδή το 
40% της τιμής-στόχου· η συνολική πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι δύσκολο 
να προσδιοριστεί· βάσει δείγματος κρατών μελών, στη μελέτη προς 
υποστήριξη της αξιολόγησης14 διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει σαφής 
επαλήθευση των ποσοτήτων υδάτων που εξοικονομούνται μετά την 
ολοκλήρωση της επένδυσης του ΕΓΤΑΑ·

στ. οι εκπομπές από τη γεωργία αντιπροσώπευαν περίπου το 12,6 % των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ το 2017· οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία μειώθηκαν κατά περισσότερο από 20% 
από το 1990, ωστόσο έχουν παραμείνει στάσιμες από το 2010·

ζ. η μελέτη προς υποστήριξη της αξιολόγησης για την κλιματική αλλαγή 
επισημαίνει ότι τα υποχρεωτικά μέτρα (π.χ. οικολογικός προσανατολισμός και 
πολλαπλή συμμόρφωση) δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που προέρχονται από τη διαχείριση της κτηνοτροφίας και των 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων· δεν υπάρχουν μέτρα της ΚΓΠ μέσω των οποίων 
τα κράτη μέλη να μπορούν να υποχρεώσουν τους γεωργούς να αναλάβουν 
δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται 
από τη διαχείριση της κτηνοτροφίας και των καλλιεργειών· 

 οι πληροφορίες που ανέφερε η Επιτροπή στην ΕΕΔΕ και στις προγραμματικές 
δηλώσεις σε σχέση με τον γενικό στόχο της ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης δεν 
επαρκούν για την αξιολόγηση των επιδόσεων των σχετικών δαπανών της ΕΕ:

α. ο μόνος δείκτης των προγραμματικών δηλώσεων για τον γενικό στόχο της 
«ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης» είναι το «ποσοστό απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές»· το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 63,4% το 2012 σε 
68,1% το 2018· η συμβολή της ΚΓΠ είναι αβέβαιη, αλλά περιορισμένη· κατά 
την ίδια περίοδο, το γενικό ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε από 68,4% σε 
72,2%· το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον και πολυάριθμες εθνικές 
πολιτικές επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την απασχόληση στις αγροτικές 
περιοχές· η ΕΕΔΕ αναγνωρίζει αυτούς τους εξωγενείς παράγοντες·

β. ο αριθμός των θέσεων εργασίας που καταγράφηκαν ως άμεσα 

13 Ειδική έκθεση 1/2017, με τίτλο «Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του δικτύου 
Natura 2000 κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του», σημεία 59-60.
14 «Evaluation of the impact of the CAP on water», 2019, σ. 157-158.
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δημιουργηθείσες από το LEADER έως το τέλος του 2018 ήταν 13.337 (30% 
της τιμής-στόχου για το 2023) και λιγότερο από 0,05% της συνολικής 
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· όσον αφορά τα άλλα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης, ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ήταν 10.784 
(14% της τιμής-στόχου)· η Επιτροπή επισημαίνει στις προγραμματικές 
δηλώσεις της ότι δεν διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τις θέσεις 
εργασίας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του LEADER·

γ. η υποστήριξη της αξιολόγησης δείχνει15 ότι το περιφερειακό και τομεακό 
πλαίσιο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές 
και ότι τα μέτρα της ΚΓΠ έχουν μικρό αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας στην 
ύπαιθρο·

δ. οι νέοι γεωργοί μπορούν να λάβουν πρόσθετες άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΕ και εφάπαξ στήριξη από το ΕΓΤΑΑ για τη δημιουργία της πρώτης 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης· τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρόυ 
συμπίπτουν με εκείνα των μελετών που εκπονούνται προς υποστήριξη της 
αξιολόγησης16: η στήριξη από το ΕΓΤΕ για τους νέους γεωργούς έχει 
ελάχιστο έως μηδενικό αντίκτυπο, ενώ η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ είναι 
αποτελεσματικότερη, κυρίως επειδή είναι καλύτερα στοχευμένη· τα μέτρα για 
την ανανέωση των γενεών στο πλαίσιο της ΚΓΠ αποδείχθηκαν 
αποτελεσματικά σε «περιπτώσεις όπου συμπληρωματικά εθνικά, 
περιφερειακά και τοπικά όργανα διακυβέρνησης και φορολογικές πολιτικές 
στηρίζουν και ενισχύουν» τα εν λόγω μέτρα·

ε. η Επιτροπή αναφέρει στην ΕΕΔΕ ότι η ευρυζωνική πρόσβαση στις αγροτικές 
περιοχές έχει βελτιωθεί σημαντικά, αλλά δεν διαθέτει περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με τη συμβολή του ΕΓΤΑΑ στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών· 
επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μελέτη υποστήριξης της 
αξιολόγησης, με αντικείμενο την αξιολόγηση του γενικού στόχου της 
ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης την περίοδο 2014-2020·

Ασφάλεια και ιθαγένεια

129. σημειώνει ότι οι πληρωμές για τη θέση «Ασφάλεια και Ιθαγένεια» ανήλθαν σε 3,3 
δισεκατομμύρια EUR και εκταμιεύθηκαν μέσω των ακόλουθων προγραμμάτων, 
πολιτικών και οργανισμών:

 «Μετανάστευση και ασφάλεια», έως και 45,3% του προϋπολογισμού του 
υποτομέα ή 1,6 δισεκατομμύρια EUR·

 14 αποκεντρωμένοι οργανισμοί (υγεία: ECDC, EFSA, EMA, ECHA· εσωτερικές 
υποθέσεις: Frontex, EASO, Ευρωπόλ, CEPOL, EU-LISA, EMCDDA· 

15 Αξιολόγηση των μέτρων του άρθρου 68, 2016· «Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, 
local development and jobs in rural areas», 2019.
16 «Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas», 
2019. Ειδική έκθεση αριθ. 10/2017 του ΕΕΣ: «Πρέπει να βελτιωθεί η στόχευση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ 
σε νέους γεωργούς ώστε να προωθηθεί αποτελεσματικά η ανανέωση των γενεών». SURE-Farm: Impact of the 
Young Farmers payment on structural change, 2020.
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δικαιοσύνη: Eurojust, FRA, EIGE, EPPO), έως και 29,1% του προϋπολογισμού 
του υποτομέα ή ένα δισεκατομμύριο EUR·

 «Τρόφιμα και ζωοτροφές», έως το 7,6 % του κονδυλίου του προϋπολογισμού ή 
0,2 δισ. EUR·

 «Δημιουργική Ευρώπη», έως το 7,3 % του κονδυλίου του προϋπολογισμού ή 0,2 
δισ. EUR·

 «Άλλοι» (καταναλωτές, δικαιοσύνη, δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια), έως 
10,7 % ή 0,3 δισ. EUR·

Πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ετήσιοι λογαριασμοί ΤΑΜΕ/ΤΕΑ των κρατών μελών

