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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Όπως το απαιτούν οι Συνθήκες και οι δηµοσιονοµικοί κανονισµοί, η Επιτροπή συνέταξε
εκθέσεις παρακολούθησης σχετικά µε τις απαλλαγές για το 2007 ακολουθώντας τις
συστάσεις που διατύπωσε το Συµβούλιο στις 10 Φεβρουαρίου 2009 και τα ψηφίσµατα που
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Απριλίου 2009. Η παρούσα έκθεση
παρακολούθησης αφορά τα αιτήµατα του Συµβουλίου. Τα αιτήµατα του Κοινοβουλίου
αποτελούν αντικείµενο ξεχωριστής έκθεσης παρακολούθησης.
Η Επιτροπή προσδιόρισε συνολικά 90 αιτήµατα που το Συµβούλιο υπέβαλε στην Επιτροπή
στο πλαίσιο της απαλλαγής για το 2007. Η Επιτροπή εκτιµά ότι όσον αφορά 44 αιτήµατα
αναλήφθηκε ήδη η απαιτούµενη δράση, παρόλο που σε ορισµένες περιπτώσεις πρέπει να
εξεταστούν τα αποτελέσµατα των δράσεων. Για άλλα 46 αιτήµατα, δέχεται να λάβει τα µέτρα
που συνιστά το Συµβούλιο.
Οι συνοπτικές εκθέσεις παρακολούθησης, που δηµοσιεύονται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες
της ΕΕ, συµπληρώνονται από έγγραφα εργασίας της Επιτροπής, στα οποία αναφέρονται
λεπτοµερώς οι απαντήσεις σε κάθε αίτηµα. Στις απαντήσεις αναφέρονται τα µέτρα που
προτίθεται να λάβει ή έχει ήδη λάβει η Επιτροπή, καθώς και αιτήµατα στα οποία η Επιτροπή
δεν πρόκειται ή δεν είναι σε θέση να δώσει συνέχεια. Λόγω µεταφραστικών περιορισµών, τα
λεπτοµερή έγγραφα εργασίας δηµοσιεύονται στα αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά. Κάθε
κεφάλαιο των συνοπτικών εκθέσεων περιλαµβάνει αντίστοιχες παραποµπές στους οικείους
αριθµούς των σηµείων που αναφέρονται στα έγγραφα εργασίας.
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I.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

A) Εισαγωγή (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, σηµεία 1-2)
Η Επιτροπή συµφωνεί ότι η απλούστευση µπορεί να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στον
περιορισµό των σφαλµάτων κατά την εφαρµογή των πολιτικών της ΕΕ. Ωστόσο, είναι
αναπόφευκτος κάποιος βαθµός πολυπλοκότητας των κανόνων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας
δεδοµένου ότι συχνά καθορίζονται για να επιτευχθούν επιδιωκόµενοι στόχοι πολιτικής και
συνιστούν το αποτέλεσµα πολυσύνθετης νοµοθετικής διαδικασίας. Στις νοµικές βάσεις 2007-2013
έχουν ήδη επέλθει βελτιώσεις. Το Μάιο του 2009, αποφασίστηκαν περαιτέρω µέτρα απλούστευσης
για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, όπως η δυνατότητα δήλωσης των δαπανών βάσει κατ’αποκοπήν
συντελεστών και ποσών και µοναδιαίου κόστους. Η επίπτωση της απλούστευσης των κανόνων
επιλεξιµότητας στο ποσοστό σφάλµατος αναµένεται να γίνει αισθητή µεσοπρόθεσµα ή
µακροπρόθεσµα. Εξάλλου, στον τοµέα της γεωργίας ο διαγνωστικός έλεγχος που συµφωνήθηκε το
Νοέµβριο του 2008, επέφερε περαιτέρω απλούστευση, µεταξύ άλλων στους κανόνες όσον αφορά
τα δικαιώµατα. Επιπλέον, η Επιτροπή εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2009 έκθεση που παρουσιάζει τις
αντιδράσεις στις 39 προτάσεις απλούστευσης που υπέβαλαν από κοινού τα κράτη µέλη στην
Επιτροπή τον Απρίλιο. Η έκθεση θα συζητηθεί στο Συµβούλιο Γεωργίας το ∆εκέµβριο του 2009.
