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Εις μνήμην του συναδέλφου μας Henrik Otbo, Μέλους του Συνεδρίου, 
ο οποίος απεβίωσε ξαφνικά την 1η Φεβρουαρίου 2015

Ο Henrik Otbo καταγόταν από τη Δανία και γεννήθηκε το 1949. Διετέλεσε Γενικός Ελεγκτής της Δανίας από το 1995 έως το 2012. 
Διορίστηκε Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου την 1η Μαρτίου 2012 και ήταν μέλος του Τμήματος CEAD «Συντονι-
σμός, αξιολόγηση, διασφάλιση και ανάπτυξη», κυρίως αρμόδιος για την ανάπτυξη και την επισκόπηση του ελέγχου.

Ο Henrik Otbo, με τη μακρόχρονη αφοσίωσή του στον δημόσιο έλεγχο, ιδίως δε με τον ηγετικό ρόλο του ως Προέδρου της 
Επιτροπής Επαγγελματικών Προτύπων του INTOSAI στη δημιουργία των διεθνών προτύπων των ανώτατων οργάνων ελέγχου, 
αφήνει με την απώλειά του δυσαναπλήρωτο κενό στο ΕΕΣ, τους πρώην συναδέλφους του στο ανώτατο όργανο ελέγχου της 
Δανίας και τον χώρο της ελεγκτικής.
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Αποστολή
Τo Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη προκειμένου να 
διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισής της, προάγει τη διαφάνεια και την υποχρέωση λογοδοσίας και ενεργεί ως ανεξάρτητος 
θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της.

Όραμα
Ένα ανεξάρτητο και δυναμικό Ελεγκτικό Συνέδριο, αναγνωρισμένο για την ακεραιότητα και την αμεροληψία του, 
σεβαστό για τον επαγγελματισμό του, καθώς και για την ποιότητα και τον αντίκτυπο του έργου του, το οποίο 
παρέχει καθοριστική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των οικονομικών 
της ΕΕ.

Αξίες
Ανεξαρτησία, 

ακεραιότητα και 
αμεροληψία

Επαγγελματική 
συμπεριφορά Προστιθέμενη αξία Αριστεία και 

αποδοτικότητα

Ανεξαρτησία, ακεραιότητα 
και αμεροληψία για το θε-
σμικό όργανο, τα Μέλη και 
τους υπαλλήλους του.

Αμερόληπτος έλεγχος 
λαμβανομένης υπόψη της 
γνώμης των ενδιαφερόμε-
νων μερών, χωρίς ωστόσο 
να ζητά οδηγίες ή να ενδί-
δει σε πιέσεις έξωθεν.

Διατήρηση υποδειγματικού 
επιπέδου επαγγελματικής 
συμπεριφοράς σε όλες τις 
πτυχές του έργου του.

Συμμετοχή στην ανάπτυξη 
του ελέγχου των δημόσιων 
οικονομικών τόσο σε επίπε-
δο ΕΕ όσο και παγκοσμίως.

Κατάρτιση επίκαιρων εκ-
θέσεων υψηλής ποιότητας, 
εντός του προβλεπόμε-
νου χρονοδιαγράμματος, 
βάσει αδιαμφισβήτητων 
διαπιστώσεων και αποδει-
κτικών στοιχείων, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στους 
προβληματισμούς των 
ενδιαφερόμενων μερών 
και μεταφέρουν ισχυρά και 
έγκυρα μηνύματα.

Συμβολή στην αποτελε-
σματική βελτίωση της 
διαχείρισης της ΕΕ και στην 
ενίσχυση της υποχρέωσης 
λογοδοσίας στο πλαίσιο 
της διαχείρισης των πόρων 
της ΕΕ.

Αναγνώριση της ατομικής 
αξίας, ανάπτυξη των ιδιαί-
τερων ικανοτήτων και επι-
βράβευση των επιδόσεων.

Προώθηση του ομαδικού 
πνεύματος μέσω αποτελε-
σματικής επικοινωνίας.