130. σημειώνει το γεγονός ότι ο σημαντικότερος τομέας δαπανών στο πλαίσιο αυτού του 
τομέα είναι η μετανάστευση και η ασφάλεια, όπως επίσης ότι οι περισσότερες δαπάνες 
προέρχονται από δύο ταμεία –το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)·

131. σημειώνει ότι, όσον αφορά την κανονικότητα των πράξεων, επτά (37 %) από τις 19 
πράξεις που εξέτασε το ΕΕΣ περιείχαν σφάλματα (υπερεκτίμηση των μισθολογικών 
δαπανών)·

132. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τρία ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα 
είχαν δημοσιονομικές επιπτώσεις στα ποσά που καταλογίστηκαν στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης·

133. λαμβάνει υπόψη ότι με τον έλεγχο διαπιστώθηκαν επίσης τέσσερις περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης προς τις νομικές διατάξεις που διέπουν την επιλογή έργων και τους 
κανόνες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες, ωστόσο, δεν είχαν δημοσιονομικό αντίκτυπο 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

134. σημειώνει ότι οι ελεγκτικές αρχές στα κράτη μέλη17 που επέλεξε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο για έλεγχο είχαν αναπτύξει και εφαρμόσει λεπτομερείς διαδικασίες επαρκούς 
ποιότητας για την υποβολή εκθέσεων, όπως απαιτείται από τους κανόνες·

135. λαμβάνει υπόψη ορισμένες αδυναμίες στις ετήσιες εκθέσεις που εκδίδουν τα κράτη 
μέλη, των οποίων ο αντίκτυπος στους λογαριασμούς δεν ήταν αρκετά σημαντικός ώστε 
να αναιρεί τα συμπεράσματα των ελεγκτικών αρχών αλλά δημιουργεί δυνητικό κίνδυνο 
αναξιοπιστίας των αναφερόμενων στοιχείων και περιορισμένης βεβαιότητας, όπως:

 ζητήματα δειγματοληψίας (χρήση μεθοδολογίας βάσει κινδύνου και όχι τυχαίας 
μεθοδολογίας· χρήση ανακριβών τιμών για τον καθορισμό του μεγέθους του 
δείγματος) στη Σλοβενία·

 εσφαλμένη σειρά λογαριασμών (υποβολή των σχεδίων λογαριασμών στην αρχή 
ελέγχου πριν από την ολοκλήρωση των δικών της επιτόπιων ελέγχων από την 

17 Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο για το ΤΑΜΕ· Σλοβενία για 
το ΤΕΑ·
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αρμόδια αρχή) στην Ιταλία και τη Σλοβενία·

 ανακριβής υπολογισμός και παρουσίαση των συνολικών και/ή εναπομενόντων 
ποσοστών σφάλματος στη Γερμανία και την Ιταλία·

 αποκλεισμός της τεχνικής βοήθειας από τον πληθυσμό ελέγχου και έλλειψη 
αναφοράς σχετικά με το γεγονός αυτό στην ετήσια έκθεση ελέγχου στη Σλοβενία·

 μερικός αποκλεισμός των προκαταβολών από τον πληθυσμό ελέγχου και έλλειψη 
αναφοράς σχετικά με το γεγονός αυτό στην ετήσια έκθεση ελέγχου στη Γερμανία·

 κατανομή των έργων σε δύο υποομάδες (προκαταβολές και πραγματοποιηθείσες 
δαπάνες) για λόγους δειγματοληψίας στην Κύπρο· 

136. σημειώνει ότι οι ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών18 που επελέγησαν από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο διέθεταν λεπτομερή προγράμματα ελέγχου και 
καταλόγους ελέγχου προς υποστήριξη των συμπερασμάτων τους·

137. λαμβάνει υπόψη ορισμένες αδυναμίες στο έργο των ελεγκτικών αρχών, οι οποίες 
δημιουργούν δυνητικούς κινδύνους σε περίπτωση μη εντοπισμού μη επιλέξιμων 
δαπανών, αναξιοπιστίας των συμπερασμάτων του ελέγχου και περιορισμένης 
βεβαιότητας, όπως:

 παράτυποι έλεγοι των κριτηρίων επιλογής και/ή ανάθεσης έργων από τους 
ελεγκτές στην Ιταλία και την Κύπρο·

 ανεπαρκής διαδρομή ελέγχου ή ελλιπής τεκμηρίωση του ελεγκτικού έργου στην 
Ελλάδα, την Κύπρο, τη Λιθουανία και το Ηνωμένο Βασίλειο·

 ακανόνιστοι έλεγχοι όλων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων για την 
επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των ομάδων-στόχου και των δηλωθεισών 
δαπανών ή του εύλογου χαρακτήρα των δαπανών.

138. σημειώνει τις αδυναμίες που προέκυψαν από τις αξιολογήσεις, από την Επιτροπή, των 
ετήσιων εκθέσεων ελέγχου19, όπως:

 διαφορετικός ορισμός της «ενδιάμεσης πληρωμής», που δημιουργεί κινδύνους 
διακύβευσης της αξίας και της πληρότητας των υποβαλλόμενων δεδομένων·

 έλλειψη καθοδήγησης από την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της 
ελάχιστης κάλυψης ελέγχου 10 % σε περίπτωση επιμέρους δειγματοληψίας, που 
δημιουργεί κινδύνους αξιοπιστίας και αβεβαιότητας για τα συμπεράσματα του 
ελέγχου·

Επιδόσεις: ΤΑΜΕ

18 Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία
19 Από τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, την 
Εσθονία, την Ισπανία, την Ισλανδία, τη Μάλτα και τη Φινλανδία.
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139. παρατηρεί τέσσερις γενικούς δείκτες αντικτύπου (για τις πραγματικές επιστροφές σε 
σύγκριση με τις αποφάσεις επιστροφής, το ποσοστό των οικειοθελών επιστροφών, τη 
διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ πολιτών της Ένωσης και υπηκόων τρίτων 
χωρών και τη σύγκλιση των ποσοστών αναγνώρισης για τους αιτούντες άσυλο)· 
σημειώνει ότι οι δείκτες αυτοί δεν συνδέονται άμεσα με τις επιδόσεις του ΤΑΜΕ, αν 
και οι δαπάνες στο πλαίσιο του ταμείου μπορεί να συμβάλλουν στην επίτευξη της 
αντίστοιχης τιμής-στόχου·

140. επισημαίνει ότι πέντε από τα 24 ορόσημα που είχαν οριστεί σε σχέση με δείκτες για 
το 2020 είχαν ήδη επιτευχθεί τα προηγούμενα έτη, χωρίς οι τιμές-στόχος να έχουν 
αναπροσαρμοστεί προς τα άνω σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές δημοσιονομικής 
διαχείρισης, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητες για μεγαλύτερη βελτίωση της 
αποδοτικότητας·

141. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι δείκτες του ΤΑΜΕ δεν 
βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων τους ούτε όσον αφορά την 
ένταξη και τη νόμιμη μετανάστευση ούτε για τις πολιτικές επιστροφής και παράτυπης 
μετανάστευσης·

142. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο περιορισμένες, 
συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις για τις συνολικές δαπάνες που 
σχετίζονται με το EMAS20 (το αρχικό κονδύλιο ύψους 100 εκατ. EUR αυξήθηκε σε 2,2 
δισ. EUR για την περίοδο έως το 2020, αντιπροσωπεύοντας το 30 % του ταμείου, 
ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει αναπτύξει πλαίσιο παρακολούθησης των επιδόσεων για τα 
έργα που χρηματοδοτούνται από το EMAS)· 

143. εκφράζει βαθειά ανησυχία για το γεγονος ότι στην ΕΕΔΕ και τις προγραμματικές 
δηλώσεις παρέχονται ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την οικονομία και την 
αποτελεσματικότητα που επιτυγχάνονται κατά την υλοποίηση του ταμείου, ή σχετικά 
με την οικονομική αποδοτικότητα των δράσεών του·

144. εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι στην ΕΕΔΕ και στις προγραμματικές 
δηλώσεις δεν παρουσιάζονται στοιχεία για τα μέτρα που αποσκοπούν στην προσέλκυση 
εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης στην ΕΕ μέσω καθεστώτων νόμιμης μετανάστευσης, 
και οι δείκτες δεν είναι κατάλληλοι για την παρουσίαση στοιχείων σχετικά με μέτρα 
αυτού του είδους·

145. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι δείκτες του ΤΑΜΕ δεν 
βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων τους όσον αφορά την αναλογία 
των παράτυπων μεταναστών που επιστρέφουν σε σχέση με τις εκδοθείσες αποφάσεις 
επιστροφής, των οικειοθελώς επαναπατριζόμενων και των επαναπατριζόμενων που 
έχουν απομακρυνθεί·

146. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι το ποσοστό επιστροφής των ατόμων 
που δεν έχουν πλέον δικαίωμα παραμονής στο έδαφος της Ένωσης δεν είναι 
ικανοποιητικό (31,5 %)·

147. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την αποδυνάμωση της εκτέλεσης των 

20 Έκτακτη βοήθεια ΤΑΜΕ.
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επιχειρήσεων επιστροφής για τους ακόλουθους λόγους: 

 διάρκεια της διαδικασίας ασύλου· 

 ελλείποντες κρίκοι μεταξύ ασύλου και επιστροφής·

 διαδικασίες που εμποδίζουν τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών·

 απουσία άρτιου και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υποθέσεων 
επιστροφής·

 έλλειψη αμοιβαίας αναγνώρισης και μη συστηματική καταγραφή των αποφάσεων 
επιστροφής στην Ένωση·

 διαφυγή και δυσκολία εντοπισμού των επιστρεφόντων μεταναστών, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης οικειοθελών αναχωρήσεων·

 ανεπαρκής δυναμικότητα των κέντρων κράτησης πριν από την απομάκρυνση·

 δύσκολη συνεργασία με τις τρίτες χώρες καταγωγής των μεταναστών·

 περιορισμένη χρήση της αναπτυξιακής βοήθειας για τη διευκόλυνση της 
συνεργασίας με τις τρίτες χώρες καταγωγής των μεταναστών·

 χαμηλές επιδόσεις υποβοηθούμενης οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης·

148. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την ύπαρξη δύο παράλληλων προγραμμάτων 
χρηματοδοτούμενων από την Ένωση που υποστηρίζουν το ίδιο είδος δραστηριοτήτων 
επιστροφής (εθνικά σχέδια του ΤΑΜΕ και στήριξη της επιστροφής από τον Frontex) 
και τον ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ των δύο συστημάτων για επιχειρήσεις 
αναγκαστικής επιστροφής·

Συστάσεις

149. καλεί την Επιτροπή:

 να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προς τις ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών 
για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της κάλυψης των 
ελέγχων σε περίπτωση επιμέρους δειγματοληψίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η 
δειγματοληψία είναι επαρκής και κατάλληλη για να παρέχει μια εύλογη βάση 
εξαγωγής συμπερασμάτων από τον ελεγκτή σχετικά με το σύνολο του πληθυσμού 
του ελέγχου·

 να επαναλάβουν στις ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών για το ΤΑΜΕ και το 
ΤΕΑ ότι θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με τη 
δειγματοληψία και τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος με την προϋπόθεση 
ότι η δειγματοληψία θα πρέπει να είναι τυχαία, κάθε μονάδα δειγματοληψίας 
στον πληθυσμό θα πρέπει να έχει πιθανότητες επιλογής και, κατά περίπτωση, όλα 
τα σφάλματα θα πρέπει να παρεκτείνονται στον σχετικό πληθυσμό·

 να δώσει οδηγίες στις αρχές ελέγχου των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για 



PE655.922v01-00 60/70 PR\1211752EL.docx

EL

το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ σχετικά με τον τρόπο που αυτές πρέπει να τεκμηριώνουν, 
επαρκώς και καταλλήλως, τη φύση, το χρονοδιάγραμμα και την έκταση των 
ελεγκτικών διαδικασιών τους, τα αποτελέσματά τους και τα αποδεικτικά στοιχεία 
ελέγχου που έχουν συγκεντρώσει.

 να αξιοποιήσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα προγράμματα 
μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης (περιλαμβανομένης της κατάστασης στο 
κράτος μέλος υποδοχής μετά τη μετεγκατάσταση) ως βάση για την ανάπτυξη 
τυχόν μελλοντικών μηχανισμών εθελοντικής μετεγκατάστασης.

150. καλεί την Επιτροπή:

 στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, να καθορίσει κριτήρια για την κατανομή 
των κονδυλίων της EMAS στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης με τα 
κράτη μέλη·

 να ενισχύσει το πλαίσιο παρακολούθησης των επιδόσεων α) διασφαλίζοντας ότι 
τα έργα EMAS του ΤΑΜΕ περιλαμβάνουν δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων με 
σαφείς στόχους και γραμμές βάσης, κατά περίπτωση, και αναφέροντας τους 
λόγους όταν αυτό δεν συμβαίνει· β) παρακολουθώντας τα αποτελέσματα των 
έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της EMAS και παρουσιάζοντας 
σχετικά στοιχεία· γ) όσον αφορά το νέο ΠΔΠ 2021-2027, σχεδιάζοντας τους 
δείκτες του ΚΠΠΑ του ΤΑΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των τιμών βάσης και των 
τιμών-στόχου, πριν από την έναρξη των έργων για την περίοδο 2021-2027· 

 να υλοποιήσει μέτρα που εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και τη βελτίωση 
του συντονισμού μεταξύ του ΤΑΜΕ και των EASO/Frontex (π.χ. στον τομέα των 
αναγκαστικών επιστροφών ή της στήριξης των αρμόδιων για το άσυλο αρχών).