Η Επιτροπή διερευνά τώρα άλλους πιθανούς τοµείς για περαιτέρω απλούστευση, ιδίως στο πλαίσιο
της προπαρασκευαστικής εργασίας για την ανά τριετία αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού
κανονισµού. Θα µπορούσε να επικεντρωθεί, ιδίως, στις επιχορηγήσεις, συγκεκριµένα στους
κανόνες επιλεξιµότητας και τις µεθόδους διαχείρισης, των οποίων οι διατάξεις καθίστανται όλο και
πιο περίπλοκες και οι οποίοι είναι καίριας σηµασίας για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και
της παράδοσης της εξωτερικής βοήθειας, καθώς και στα µέτρα ελέγχου. Η Επιτροπή θα µελετήσει
επίσης τις αρχές για περαιτέρω απλούστευση της τοµεακής νοµοθεσίας κατά τον επόµενο γύρο
θέσπισης βασικών πράξεων, αυτών που θα τεθούν σε ισχύ από το 2014.
Ο βαθµός πολυπλοκότητας των κανόνων επιλεξιµότητας συνδέεται άµεσα µε την ένταση και το
κόστος των ελέγχων που απαιτούνται για να υπάρξει εύλογη διασφάλιση όσον αφορά την
νοµιµότητα και την κανονικότητα των πράξεων. Εάν θεσπιστούν απλουστευµένοι κανόνες
επιλεξιµότητας και εφαρµοστούν αποτελεσµατικά (π.χ. µε την αυξηµένη χρήση των κατ’ αποκοπήν
ποσών και συντελεστών, την αποδοχή της χρήσης των εθνικών κανόνων επιλεξιµότητας σε
περίπτωση συγχρηµατοδότησης από τα κράτη µέλη), θα περιοριστεί η τάση για σφάλµατα στις
σχετικές πράξεις, πράγµα το οποίο θα επιτρέψει να διεξάγονται λιγότερο εκτεταµένοι έλεγχοι (οι
έλεγχοι µπορούν να επικεντρωθούν στα αποτελέσµατα και όχι στις εισροές) και εν τέλει να µειωθεί
το κόστος των ελέγχων.
B) Κεφάλαιο 1 – ∆ήλωση αξιοπιστίας (DAS) και πληροφορίες προς υποστήριξή της (έγγραφο
εργασίας της Επιτροπής, σηµεία 3-4)
Όσον αφορά τους λογαριασµούς, η Επιτροπή θα λάβει, όπως πάντα, δεόντως υπόψη τις
παρατηρήσεις και συστάσεις του Συνεδρίου για τη βελτίωση των συστηµάτων της. Σε σχέση µε τις
πληροφορίες για τις δηµοσιονοµικές ανακτήσεις, το 2008 τέθηκε σε λειτουργία ένα νέο εργαλείο
ΤΠ για να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η πληρότητα των πληροφοριών για διορθώσεις σφαλµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν πληρωµές προηγουµένων ετών. Στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, η Επιτροπή επιτάχυνε επίσης τις ενέργειες για να
διασφαλιστούν αξιόπιστες πληροφορίες από τα κράτη µέλη σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές
διορθώσεις και ανακτήσεις που πραγµατοποιούν για κονδύλια υπό επιµερισµένη διαχείριση.
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Γ) Κεφάλαιο 2 – Εσωτερικός έλεγχος της Επιτροπής (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής,
σηµεία 5-12)
Στις αρχές του 2009, εκδόθηκε από την Επιτροπή έκθεση για τον αντίκτυπο του σχεδίου δράσης για
ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2009) 43). Μέχρι τα τέλη του 2008, 13 από
τις 16 αρχικές δράσεις είχαν ολοκληρωθεί ενώ τρεις δεν κατέστη δυνατό να εφαρµοστούν ή
συνεχίζονταν µε άλλους τρόπους.
Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2008 των υπηρεσιών της Επιτροπής περιλαµβάνει επίσης
σχέδια δράσης για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ειδικών συστηµάτων εσωτερικού
ελέγχου. Υλοποιώντας δεσµεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης 2007,
η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω µέτρα για να διασφαλίσει ότι οι εκθέσεις και οι δηλώσεις θα
εµπεριέχουν συνεκτική αξιολόγηση των συστηµάτων εποπτείας και ελέγχου, µε σαφείς
διευκρινίσεις για τις αιτίες και τις διαδικασίες ελέγχου που έχουν ως συνέπεια την έλλειψη, τη
διατύπωση ή την απόσυρση επιφυλάξεων.
Όσον αφορά τα κονδύλια που διαχειρίζονται τα κράτη µέλη στο πλαίσιο επιµερισµένης
διαχείρισης, η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συνεργασία της µε τα κράτη µέλη ώστε να αποκτήσουν
πρόσθετη αξία οι ετήσιες συνόψεις. Όλα τα κράτη µέλη ήταν σε θέση να εκπληρώσουν κατά το
οικονοµικό έτος 2008 τις εκ του νόµου προβλεπόµενες υποχρεώσεις τους. Επτά κράτη µέλη1
εφάρµοσαν την περιλαµβανοµένη στο επεξηγηµατικό σηµείωµα υπόδειξη της Επιτροπής για
προσάρτηση δήλωσης αξιοπιστίας στις ετήσιες συνόψεις για διαρθρωτικές ενέργειες. Στοιχεία
προστιθέµενης αξίας, όπως η εν λόγω δήλωση, µπορούν να θεωρηθούν χρήσιµα για τη βελτίωση
της αξιοπιστίας όσον αφορά την αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων. Η Επιτροπή
αναθεώρησε εκ νέου το επεξηγηµατικό σηµείωµα, επεκτείνοντας το µέρος που αφορά τη συνολική
ανάλυση και εξηγώντας τα κίνητρα χρησιµοποίησης της εν λόγω επιλογής.
Η Επιτροπή εκτιµά ότι η έννοια του αποδεκτού κινδύνου σφάλµατος θα συµβάλει στο να
σχηµατιστεί σαφής άποψη για τη σχέση κόστους αποτελεσµατικότητας του συνολικού συστήµατος
ελέγχου και προωθεί το θέµα αυτό στο πλαίσιο της θετικής αντίδρασης στην απόφαση για
χορήγηση απαλλαγής του 2007. Η φύση των απαιτούµενων εργασιών και το χρονοδιάγραµµα θα
ποικίλει ανάλογα µε τους διάφορους τοµείς πολιτικής και την πολυετή υλοποίησή τους: για την
πολιτική συνοχής ο στόχος είναι να µελετηθεί το έτος 2010, το πρώτο έτος κατά το οποίο η
πλειοψηφία των δαπανών θα διέπεται από τις διατάξεις ενισχυµένου ελέγχου της νοµοθεσίας 20072013. ∆εδοµένου ότι τα στατιστικά στοιχεία για τις δαπάνες ελέγχου για την εν λόγω περίοδο
προγραµµατισµού θα είναι διαθέσιµα κατά τα επόµενα δύο έτη, η Επιτροπή σχεδιάζει να εκπονήσει
σταδιακά αναλύσεις του αποδεκτού κινδύνου σφάλµατος για τους διάφορους τοµείς πολιτικής κατά
την περίοδο µέχρι τα τέλη του έτους 2012. Η Επιτροπή θα διατυπώσει συγκεκριµένες προτάσεις για
την προσέγγιση αποδεκτού κινδύνου στους τοµείς της έρευνας, της ενέργειας και των µεταφορών
καθώς και της αγροτικής ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάµηνο του 2010, και για την εξωτερική
βοήθεια, την ανάπτυξη και τη διεύρυνση καθώς και τις διοικητικές δαπάνες για τη διεύρυνση κατά
το δεύτερο εξάµηνο του 2010.