Μεγιστοποίηση της απο-
δοτικότητας σε όλες τις 
πτυχές του έργου του.
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Αγαπητέ αναγνώστη,

Το 2014 αποτέλεσε σημαντικό έτος αλλαγών για την ΕΕ και τα 
οικονομικά της. Η ΕΕ ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα την αρμοδιότητα της εποπτείας σημαντικών τραπεζών 
στη ζώνη του ευρώ. Ήταν το πρώτο έτος του νέου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο διέπει τους τρόπους 
ανάλωσης του προϋπολογισμού της ΕΕ κατά την περίοδο 
2014-2020. Επίσης, υπήρξε σημαντική ανανέωση των Μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, όπου καλωσορίσαμε έξι νέα Μέλη.

Το 2014 το όργανό μας παρήγαγε τον αριθμό-ρεκόρ των 91 
εκθέσεων, γνωμών και άλλων εγγράφων. Πρόκειται για τα 
αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών μας στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών ελέγχων, των ελέγχων συμμόρφωσης και 
των ελέγχων επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν τις νέες μας αρμοδιότητες στον τομέα της δημοσι-
ονομικής και οικονομικής διακυβέρνησης. Τα έγγραφα αυτά 
περιέχουν πολλές σημαντικές διαπιστώσεις, συμπεράσματα 
και συστάσεις για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και την ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΕ κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020. Στην παρούσα ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται ορισμένα από τα βασικά 
μηνύματα των ανωτέρω εγγράφων.

Βάσει της ελεγκτικής πείρας μας, στόχος μας είναι επίσης να 
παρέχουμε στα ενδιαφερόμενα μέρη όσο το δυνατόν περισ-
σότερα διαφωτιστικά στοιχεία για τις μείζονες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά τη χρηματοδότηση και 
την εφαρμογή των πολιτικών της. Για τον σκοπό αυτό – και ως 
συμβολή σε αυτή τη συγκυρία της σημαντικής ανανέωσης –το 
2014 αναπτύξαμε ένα νέο είδος εγγράφου, τις «πανοραμικές 
επισκοπήσεις». Η πρώτη αφορά την υποχρέωση λογοδοσί-
ας της ΕΕ και τα κενά του δημόσιου ελέγχου και η δεύτερη 
παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση των προκλήσεων για τη 
δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ. Επίσης, ανταποκρινόμενοι 
σε αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δημοσιεύσαμε επι-
σκόπηση των αποτελεσμάτων των δημοσιονομικών ελέγχων 
και των ελέγχων συμμόρφωσης που διενεργήσαμε όσον αφο-
ρά τις δαπάνες στους τομείς της γεωργίας και της συνοχής την 
περίοδο 2009-2013.

Το ΕΕΣ δεσμεύεται να συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων του έργου μας. Μεταξύ άλλων, το 2014 το 
ΕΕΣ διόρισε ένα Μέλος αρμόδιο για τις θεσμικές σχέσεις και 
έναν εκπρόσωπο του οργάνου. Διοργανώσαμε επίσης σειρά 
εκδηλώσεων, ώστε να υπάρξουν ευκαιρίες συνεργασίας με 
υψηλόβαθμα ενδιαφερόμενα μέρη τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε εθνικό επίπεδο. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται 
ιδιαιτέρως μια διάσκεψη για τη λογοδοσία της ΕΕ, στην οποία 
συμμετείχε μεγάλος αριθμός υπευθύνων για τη διαχείριση 
και τον έλεγχο των κεφαλαίων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσώπων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ανώτατων οργάνων ελέγχου, 
καθώς και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο αντιπρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην Επίτροπος, κ. 
Olli Rehn, υπήρξε ο βασικός ομιλητής. Επισημαίνουμε επίσης 
την επίσκεψη αντιπροσωπείας Μελών του ΕΕΣ στη Λιθουανία, 
τα οποία συναντήθηκαν με βουλευτές, μέλη της κυβέρνησης 
και εκπροσώπους του εθνικού ανώτατου οργάνου ελέγχου και 
της κεντρικής τράπεζας της Λιθουανίας.
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η στρατηγική 2013-2017 
αποτέλεσε τον γνώμονα για το έργο μας, καθώς και για τα 
μέτρα που λάβαμε για τη μεταρρύθμιση του οργάνου μας. 
Το 2014 μειώσαμε, αφενός, το μέσο διάστημα που απαιτείτο 
για την κατάρτιση των ειδικών εκθέσεών μας και, αφετέρου, 
τον αριθμό των υπαλλήλων μας, όπως απαιτούσε διοργανική 
συμφωνία. Επίσης, θέσαμε τις βάσεις για μελλοντικά οφέλη 
στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, αναπτύσ-
σοντας ένα σχέδιο εσωτερικής μεταρρύθμισης. Στο πλαίσιο 
της εν λόγω μεταρρύθμισης θα υλοποιηθούν συστάσεις των 
εσωτερικών ομάδων εργασίας, της ανεξάρτητης εξωτερικής 
αξιολόγησης από ομοτίμους σχετικά με τους ελέγχους επιδό-
σεων του οργάνου μας, καθώς και της έκθεσης του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του ΕΕΣ.