 να χρησιμοποιήσει την αναπτυξιακή βοήθεια ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
καλύτερης συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής των μεταναστών21·

ΕΕΔ της ΓΔ HOME για το 2019

151. εκφράζει ικανοποίηση για τις συστάσεις που εξέδωσε η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 
της ΓΔ ΗΟΜΕ για το 2019, όπως

 καθορισμός και σχεδιασμός της ελεγκτικής δραστηριότητας της ΓΔ HOME (η ΓΔ 
HOME θα πρέπει να καθορίσει και να κοινοποιήσει τη δήλωση αποστολής και 
την εντολή της λειτουργίας ελέγχου, να προσαρμόσει τους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες, τις γραμμές υποβολής εκθέσεων και τα ορόσημα για την 
εκκαθάριση των λογαριασμών· επικαιροποίηση των στρατηγικών ελέγχου· 
ανάλυση των αναγκών σε πόρους για την ελεγκτική δραστηριότητα)·

 εκτέλεση του σχεδίου ελέγχου (η ΓΔ HOME πρέπει να προγραμματίζει και να 
δρομολογεί ελέγχους το συντομότερο δυνατόν εντός του έτους μετά την έγκριση 
του ετήσιου προγράμματος εργασίας και την επανεξέταση των ετήσιων εκθέσεων 

21 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της βοήθειας (2019/2184(INI)),
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ελέγχου και των γνωμών λογιστικού ελέγχου· εναρμόνιση των οροσήμων για τα 
στάδια της διαδικασίας ελέγχου· διασφάλιση του ότι οι τελικές εκθέσεις ελέγχου 
αποστέλλονται στους δικαιούχους χωρίς καθυστέρηση και ότι αυτό 
παρακολουθείται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη)·

 εκκαθάριση λογαριασμών (η ΓΔ HOME θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 
αποφάσεις εκκαθάρισης λαμβάνονται εγκαίρως· θα πρέπει να διευκρινίζει τη 
διαδικασία για τους λογαριασμούς που υποβάλλονται πριν από το τέλος του 
έτους)· προσαρμογή της διαδικασίας εκκαθάρισης στη νέα οργανωτική δομή και 
βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των οικονομικών μονάδων και του τομέα 
ελέγχου (σύσταση και προγραμματισμός της ελεγκτικής δραστηριότητας· 
εκτέλεση του σχεδίου ελέγχου· εκκαθάριση λογαριασμών)·

ΕΕΔ της ΓΔ JUST για το 2019

152. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή από τη ΓΔ JUST των 
συστάσεων που εξέδωσε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της ΓΔ JUST σχετικά με τη 
διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων και την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και 
της εργαλειοθήκης για τη βελτίωση της νομοθεσίας·

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας

153. σημειώνει ότι οι πληρωμές για τον τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» 
ανήλθαν σε 10,1 δισ. EUR το 2019 και εκταμιεύθηκαν μέσω των ακόλουθων ειδικών 
μέσων:

 «Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ)», αύξηση κατά 26 % του 
προϋπολογισμού για την «Ευρώπη στον κόσμο» ή 2,6 δισ. EUR·

 «Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ)», έως και 20,6 % του 
προϋπολογισμού «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» ή 2,1 δισ. EUR·

 ««Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ)», έως και 15,7 % του 
προϋπολογισμού «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» ή 1,6 δισ. EUR·

 «Ανθρωπιστική βοήθεια», έως και 20,4 % του προϋπολογισμού «Η Ευρώπη ως 
παγκόσμιος παράγοντας» ή 2,1 δισ. EUR·

 «Άλλες δράσεις και προγράμματα», έως και 17,3% του προϋπολογισμού «Η 
Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» ή 1,7 δισ. EUR·

154. λαμβάνει υπόψη ότι ο προϋπολογισμός εξωτερικής δράσης εκτελείται από τη Γενική 
Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΓΔ DEVCO), τη Γενική Διεύθυνση 
Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (ΓΔ NEAR), τη Γενική 
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
(ΓΔ ECHO), τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης 
(ΓΔ REGIO) και την Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI)·

155. επισημαίνει ότι οι δαπάνες στον συγκεκριμένο τομέα εκταμιεύτηκαν με τη χρήση 
διαφόρων μέσων και μεθόδων παροχής βοήθειας, όπως οι συμβάσεις εκτέλεσης 
εργασιών / προμηθειών / παροχής υπηρεσιών, οι επιχορηγήσεις, τα ειδικά δάνεια, οι 
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εγγυήσεις δανείων και η χρηματοδοτική στήριξη, η δημοσιονομική στήριξη και άλλες 
στοχευμένες μορφές δημοσιονομικής βοήθειας, σε περισσότερες από 150 χώρες·

156. επισημαίνει ότι το Συνέδριο εξέτασε δείγμα 68 πράξεων: 22 της ΓΔ NEAR, 25 της 
ΓΔ DEVCO, 10 της ΓΔ ECHO, και 11 άλλες πράξεις· και επτά πράξεις από τις μελέτες 
του 2019 για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος της ΓΔ NEAR και της ΓΔ Διεθνούς 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, προσαρμοσμένες ώστε να αντισταθμίσουν τους 
μεθοδολογικούς περιορισμούς τους· 

Τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου: ΓΔ NEAR

157. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ένωση εξακολουθεί να εφαρμόζει για τη 
δημοσιονομική στήριξη σε τρίτες χώρες νομικές διατάξεις με ευρύ πεδίο εφαρμογής, 
γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο χαλαρής ερμηνείας από την Επιτροπή όσον αφορά την 
τήρηση των γενικών όρων· και για το ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπορεί να καλύψει 
το τι γίνεται μετά το στάδιο της καταβολής της ενίσχυσης από την Επιτροπή στην 
αποδέκτρια χώρα, καθώς τα κεφάλαια αυτά συγχωνεύονται με τους πόρους του 
προϋπολογισμού της χώρας22· 

158. σημειώνει με ανησυχία, σε σχέση με τη μελέτη της ΓΔ NEAR για το εναπομένον 
ποσοστό σφάλματος, ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο:

 η μεθοδολογία για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος και το εγχειρίδιο που 
υπέβαλε η ΓΔ NEAR περιέχουν περιορισμούς που ενδέχεται να συμβάλλουν στην 
υποεκτίμηση του εναπομένοντος σφάλματος, όπως η ανεπαρκής κάλυψη 
ορισμένων πτυχών των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων (λόγοι απόρριψης των 
απορριφθέντων υποψηφίων, συμμόρφωση της επιλεγείσας προσφοράς με όλα τα 
κριτήρια επιλογής και ανάθεσης, πλήρης έλεγχος των διαδικασιών πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, αιτιολόγηση απευθείας ανάθεσης)23·

 Το «ποσοστό [σφάλματος] επιχορήγησης» για την άμεση διαχείριση των 
επιχορηγήσεων υπολογίζεται βάσει επιπέδου εμπιστοσύνης 80 %, ενώ, κανονικά, 
τα ποσοστά σφάλματος υπολογίζονται βάσει επιπέδου εμπιστοσύνης 95 %·