∆) Κεφάλαιο 3 - ∆ηµοσιονοµική διαχείριση (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, σηµεία 13-20)
Η Επιτροπή εξακολουθεί να επιδιώκει τη ρεαλιστική και αποτελεσµατική κατάρτιση του
προϋπολογισµού ήδη από το στάδιο του προσχεδίου προϋπολογισµού. Στο πλαίσιο αυτό αναλύει
προσεκτικά τις προβλέψεις δαπανών των κρατών µελών προκειµένου να βελτιώσει τη χρησιµότητά
τους για δηµοσιονοµικούς σκοπούς. Στον τοµέα πολιτικής για τη συνοχή, εξετάζει επίσης µε την
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απαιτούµενη αυστηρότητα και πριν πραγµατοποιηθούν οι ενδιάµεσες πληρωµές τις περιγραφές των
κρατών µελών για τα συστήµατά τους διαχείρισης και ελέγχου της περιόδου 2007-2013,
συµπεριλαµβανοµένης αξιολόγησης συµµόρφωσης από ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα.
Η Επιτροπή βελτίωσε περαιτέρω την υποβολή εκθέσεων για την εκτέλεση των κοινοτικών
προγραµµάτων και των εκκρεµών δηµοσιονοµικών αναλήψεων υποχρεώσεων (RAL). Στους
λογαριασµούς του 2008 παρουσιάστηκαν πληρέστερα και πιο αξιόπιστα στοιχεία για τις
ανακτήσεις.
Ε) Κεφάλαιο 4 - Έσοδα (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, σηµείο 21)
Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε κράτη µέλη, καθιέρωσε πρόσφατα υπηρεσιακές επισκέψεις
για την εξέταση επιφυλάξεων που εκκρεµούν πολύ καιρό και αφορούν ίδιους πόρους ΦΠΑ. Οι
στοχοθετηµένες αυτές δραστηριότητες οδήγησαν ήδη στην άρση πολλών επιφυλάξεων,
περιλαµβανοµένων και ορισµένων από τις παλαιότερες.
ΣΤ) Κεφάλαιο 5 - Γεωργία και φυσικοί πόροι (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, σηµεία 2225)
Στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να διασφαλίσουν τη
δυνατότητα επαλήθευσης και ελέγχου όλων των µέτρων καθώς και την τήρηση των κανόνων
επιλεξιµότητας. Επιπλέον, για την µετά το 2007 περίοδο, το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των
δαπανών ευθυγραµµίστηκε µε το σύστηµα ΕΓΤΕ του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ2. Συνεπώς, τα
αναγνωρισµένα πλεονεκτήµατα του συστήµατος ΕΓΤΕ θα καλύψουν και τις δαπάνες αγροτικής
ανάπτυξης.
΄Οσον αφορά το ΟΣ∆Ε (Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου) η Ελλάδα έχει
συµµορφωθεί µε το σχέδιο δράσης του και δηµιούργησε ένα νέο λειτουργικό LPIS (Σύστηµα
Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων). Οι ελληνικές αρχές θα χρησιµοποιήσουν για πρώτη φορά το νέο
σύστηµα κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων του 2009. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ελέγχει
επισταµένως τη διαδικασία ΟΣ∆Ε στην Ελλάδα.
Τα κράτη µέλη καλούνται να ανακτήσουν από τους τελικούς δικαιούχους τα ποσά που έχει
διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Ωστόσο, η ανάκτηση από τους τελικούς δικαιούχους
συχνά δεν είναι δυνατή καθόσον τα διαπιστωθέντα προβλήµατα αφορούν ελλείψεις των
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών µελών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι
δηµοσιονοµικές διορθώσεις που επιβάλλονται στα κράτη µέλη µέσω του µηχανισµού εκκαθάρισης
συµµόρφωσης αποτελούν ένα σηµαντικό κίνητρο για τα κράτη µέλη ώστε να βελτιώσουν τα
συστήµατα αυτά και κατ’επέκταση να εµποδίσουν ή να εντοπίσουν και να ανακτήσουν τα
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από τους τελικούς δικαιούχους. Συνεπώς, η εκκαθάριση
συµµόρφωσης συµβάλλει επίσης στη νοµιµότητα και στην κανονικότητα των πράξεων στο επίπεδο
των τελικών δικαιούχων.