Μολονότι η έδρα του ΕΕΣ είναι στο Λουξεμβούργο, οι 
εργασίες μας συνεπάγονται τη μετακίνηση των κλιμακίων 
ελέγχου εκεί όπου δαπανώνται κεφάλαια της ΕΕ, προκειμένου 
να συγκεντρωθούν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Στην 
παρούσα έκθεση δραστηριοτήτων παρουσιάζεται επισκόπη-
ση των επισκέψεων ελέγχου και των εκθέσεων που δημοσι-
εύσαμε. Στην έκθεση προβάλλεται ιδιαιτέρως ο πρόσφατος 
έλεγχός μας σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για τις αερολιμενι-
κές υποδομές της Ευρώπης, δεδομένου ότι αποτελεί χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα ελέγχου επιδόσεων του ΕΕΣ για την 
αξιολόγηση του αντικτύπου και της προστιθέμενης αξίας της 
χρηματοδότησης της ΕΕ, καθώς και των προσπαθειών που 
πρέπει να καταβάλει το ΕΕΣ για την εκπλήρωση της αποστο-
λής του. Μαρτυρεί επίσης την αφοσίωση στο καθήκον και τον 
επαγγελματισμό των υπαλλήλων του ΕΕΣ, στων οποίων την 
εμπειρογνωσία και τη σκληρή δουλειά μπορούν να βασί-
ζονται σε κάθε περίπτωση τόσο το όργανό μας όσο και οι 
πολίτες που υπηρετούμε.

 Vítor Manuel da Silva Caldeira
 Πρόεδρος
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του 2014

Οι δραστηριότητές μας

 • Ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης για το οικονο-
μικό έτος 2013

 • Πενήντα μία ειδικές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους 
εκτελεστικούς και αποκεντρωμένους οργανισμούς, τα 
λοιπά όργανα και τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το 
οικονομικό έτος 2013, καθώς και δύο συγκεφαλαιωτι-
κές εκθέσεις

 • Είκοσι τέσσερις ειδικές εκθέσεις επί συγκεκριμένων 
τομέων του προϋπολογισμού ή επί συγκεκριμένων δια-
χειριστικών θεμάτων, που ποικίλλουν από το εποπτικό 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα έως τις χρη-
ματοδοτούμενες από την ΕΕ αερολιμενικές υποδομές

 • Επτά γνώμες και άλλα έγγραφα ως συμβολή σε θέμα-
τα δημοσιονομικής διαχείρισης, τα οποία ποικίλλουν 
από τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων της ΕΕ έως 
την ανάλυση των δυνητικών εξοικονομήσεων που θα 
προέκυπταν εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μία 
ενιαία έδρα

 • Δύο πανοραμικές επισκοπήσεις, η μία σχετικά με 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η λογοδοσία και 
ο δημόσιος έλεγχος της ΕΕ και η άλλη σχετικά με τους 
κινδύνους που επαπειλούν τη δημοσιονομική διαχείρι-
ση της ΕΕ