 η μέθοδος εκτίμησης του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος που εφαρμόζει η 
ΓΔ NEAR παρέχει στον ανάδοχο ευρύ περιθώριο ερμηνείας όσον αφορά την 
εκτίμηση μεμονωμένων σφαλμάτων (ιδίως σε περίπτωση απουσίας εγγράφων για 
μια πράξη)·

 το 2018 και το 2019 η αξιοπιστία των μισών πράξεων του δείγματος αποδόθηκε 
βάσει προηγούμενων ελέγχων, ενώ το Συνέδριο υπενθυμίζει ότι η προσέγγιση 
αυτή δεν μετρά πλήρως το εναπομένον ποσοστό σφάλματος24·

Ειδική έκθεση αριθ. 09/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Στήριξη της ΕΕ προς το Μαρόκο – 
Περιορισμένα αποτελέσματα μέχρι τώρα

22 Σ. 211.
23 Σ. 213
24 Σ. 214.
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159. σημειώνει ότι η δημοσιονομική στήριξη της Ένωσης στο Μαρόκο ανήλθε συνολικά στο 
0,37 % περίπου, κατά την περίοδο 2014-2018, των συνολικών δαπανών του 
προϋπολογισμού της χώρας, όπου οι συμβάσεις ανήλθαν σε 562 εκατομμύρια EUR και 
οι πληρωμές σε 206 εκατομμύρια EUR· υπενθυμίζει ότι το Μαρόκο λαμβάνει από την 
ΕΕ μεγαλύτερη αναπτυξιακή στήριξη από οποιαδήποτε άλλη βορειοαφρικανική χώρα, 
με εξαίρεση την Τυνησία, και είναι ένας από τους κύριους δικαιούχους διεθνούς 
αναπτυξιακής βοήθειας’  

160. υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ) είναι το βασικό 
χρηματοδοτικό μέσο που χρησιμοποιεί η Επιτροπή στο πλαίσιο της συνεργασίας της με 
το Μαρόκο και ανήλθε σε 1 399 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020 σε 
αναλήψεις υποχρεώσεων· 

161. επισημαίνει ότι, μετά την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ένωσης του 
Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα, το Μαρόκο ανέστειλε τον πολιτικό 
διάλογο που κάλυπτε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, όπως η αναπτυξιακή 
πολιτική, η εμπορική πολιτική, η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας, μεταξύ 
Δεκεμβρίου 2015 και Ιανουαρίου 2019·

162. τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε διάφορα προβλήματα που εμποδίζουν την 
αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής στήριξης:

 ελλείψει σε σχέση με την εστίαση και τον σχεδιασμό της στήριξης (δηλαδή η 
χρηματοδότηση κάλυψε πάρα πολλούς τομείς, η Επιτροπή δεν είχε αναπτύξει 
σαφή στρατηγική για τις μελλοντικές σχέσεις με το Μαρόκο κατά τη διάρκεια της 
αναστολής του πολιτικού διαλόγου, άνισος συντονισμός των χορηγών βοήθειας, 
προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης που δεν ήταν σχεδιασμένα για τη 
μεγιστοποίηση του αντικτύπου)·

 δυσκολίες στην εφαρμογή της στήριξης (π.χ. καθυστερήσεις, ελλιπής αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή)·

 απουσία σημαντικού αντικτύπου για τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης 
(δηλ. επίτευξη λιγότερων από τους μισούς στόχους δημοσιονομικής στήριξης 
στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής προστασίας, της δικαιοσύνης κ.λπ.)·

163. καλεί την Επιτροπή:

 να ενισχύσει την εστίαση της δημοσιονομικής στήριξης της Ένωσης στο Μαρόκο, 
και ειδικότερα να εφαρμόσει μια διαφανέστερη και καλύτερα τεκμηριωμένη 
μέθοδο για τη διάθεση ποσών σε προγράμματα τομεακής δημοσιονομικής 
στήριξης· 

 να βελτιώσει τον σχεδιασμό των δεικτών στόχων και επιδόσεων, ιδίως δε να 
κάνει μεγαλύτερη χρήση δεικτών προσανατολισμένων στα αποτελέσματα· 

 να βελτιώσει τη στρατηγική πολιτικού διαλόγου, ιδίως για την αξιολόγηση των 
επιτευγμάτων της στρατηγικής πολιτικού διαλόγου, και να εφαρμόσει σαφή και 
κατάλληλο ορισμό των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του 
διαλόγου· 
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 να ενισχύσει τις διαδικασίες επαλήθευσης των εκταμιεύσεων, ειδικότερα για την 
εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων υπολογισμού, ώστε να εκταμιεύει τα κονδύλια 
μόνον όταν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο στόχος έχει 
πράγματι επιτευχθεί· 

 να βελτιώσει τις διαδικασίες παρακολούθησης, όπως η ενίσχυση της αξιολόγησης 
των τομεακών στρατηγικών και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους με τη 
χρήση των δεικτών των τομεακών στρατηγικών·

 να συνάψει τελικά τη συμφωνία επανεισδοχής για την οποία το Συμβούλιο 
ανέθεσε στην Επιτροπή διαπραγματευτική εντολή το 2000, ιδίως επειδή το 
Μαρόκο είναι ένας από τους μεγαλύτερους δικαιούχους αναπτυξιακής στήριξης 
της Ένωσης25·

Πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΓΔ DEVCO

164. σημειώνει με βαθιά ανησυχία, όσον αφορά τη μελέτη για το εναπομένον ποσοστό 
σφάλματος της ΓΔ DEVCO, ότι:

 οι δαπάνες στο πλαίσιο των 8ου, 9ου, 10ου και 11ου ΕΤΑ που καταγράφηκαν το 
2019 περιέχουν ουσιαστικά σφάλματα· σύμφωνα με το Συνέδριο, το εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος είναι 3,5 %·

 το 43,6 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος προήλθε από μη 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δηλαδή αναλήψεις υποχρεώσεων που 
παρουσιάστηκαν ως δαπάνες ή δηλωθείσες δαπάνες που υπολογίστηκαν 
εσφαλμένα)·

 το 22,1 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος προήλθε από σοβαρή μη τήρηση 
των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων (δηλαδή αδικαιολόγητη απόφαση της 
επιτροπής αξιολόγησης)· 

 το 12,7 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος προήλθε από μη επιλέξιμες 
δαπάνες (ήτοι σημαντική αύξηση των μισθών του τοπικού προσωπικού μετά τη 
σύναψη της σύμβασης)·

 η Επιτροπή και οι εταίροι υλοποίησης υπέπεσαν σε περισσότερα σφάλματα στις 
περιπτώσεις πράξεων που αφορούσαν προϋπολογιζόμενες δαπάνες, 
επιχορηγήσεις, συμφωνίες συνεισφοράς με διεθνείς οργανισμούς και συμφωνίες 
ανάθεσης με οργανισμούς συνεργασίας των κρατών μελών της ΕΕ, παρά στις 
περιπτώσεις άλλων μορφών στήριξης (όπως εκείνες που καλύπτουν τις συμβάσεις 
έργου, προμηθειών και υπηρεσιών)· από τις 65 πράξεις αυτού του τύπου, οι 25 
(38 %) περιείχαν προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα, τα οποία αντιστοιχούσαν 
στο 71,7 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος·