Η Επιτροπή χαιρετίζει την υποστήριξη εκ µέρους του Κοινοβουλίου για την εφαρµογή του κανόνα
50/50 που παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο στα κράτη µέλη ώστε να διασφαλίζουν την ταχεία και
αποτελεσµατική ανάκτηση από τους τελικούς δικαιούχους των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, καθώς και την υποστήριξη για την εκκαθάριση συµµόρφωσης ως µέσου θωράκισης του
προϋπολογισµού της Κοινότητας από δαπάνες που δεν θα έπρεπε να τον βαρύνουν. Η Επιτροπή
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χαιρετίζει επίσης την αναγνώριση εκ µέρους του Συµβουλίου των βελτιώσεων στη λογιστική των
οργανισµών πληρωµής και της συντελεσθείσας προόδου.
Ζ) Κεφάλαιο 6 - Συνοχή (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, σηµεία 26-29)
Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος ελέγχου για την πολιτική συνοχής
συνεχίζεται τόσο µε προληπτικές όσο και µε διορθωτικές ενέργειες. Για το κλείσιµο των
προγραµµάτων 2000-2006, δίδεται έµφαση στην εξάλειψη παράτυπων δαπανών µέσω
δηµοσιονοµικών διορθώσεων καθώς και στο έργο των φορέων εκκαθάρισης ώστε να διασφαλιστεί
ότι ο υπολειπόµενος κίνδυνος για παράτυπες δαπάνες στα προγράµµατα που έχουν κλείσει θα είναι
χαµηλός. Για την περίοδο 2007-2013, συνεχίζεται η φάση πρόληψης µε την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης συµµόρφωσης για τα νέα προγράµµατα, την παροχή κατευθυντηρίων
γραµµών και κατάρτισης και την απλούστευση των συνθηκών λειτουργίας.
Θεσπίστηκε σειρά απλουστεύσεων που αφορούν, για παράδειγµα, σχέδια που αποφέρουν έσοδα
και τη χρήση των κατ’αποκοπή συντελεστών και ποσών για ορισµένες εκροές. Θεσπίστηκαν
περαιτέρω απλουστεύσεις για να καταστεί δυνατή η ταχύτερη εκταµίευση των κονδυλίων της
πολιτικής για τη συνοχή προκειµένου να αντιµετωπιστεί η οικονοµική κρίση (κανονισµός
284/2009). Η Επιτροπή εκδίδει, όπου κριθεί απαραίτητο, κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρµογή
των απλουστευµένων διατάξεων, για παράδειγµα στους κατ’αποκοπή συντελεστές και στις
επενδύσεις που αποφέρουν έσοδα.
Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού της ρόλου, η Επιτροπή έλαβε
µέτρα για να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες και να περιορίσει τις περιττές καθυστερήσεις στην
εφαρµογή των αναστολών πληρωµών και των δηµοσιονοµικών διορθώσεων µετά τη διαπίστωση
στο πλαίσιο ελέγχων σηµαντικών αδυναµιών. Τούτο αντικατοπτρίστηκε στη µεγάλη αύξηση του
αριθµού των αποφάσεων αναστολής και στον όγκο των δηµοσιονοµικών διορθώσεων κατά το 2008
σε σύγκριση µε το 2007.