 • Διοργάνωση διάσκεψης υψηλού επιπέδου σχετικά με 
τη λογοδοσία και τον δημόσιο έλεγχο της ΕΕ

 • Φιλοξενία στην έδρα του ΕΕΣ της Επιτροπής Επαφών 
των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου των 
κρατών μελών της ΕΕ, με επίκεντρο την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ΑΟΕ και του ΕΕΣ

Η διαχείρισή μας

 • Έξι νέα Μέλη, ο κ. Alex Brenninkmeijer, η κα Danièle 
Lamarque, ο κ. Νικόλαος Μηλιώνης, ο κ. Phil Wynn 
Owen, ο κ. Klaus-Heiner Lehne και ο κ. Oskar Herics 
διορίστηκαν στο ΕΕΣ το 2014. Το Σώμα των Μελών 
επανεξέλεξε τον κ. Vítor Caldeira Πρόεδρο του ΕΕΣ για 
τριετή θητεία και διόρισε τον κ. Ville Itälä ως Μέλος 
αρμόδιο για τις θεσμικές σχέσεις

 • Η στρατηγική του ΕΕΣ για την περίοδο 2013-2017 
αποτέλεσε κίνητρο για οργανωτικές αλλαγές: θέσαμε 
σε εφαρμογή μια εσωτερική μεταρρύθμιση, με σκοπό 
τον εξορθολογισμό των ελεγκτικών διαδικασιών μας 
και τη διασφάλιση μιας περισσότερο ευέλικτης οργά-
νωσης των πόρων μας

 • Εξακολούθησε η βελτίωση της διοικητικής αποδο-
τικότητας, βάσει της απλούστευσης των διαδικασιών 
και της αναδιάταξης υπαλλήλων από τις υπηρεσίες 
υποστήριξης στον έλεγχο. Εφαρμόσαμε επίσης πρό-
γραμμα ίσων ευκαιριών

Εγκαταστάσεις του ΕΕΣ στο Λουξεμβούργο.
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Εκθέσεις ελέγχου και άλλα έγγραφα

Τρεις είναι οι κύριες κατηγορίες εγγράφων που παράγει το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο:

 • Ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως 
τα αποτελέσματα των εργασιών που εκτελούνται στο 
πλαίσιο των δημοσιονομικών ελέγχων και των ελέγχων 
συμμόρφωσης επί του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης 
(ΕΤΑ). Επιπλέον, δημοσιεύονται χωριστά ειδικές ετήσιες 
εκθέσεις σχετικά με τους εκτελεστικούς και αποκε-
ντρωμένους οργανισμούς, τα λοιπά όργανα και τις 
κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ.

 • Ειδικές εκθέσεις, οι οποίες δημοσιεύονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσμα-
τα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων 
του προϋπολογισμού ή επί συγκεκριμένων διαχει-
ριστικών θεμάτων. Πρόκειται κυρίως για ελέγχους 
επιδόσεων.

 • Γνώμες σχετικά με νέες νομοθετικές πράξεις ή σχετικά 
με την επικαιροποίηση παλαιότερων με αντίκτυπο στη 
δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και άλλα έγγραφα 
που περιλαμβάνουν εξέταση είτε κατόπιν αιτήμα-
τος άλλου θεσμικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία 
του ΕΕΣ.