 η μελέτη της ΓΔ DEVCO σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος δεν 
συνιστά ανάθεση διασφάλισης ή έλεγχο· βασίζεται στη μεθοδολογία του 
εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος και στο εγχειρίδιο που παρείχε η ΓΔ 

25 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000331/2020, Θέμα: Συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Μαρόκου
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DEVCO·

 το σύστημα ελέγχου της ΓΔ DEVCO που βασίζεται σε εκ των προτέρων ελέγχους 
παρουσιάζει αδυναμίες, όπως περιορισμούς στους ελέγχους των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, πολύ μικρό αριθμό επιτόπιων ελέγχων στη χώρα 
υλοποίησης των έργων, την ίδια τη μέθοδο, εκτίμησης του εναπομένοντος 
ποσοστού σφάλματος της ΓΔ DEVCO, και τη μερική ή πλήρη εμπιστοσύνη σε 
προηγούμενες ελεγκτικές εργασίες·

 η δήλωση αξιοπιστίας του γενικού διευθυντή στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων για το 2019 δεν περιλαμβάνει καμία επιφύλαξη, δεδομένου ότι 
οι δύο επιφυλάξεις που εξακολουθούσαν να υπάρχουν το 2018 έχουν αρθεί και 
δεν έχουν διατυπωθεί νέες· πριν από την άρση των επιφυλάξεων αυτών το 2019, η 
ΓΔ DEVCO είχε μειώσει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής τους (δηλαδή το μερίδιο 
των δαπανών που καλύπτονταν από αυτές) το 2017 και το 2018, γεγονός που, 
κατά συνέπεια, δεν παρέχει αληθή και ακριβή εικόνα των κινδύνων στον 
συνολικό τομέα αρμοδιότητας της ΓΔ DEVCO·

Επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και του Μηχανισμού Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας (ΜΑΣ)

165. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός του ΕΜΓ για το ΠΔΠ 2014-2020 ανέρχεται σε 17 
δισεκατομμύρια ευρώ περίπου· Συνολικά, έως το τέλος του 2019 η Επιτροπή είχε 
δεσμεύσει ποσοστό 85% αυτού του κονδυλίου και είχε δαπανήσει το 42%.

166. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός του ΜΑΣ για το ΠΔΠ 2014-2020 ανέρχεται σε 20 
δισεκατομμύρια ευρώ περίπου· συνολικά, έως το τέλος του 2019 η Επιτροπή είχε 
δεσμεύσει ποσοστό 84% αυτού του κονδυλίου και είχε δαπανήσει το 40%· 

167. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την επισκόπηση των επιδόσεων πέντε έργων του ΜΑΣ και 
τριών έργων του ΕΜΓ, το Συνέδριο διαπίστωσε ότι τρία από τα έργα του ΜΑΣ είχαν 
προβλήματα επιδόσεων: δύο είχαν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις στην υλοποίηση και, 
για τούτο, δεν θα παραδώσουν όλες τις προγραμματισμένες εκροές και τα 
αποτελέσματά τους εντός της σχετικής προθεσμίας, ενώ ένα δεν είχε θέσει κανέναν 
στόχο για τη μέτρηση των επιδόσεών του, ωστόσο κανένα από τα έργα του ΕΜΓ δεν 
είχε προβλήματα επιδόσεων·

168. οι δείκτες των εν λόγω εκθέσεων κατέδειξαν μια συνολικά θετική τάση όσον αφορά τη 
μείωση της φτώχειας, την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση, τον αριθμό των 
συμφωνιών με γειτονικές χώρες και την ανθρώπινη ανάπτυξη· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι σύμφωνα με τους δείκτες παρατηρείται επιδεινούμενη τάση όσον 
αφορά την εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της πολιτικής 
σταθερότητας·

169. ωστόσο, οι δείκτες αυτοί δεν παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των ίδιων 
των προγραμμάτων, αλλά περισσότερο σχετικά με το πλαίσιο εντός του οποίου 
υλοποιήθηκαν. τονίζει ότι ο συνδυασμός των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν δεν 
κατέδειξε με σαφήνεια σε ποιον βαθμό τα προγράμματα παρήγαγαν τις αναμενόμενες 
εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους, ούτε με ποιον τρόπο αυτά με τη σειρά 
τους συνέβαλαν στην επίτευξη του αναμενόμενου αντικτύπου των προγραμμάτων· 
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Συστάσεις

170. καλεί την Επιτροπή:

 να γνωστοποιήσει τους περιορισμούς της μελέτης για το εναπομένον ποσοστό 
σφάλματος στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ NEAR για το 2020 και 
να το γνωστοποιεί και στις μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων·

 να αυξήσει το επίπεδο εμπιστοσύνης που χρησιμοποιεί η ΓΔ NEAR στη 
μεθοδολογία της για τον υπολογισμό του ποσοστού επιχορήγησης, στο επίπεδο 
που χρησιμοποιείται για τον υπόλοιπο πληθυσμό της μελέτης για το ποσοστό 
εναπομένοντος σφάλματος, ώστε να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον 
υψηλότερο κίνδυνο που ενέχει ο τομέας των επιχορηγήσεων υπό άμεση 
διαχείριση, έως το τέλος του 2021·

 να ενισχύσει τους ελέγχους της ΓΔ NEAR, της ΓΔ DEVCO, της ΓΔ ECHO, της 
ΓΔ CLIMA και της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής με τον εντοπισμό 
και την πρόληψη επαναλαμβανόμενων σφαλμάτων (π.χ. απουσία συστήματος 
καταγραφής χρόνου και καταλογισμός μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε χρηματοδοτούμενα 
από την Ένωση έργα) έως το τέλος του 2021·

 να βελτιώσει περαιτέρω τη μεθοδολογία και το εγχειρίδιο που χρησιμοποιούνται 
στο πλαίσιο της μελέτης του ποσοστού εναπομένοντος σφάλματος προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην 
έκθεσή του, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία του ποσοστού σφάλματος που 
αναφέρεται στη μελέτη·

 να διατυπώνει εκ νέου επιφυλάξεις για όλους τους τομείς σχετικά με τους οποίους 
διαπιστώνεται υψηλό επίπεδο κινδύνου, ανεξαρτήτως του μεριδίου τους στις 
συνολικές δαπάνες και της δημοσιονομικής επίπτωσής τους·

Διοίκηση

171. σημειώνει ότι οι πληρωμές για τη «Διοίκηση» ανήλθαν σε 10,4 δισεκατομμύρια EUR 
το 2019 και εκταμιεύθηκαν μέσω των θεσμικών οργάνων της Ένωσης ως εξής:

 «Επιτροπή», έως το 57,9% του κονδυλίου του προϋπολογισμού ή 6,1 δισ. EUR·

 «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», έως το 19,6% του κονδυλίου του προϋπολογισμού ή 
2,0 δισ. EUR·