Η) Κεφάλαιο 7 – Έρευνα, ενέργεια και µεταφορές (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, σηµεία
30-35)
Η Επιτροπή χάραξε στρατηγική για απλούς και λογιστικούς ελέγχους προκειµένου να διασφαλίσει
σε πολυετή βάση τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των δαπανών στο πλαίσιο των
προγραµµάτων-πλαίσιο για την έρευνα. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στον εντοπισµό και τη
διόρθωση σφαλµάτων που δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθούν πριν από την πληρωµή. Τούτο
επιτυγχάνεται µε κατασταλτικούς ελέγχους και ανάκτηση ποσών που διαπιστώνεται ότι
καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, συµπεριλαµβανοµένων µη ελεγχθεισών συµβάσεων του ίδιου
δικαιούχου στις οποίες εντοπίστηκαν τα ίδια προβλήµατα.
Το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο (ΠΠ7) έχει επιφέρει ορισµένες σηµαντικές απλουστεύσεις. Η σύσταση
του ταµείου εγγυήσεων των συµµετεχόντων συνέβαλε στη σηµαντική µείωση του αριθµού των εκ
των προτέρων οικονοµικών ελέγχων και της χρησιµοποίησης προστατευτικών µέτρων.
Αντικαθιστά τη συλλογική οικονοµική ευθύνη των αναδόχων όπως προβλέπεται στο ΠΠ6. Η
εισαγωγή της «Πιστοποίησης της µεθόδου» στο ΠΠ7 συµβάλλει στη µείωση των απαιτούµενων
πιστοποιητικών και θα περιορίσει τους κατασταλτικούς ελέγχους. Με την πρωτοβουλία e-FP7 θα
επιτευχθεί η βαθµιαία εισαγωγή πλήρως ηλεκτρονικών συστηµάτων για όλη την αλυσίδα της
διαχείρισης των προτάσεων και των επιδοτήσεων. Έχουν επίσης ληφθεί µέτρα για τη µείωση των
προθεσµιών πληρωµής.
Η Επιτροπή συµφωνεί ότι υπάρχει γενική ανάγκη για περαιτέρω απλουστεύσεις και ζητεί από το
νοµοθέτη να στηρίξει τις προσαρµογές της νοµικής βάσης που θα ήταν απαραίτητες (αναθεώρηση
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του δηµοσιονοµικού κανονισµού, κανόνες συµµετοχής στο πρόγραµµα πλαίσιο) για την
προετοιµασία του 8ου προγράµµατος-πλαισίου (ΠΠ8).
Θ) Κεφάλαιο 8 – Εξωτερική βοήθεια, ανάπτυξη και διεύρυνση (έγγραφο εργασίας της
Επιτροπής, σηµεία 36-47)
Η Επιτροπή ξεκίνησε περαιτέρω εργασίες για µέτρα στήριξης των εκτελεστικών οργανισµών και
των δικαιούχων των σχεδίων εξωτερικής βοήθειας της ΕΚ στη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΚ,
περιλαµβανοµένης της ανάπτυξης δέσµης εργαλείων για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση προς
χρήση από τους δικαιούχους σχεδίων εξωτερικής βοήθειας της ΕΚ. Τον Απρίλιο του 2009
συµφωνήθηκαν µεταξύ του ΟΗΕ και της Επιτροπής οι όροι εντολής για τις αποστολές
επαλήθευσης. Εξάλλου, η Επιτροπή πιστεύει ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να
εξηγηθεί ο τρόπος που εφαρµόζεται η ρήτρα επαλήθευσης στις συµφωνίες συνεισφοράς µε τον
ΟΗΕ – ακόµη και µέσω της κατάρτισης - θα συµβάλει στην αποφυγή παρανοήσεων στα κατά
χώρες γραφεία του ΟΗΕ και στις αντιπροσωπείες.
Η ύπαρξη τυποποιηµένων όρων εντολής για δηµοσιονοµικούς και συστηµικούς ελέγχους από την
1η Οκτωβρίου 2007, αποτελεί σηµαντικό θετικό βήµα στη διαδικασία για τη βελτίωση της
ποιότητας των ελέγχων. Το Νοέµβριο του 2008 κατέστησαν διαθέσιµες κατευθυντήριες οδηγίες για
διαχείριση ελέγχων και το 2008 αναπτύχθηκε και πραγµατοποιήθηκε (δύο φορές) πρόγραµµα
προηγµένης κατάρτισης.
Όσον αφορά τη στήριξη του προϋπολογισµού, επί του παρόντος, οι κατευθυντήριες γραµµές
αποτελούν αντικείµενο αναθεώρησης για να βελτιωθεί ο σχεδιασµός και η εκτίµηση των όρων
επιλεξιµότητας και των δεικτών που είναι προσανατολισµένοι προς ειδικά αποτελέσµατα µε σκοπό
την επίτευξη αυστηρότερης προσέγγισης βάσει αποτελεσµάτων.
Στον τοµέα της διεύρυνσης, οι εθνικές αρχές εφάρµοσαν τον απαιτούµενο διαχωρισµό καθηκόντων
ενώ τα επίπεδα προσωπικού αυξήθηκαν ουσιαστικά. Η συνεχής εποπτεία και η περαιτέρω
παρακολούθηση των συστηµάτων εξακολουθούν να αποτελούν βασικές προτεραιότητες της
Επιτροπής. Όσον αφορά την παρακολούθηση των λογιστικών ελέγχων κλεισίµατος, ενίοτε
µπορούν να γίνονται αποδεκτές ορισµένες καθυστερήσεις λόγω της πολυπλοκότητας των
πορισµάτων και συνεπεία της ανάγκης για ακρίβεια κατά την εφαρµογή των πιθανών
δηµοσιονοµικών διορθώσεων.
Ι) Κεφάλαιο 9 – Εκπαίδευση και ιθαγένεια (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, σηµεία 48-53)
Τα νέα προγράµµατα 2007-2013 έχουν σχεδιαστεί µε βάση τις συστάσεις των προηγουµένων ετών
για την απλούστευση των κανόνων και την εκτεταµένη χρήση της κατ' αποκοπή χρηµατοδότησης.
Οι εκ των προτέρων και εκ των υστέρων δηλώσεις αξιοπιστίας των εθνικών αρχών παραλήφθηκαν,
αναλύθηκαν και λήφθηκαν συστηµατικά υπόψη οι εκκρεµούσες επιφυλάξεις για τη λειτουργία
τους. Εκδόθηκαν λεπτοµερέστερες κατευθυντήριες γραµµές για τις ετήσιες δηλώσεις και
οργανώθηκαν ειδικές συναντήσεις µε τις εθνικές αρχές.
Τα αποτελέσµατα των λογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν από τις αρχές του 2008
καταχωρίστηκαν στο σύστηµα λογιστικής σε δεδουλευµένη βάση ABAC το οποίο διευκολύνει την
ανταλλαγή αποτελεσµάτων λογιστικού ελέγχου. Έχουν επίσης ληφθεί περαιτέρω µέτρα για τη
στενή παρακολούθηση και βελτίωση των προθεσµιών πληρωµής.
Έχουν πραγµατοποιηθεί τα απαραίτητα βήµατα για τη βελτίωση του εκ των προτέρων ελέγχου των
δαπανών στον τοµέα της επικοινωνίας, περιλαµβανοµένης της κατάρτισης των κατάλληλων
καταλόγων επαλήθευσης.
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K) Κεφάλαιο 10 – Οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές υποθέσεις (έγγραφο εργασίας της
Επιτροπής, σηµεία 54-58)
Οι περισσότερες παρατηρήσεις και συµπεράσµατα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον τοµέα αυτό
αφορούν τα προγράµµατα-πλαίσιο για την έρευνα και ως εκ τούτου καλύπτονται από τη
στρατηγική ελέγχου της Επιτροπής που αποσκοπεί στη διασφάλιση της νοµιµότητας και της
κανονικότητας των δαπανών στο πλαίσιο των προγραµµάτων-πλαίσιο σε πολυετή βάση. Για
περαιτέρω λεπτοµέρειες βλέπε στο κεφάλαιο 7 ανωτέρω.