 «Επιτροπή», έως το 9,2% του κονδυλίου του προϋπολογισμού ή 1,0 δισ. EUR·

 «Συμβούλιο», έως το 5,4% του κονδυλίου του προϋπολογισμού ή 0,6 δισ. EUR·

 «Δικαστήριο», έως το 4,0 % του κονδυλίου του προϋπολογισμού ή 0,4 δισ. EUR·

 «Ελεγκτικό Συνέδριο», έως το 1,4% του κονδυλίου του προϋπολογισμού ή 0,1 
δισ. EUR·

 «ΕΟΚΕ», έως το 1,3% του κονδυλίου του προϋπολογισμού ή 0,1 δισ. EUR·
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 «Λοιπά όργανα», έως το 1,2% του κονδυλίου του προϋπολογισμού ή 0,1 δισ. 
EUR·

172. επισημαίνει ότι οι διοικητικές δαπάνες περιλαμβάνουν, αφενός, τις δαπάνες που 
αφορούν τους ανθρώπινους πόρους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 60 % περίπου του 
συνόλου και, αφετέρου, τις δαπάνες που συνδέονται με τα κτίρια, τον εξοπλισμό, την 
ενέργεια, τις επικοινωνίες και την τεχνολογία των πληροφοριών, που θεωρούνται 
δαπάνες χαμηλού κινδύνου·

Πορίσματα της PWC και του Συνεδρίου

173. Σημειώνει τα αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι 
πράξεις: από τις 45 πράξεις που εξετάστηκαν, οι οποίες αντιπροσώπευαν όλα τα 
θεσμικά όργανα και οργανισμούς, οι 3 (6,7 %) περιείχαν προσδιορίσιμα ποσοτικώς 
σφάλματα, με αποτέλεσμα το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος να μην υπερβαίνει το 
όριο σημαντικότητας·

174. επισημαίνει ότι δεν εντοπίστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά το Συμβούλιο, το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)·

175. σημειώνει ότι, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε 
σφάλματα σε μία πληρωμή προς ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα (μη συμμόρφωση με 
τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών: απουσία διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
απουσία γραπτών συμβατικών εγγράφων και απουσία δικαιολογητικών για τις δαπάνες 
που όντως πραγματοποιήθηκαν)·

176. σημειώνει ότι, όσον αφορά την Επιτροπή, διαπιστώθηκαν διάφορα σφάλματα σχετικά 
με τις δαπάνες προσωπικού και τη διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων από το 
PMO· 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

177. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) δεν έχει 
ακόμη αναπτύξει πολιτική ευαίσθητων λειτουργιών σύμφωνα με τα πρότυπα 
εσωτερικού ελέγχου της, και συγκεκριμένα δεν έχει εκδώσει ορισμό των ευαίσθητων 
θέσεων ή καθηκόντων, ούτε έχει διενεργήσει ανάλυση κινδύνου με σκοπό την 
υιοθέτηση ελέγχων μετριασμού και, σε τελική ανάλυση, εσωτερικής πολιτικής 
κινητικότητας·

178. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι η ΕΟΚΕ δεν έχει διενεργήσει ολοκληρωμένη 
αξιολόγηση κινδύνου από το 2014, και μόνο μία διεύθυνση έχει εντοπίσει τους 
κινδύνους για την επίτευξη των στόχων της, αλλά χωρίς να προτείνει ακόμη ελέγχους 
μετριασμού που θα μείωναν τους κινδύνους αυτούς σε αποδεκτό επίπεδο·

Ευρωπαϊκά Σχολεία

179. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει πως η ποιότητα των 
λογαριασμών έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, αλλά εκφράζει τη 
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βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι και για το οικονομικό έτος 2019 το Ελεγκτικό 
Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι η 
δημοσιονομική διαχείριση των Σχολείων το 2019 ήταν σύμφωνη με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό των Ευρωπαϊκών Σχολείων και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης·

180. καλεί τα Ευρωπαϊκά Σχολεία να δώσουν άμεση συνέχεια στις συστάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη λογιστική, τις δημόσιες συμβάσεις και τις 
προσλήψεις·

181. διαπιστώνει σημαντικές ανισότητες μεταξύ των δύο τύπων Ευρωπαϊκών Σχολείων, 
όπως τα ευρωπαϊκά σχολεία τύπου Ι προορίζονται κατά προτεραιότητα για τα παιδιά 
των υπαλλήλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ενώ τα «διαπιστευμένα 
ευρωπαϊκά σχολεία» είναι ανοικτά σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την 
επαγγελματική δραστηριότητα των γονέων τους·

182. αναγνωρίζει ως βασικό πρόβλημα το γεγονός ότι η Κεντρική Υπηρεσία των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων και το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων εξαρτώνται 
οικονομικά από τη ΓΔ Προϋπολογισμού και τη ΓΔ Ανθρωπίνων Πόρων (ενώ αυτό 
δικαιολογείται σε σχέση με τους υπαλλήλους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που 
έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα σχολεία τύπου Ι, αυτή η εξάρτηση από τη ΓΔ 
Προϋπολογισμού και τη ΓΔ Ανθρώπινων Πόρων δεν δικαιολογείται για όλους τους 
άλλους μαθητές των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν καμία σχέση με τα θεσμικά 
όργανα)· 

Συστάσεις

183. καλεί την Επιτροπή:

 να εναρμονίσει τη στήριξή του προς τους μαθητές της κατηγορίας Ι, δηλαδή τα 
παιδιά των υπαλλήλων που επιλέγουν να εγγραφούν σε διαπιστευμένο 
Ευρωπαϊκό Σχολείο (επί του παρόντος, ορισμένες οικογένειες δημοσίων 
υπαλλήλων, ανάλογα με την πόλη ή τη χώρα στην οποία ζουν, δεν λαμβάνουν 
χρηματοδότηση για την εγγραφή των παιδιών τους σε διαπιστευμένα σχολεία τα 
οποία, ωστόσο, παρέχουν πρόσβαση στο ίδιο ακαδημαϊκό απολυτήριο)·

 να άρει την ανισότητα στη χρηματοδότηση μεταξύ των μαθητών της κατηγορίας Ι 
που είναι εγγεγραμμένοι στα διαπιστευμένα σχολεία, η οποία προκύπτει από την 
κατάσταση κατά την οποία ορισμένες φορές τα σχολεία αυτά υποκαθιστούν τα 
ευρωπαϊκά σχολεία τύπου Ι και εκτίθενται ενίοτε σε άνισο και αδικαιολόγητο 
ανταγωνισμό ανάλογα με τη σχολική αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται·

 να παρέμβει για την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων που θέτει επί του 
παρόντος η αποκαλούμενη πολιτική για την «ουδετερότητα του κόστους» (βλ. 
έγγραφο 2018-10-D-63-en-5), σύμφωνα με την οποία τα διαπιστευμένα σχολεία 
δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν οικονομικά το παραδοσιακό σύστημα των 
ευρωπαϊκών σχολείων, αλλά αντίθετα θα πρέπει να συμβάλλουν στο κόστος που 
συνεπάγεται το ισχύον σύστημα26·

26 Η διάταξη αυτή δημιουργεί προβλήματα σε διάφορα επίπεδα. Πρώτον, τα Κεντρικά Γραφεία καθώς και ο 
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Γενικές παρατηρήσεις

184. λαμβάνει υπόψη ότι η έγκριση του αναθεωρημένου Κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης το 2014 συνοδεύθηκε από τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων και 
οργανισμών να μειώσουν σταδιακά τον αριθμό των θέσεων (μόνιμων και έκτακτων 
υπαλλήλων) στους πίνακες προσωπικού τους κατά 5% μέχρι το 2018 σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 2012.

185. επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί είχαν μειώσει τις θέσεις στους 
πίνακες προσωπικού τους κατά 1.409 (3%), ενώ αύξησαν σταδιακά την πρόσληψη 
συμβασιούχων υπαλλήλων· κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό των συμβασιούχων 
υπαλλήλων στις προβλέψεις για το συνολικό εργατικό δυναμικό αυξήθηκε από 17% σε 
22%·

186. υπογραμμίζει ότι η αύξηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων στο τέλος του 
έτους διαφέρει σημαντικά μεταξύ των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, 
γεγονός που αντικατοπτρίζει τις διαφορές στο μέγεθος των οργάνων, αλλά και τον 
αντίκτυπο στα επίπεδα στελέχωσης νέων καθηκόντων που απορρέουν από ταχέως 
εξελισσόμενες προτεραιότητες, όπως:

 συμπληρωματικές εργασίες που εκτελούνται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
(JRC) για λογαριασμό άλλων υπηρεσιών της Επιτροπής και τρίτων, και η 
αντικατάσταση δικαιούχων επιχορηγήσεων που απασχολούνταν προηγουμένως 
δυνάμει εθνικής νομοθεσίας από πλήθος υπαλλήλων επιστημονικής και τεχνικής 
υποστήριξης που προσελήφθησαν στην ομάδα καθηκόντων FG IV·

 υλοποίηση νέων προγραμμάτων που έχουν ανατεθεί από την Επιτροπή στους 
εκτελεστικούς οργανισμούς, η οποία είναι ουδέτερη τόσο από πλευράς 
επιβάρυνσης του προϋπολογισμού όσο και από την άποψη των μεταθέσεων 
υπαλλήλων της Επιτροπής·

 ενδοϋπηρεσιακή ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(προσωπικό ασφαλείας και οδηγοί που απασχολούνται στην ομάδα καθηκόντων 
FG I)·

 ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων στην ΕΥΕΔ, ιδίως στους τομείς της κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και του σχεδίου δράσης κατά της 
παραπληροφόρησης (η ΕΥΕΔ ενίσχυσε επίσης την υλική ασφάλεια και την 
ασφάλεια ΤΠ στις αντιπροσωπείες της Ένωσης)·

187. τηρεί κριτική στάση σε σχέση με την αύξηση των συμβασιούχων υπαλλήλων λόγω 

συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται από την Επιτροπή στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, συνιστούν δημόσια 
υπηρεσία που έχει ήδη πληρωθεί από τα κράτη μέλη και τους φορολογούμενους μέσω αυτών. Δεύτερον, 
δεδομένου ότι η συνολική λειτουργία των διαπιστευμένων σχολείων είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και δεν 
υφίσταται καμία παρέμβαση της Επιτροπής, ο ισχυρισμός ότι αντιπροσωπεύουν πρόσθετο κόστος για το οποίο 
θα πρέπει να λογοδοτούν φαίνεται να είναι αντιφατικός. Αφού επιτρέπεται το άνοιγμα του συστήματος του 
ευρωπαϊκού ακαδημαϊκού απολυτηρίου και η φοίτηση των παιδιών των ευρωπαίων υπαλλήλων προσφέρεται με 
κόστος πολύ χαμηλότερο από ό,τι στο ευρωπαϊκό σχολείο τύπου Ι, η ανάπτυξή τους θα πρέπει, αντιθέτως, να 
ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της Επιτροπής και να μην υπόκειται επ’ουδενί σε φορολογία που θα 
παρεμπόδιζε την ανάπτυξή τους και τη σημαντική εξοικονόμηση που αποφέρουν προς όφελος της Ένωσης.
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ειδικών ή επειγουσών καταστάσεων, όπως η μεταναστευτική κρίση·

188. επισημαίνει με μεγάλη περιέργεια τον υψηλό αριθμό των ημερών κατά τις οποίες τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης είναι κλειστά και για τις οποίες οι υπάλληλοι δεν 
χρειάζεται να κάνουν χρήση της ετήσιας άδειάς τους·

189. επισημαίνει, τέλος, ότι σε ορισμένα θεσμικά όργανα σημειώθηκε αύξηση του 
προσωπικού της ομάδας καθηκόντων FG I ως αποτέλεσμα της μετατροπής μόνιμων και 
έκτακτων θέσεων για βοηθούς γραφείου/γραμματείας σε θέσεις συμβασιούχων·

190. θεωρεί εξαιρετικά προβληματικό το γεγονός ότι στα τέλη του 2018 τα θεσμικά όργανα, 
οι οργανισμοί και οι εκτελεστικοί οργανισμοί απασχολούσαν 11.962 συμβασιούχους 
υπαλλήλους (αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 37% από το 2012)· 
επισημαίνει ότι οι περισσότεροι απασχολούνταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως 
στην ομάδα καθηκόντων IV, την καλύτερα αμειβόμενη, ενώ αντίστοιχα η πλειονότητα 
των συμβασιούχων υπαλλήλων στους εκτελεστικούς οργανισμούς ήταν στην ομάδα 
καθηκόντων III και στην ομάδα καθηκόντων IV (763 και 715 αντίστοιχα)·

191. σημειώνει ότι, κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι μισθολογικές δαπάνες για τους 
μόνιμους και τους έκτακτους υπαλλήλους που απασχολούνται από τα θεσμικά όργανα, 
τους οργανισμούς και τους εκτελεστικούς οργανισμούς αυξήθηκαν κατά 12 %, ενώ οι 
συνολικές πληρωμές στους συμβασιούχους υπαλλήλους αυξήθηκαν κατά 59 %, οι δε 
συνολικές μισθολογικές δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους και τους 
συμβασιούχους υπαλλήλους αυξήθηκαν κατά 15 %, από 4 116 εκατ. EUR το 2012 σε 
4 724 εκατ. EUR το 2018· 

Συστάσεις

192. καλεί την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή:

 να εφαρμόσει μια πολιτική για τον χειρισμό των ευαίσθητων καθηκόντων 
βασιζόμενη σε συνολική εκτίμηση κινδύνου, ώστε να προσδιοριστούν δικλίδες 
μετριασμού που θα λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος του οργάνου και τη φύση των 
εργασιών του.