Λ) Κεφάλαιο 11 – ∆ιοικητικές και λοιπές δαπάνες (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, σηµεία
59-65)
Όπως έχει ζητήσει το Συµβούλιο, η Επιτροπή κάθε χρόνο παρέχει αναλυτικές πληροφορίες µε το
προσχέδιο προϋπολογισµού όσον αφορά τις δαπάνες για τις συντάξεις, τις κτιριακές ανάγκες και
τους προϋπολογισµούς των οργανισµών.
Η Επιτροπή παρέχει ευρεία συνδροµή στους αποκεντρωµένους οργανισµούς σε πολλούς τοµείς,
όπως η δηµοσιονοµική διαχείριση, η λογιστική και η κατάρτιση, ενώ οι οργανισµοί ενθαρρύνονται
να υπογράφουν συµφωνίες επιπέδου υπηρεσιών µε τις οριζόντιες γενικές διευθύνσεις της
Επιτροπής για υπηρεσίες στήριξης. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα της διοργανικής
οµάδας εργασίας προκειµένου να προσαρµόσει περαιτέρω τη συνδροµή της. Το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµµετέχουν επίσης στην αξιολόγηση των αποκεντρωµένων οργανισµών
της ΕΕ µέσω της οµάδας αναφοράς. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν µέχρι τα
τέλη του 2009.
II.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
σηµεία 66-85)

ΤΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής,

Το Συµβούλιο απηύθυνε ορισµένα αιτήµατα στην Επιτροπή σχετικά µε τις ειδικές εκθέσεις που
δηµοσιεύθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2007 και το 2008. Οι απαντήσεις της Επιτροπής στα
εν λόγω αιτήµατα περιλαµβάνονται στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (σηµεία 66-85).
III.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, σηµεία 86-88)

Όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασµών ΕΤΑ, η ανεξάρτητη έρευνα καταδεικνύει ότι οι
υποθέσεις στις οποίες στηρίχτηκαν οι εκτιµήσεις της Επιτροπής για τα τιµολόγια προς παραλαβή
είναι στη µεγάλη πλειοψηφία των υποθέσεων ορθές, αλλά σε περιορισµένο αριθµό υποθέσεων
συνιστά µια διαφορετική προσέγγιση. Η Επιτροπή θα εφαρµόσει τις εν λόγω συστάσεις κατά τη
λογιστική χρήση 2009.
Όσον αφορά τη στήριξη του προϋπολογισµού, η Επιτροπή συµφωνεί πλήρως για την ανάγκη
αυστηρής τήρησης των όρων που προσδιορίζονται στη συµφωνία Κοτονού και στις συµφωνίες
χρηµατοδότησης. Εκτός των πληροφοριών που δηµοσιεύονται ήδη τακτικά για τα θέµατα ΕΤΑ
γενικά και για τη στήριξη του προϋπολογισµού ειδικότερα, η Επιτροπή προτίθεται να παράσχει
εκτενέστερη κάλυψη των θεµάτων στήριξης του προϋπολογισµού στις µελλοντικές ετήσιες
εκθέσεις για την «Αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και την εφαρµογή τους». Με τον τρόπο αυτό θα παρασχεθούν πληροφορίες για τα
αποτελέσµατα, την ανάλυση και την εκτίµηση κινδύνου και θα συναχθούν συµπεράσµατα από τις
διαγνώσεις που έχουν γίνει για τη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών.

EL

9

EL

IV.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
Επιτροπής, σηµεία 89-90)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

(έγγραφο εργασίας της

Το Συµβούλιο υπέβαλε αιτήµατα στην Επιτροπή όσον αφορά τη µεταβίβαση δραστηριοτήτων από
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης και την Εποπτική Αρχή του GNSS (Παγκόσµιο
∆ορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης) στην Επιτροπή. Οι απαντήσεις της Επιτροπής στα εν λόγω
αιτήµατα περιλαµβάνονται στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (σηµεία 89-90).
***
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