Το 2014 το ΕΕΣ παρήγαγε τον υψηλότερο αριθμό εγγράφων 
στην ιστορία του, καθώς και νέα προϊόντα. Οι ετήσιες εκ-
θέσεις εξακολουθούν να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες 
υψηλού επιπέδου, καθώς και ολοκληρωμένη παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων των ετήσιων δημοσιονομικών ελέγχων και 
των ελέγχων συμμόρφωσης του ΕΕΣ. Το 2014 επικεντρωθήκα-
με περισσότερο στις επιδόσεις, παρέχοντας στην αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό αρχή της ΕΕ περαιτέρω στοιχεία σχετικά 
με την ποιότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ. 
Ως συμπλήρωμα στις ετήσιες εκθέσεις μας, δημοσιεύσαμε 
για πρώτη φορά περίληψη των αποτελεσμάτων των ελέγχων 
μας όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση στους τομείς 
της γεωργίας και της συνοχής κατά την περίοδο 2009-2013, 
παρέχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο πολυετή προοπτική. Η άλλη 
σημαντική εξέλιξη ήταν ένα νέο προϊόν γνωστό ως «πανο-
ραμικές επισκοπήσεις». Οι εν λόγω επισκοπήσεις παρέχουν 
πληροφορίες και ανάλυση για σημαντικά θέματα, βάσει 
των ελεγκτικών γνώσεών μας. Το 2014 δημοσιεύσαμε δύο 
τέτοιου είδους επισκοπήσεις, μία στην οποία επισημαίνονταν 
οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ σχετικά με τη 
λογοδοσία και τον δημόσιο έλεγχο και μία άλλη στην οποία 
υπογραμμίζονταν οι κίνδυνοι που επαπειλούν τη δημοσιονο-
μική διαχείριση της ΕΕ.

2012 2013 2014

Ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον προϋπολογι-
σμό της ΕΕ και τα ΕΤΑ 2 2 2

Ειδικές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα λοιπά 
όργανα της ΕΕ

50 50 51

Ειδικές εκθέσεις 25 19 24

Γνώμες και λοιπά έγγραφα 10 6 14

Σύνολο 87 77 91

Το πλήρες κείμενο όλων των εκθέσεων ελέγχου, των γνωμών και των πανοραμικών επισκοπήσεων είναι διαθέσιμο σε 
23 γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu).
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Επισκέψεις ελέγχου κατά το 2014

Μολονότι η συντριπτική πλειονότητα των ελεγκτικών εργασι-
ών εκτελείται στην έδρα του ΕΕΣ στο Λουξεμβούργο, οι ελε-
γκτές πραγματοποιούν επίσης επισκέψεις ελέγχου σε αρχές 
των κρατών μελών και σε άλλους αποδέκτες κεφαλαίων της 
ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της έδρας διεθνών οργανισμών, 
όπως τα γραφεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην 
Ελβετία), καθώς και στους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα 
της ΕΕ. Σκοπός των επισκέψεων αυτών είναι η συγκέντρωση 
άμεσων αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου από τους φορείς 
που συμμετέχουν στην επεξεργασία, τη διαχείριση και την 
καταβολή των κεφαλαίων της ΕΕ, καθώς και από τους τελι-
κούς δικαιούχους που τα εισπράττουν. Τα κλιμάκια ελέγχου 
αποτελούνται συνήθως από δύο ή τρεις ελεγκτές και η διάρ-
κεια των επισκέψεων μπορεί να κυμαίνεται από λίγες ημέρες 
έως δύο εβδομάδες, αναλόγως του είδους του ελέγχου και 
των αποστάσεων των μετακινήσεων. Οι επισκέψεις ελέγχου 
εντός της ΕΕ συχνά πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα 
ανώτατα όργανα ελέγχου των οικείων κρατών μελών.

Η συχνότητα και η ένταση των ελεγκτικών εργασιών στα 
επιμέρους κράτη μέλη και τις δικαιούχους χώρες εξαρτώνται 
από το είδος του ελέγχου και τα αποτελέσματα της δειγματο-
ληψίας. Επομένως, ο αριθμός και η διάρκεια των επισκέψεων 
ελέγχου μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα και από έτος 
σε έτος.

Οι ελεγκτές της ΕΕ 
αφιέρωσαν

4 915 ημέρες 
σε επιτόπιους ελέγχους

Το 2014 οι ελεγκτές του Συνεδρίου αφιέρωσαν 4 915 ημέρες σε επιτόπιους ελέγχους —στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες—
συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων και επιλεγμένων ελεγκτικών καθηκόντων (ειδικές 
εκθέσεις). Επιπλέον, αρκετός χρόνος δαπανήθηκε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, καθώς και σε 
αποκεντρωμένους και εκτελεστικούς οργανισμούς και λοιπά όργανα σε όλη την ΕΕ. Το 2014 οι ημέρες που αφιέρωσαν οι ελεγκτές 
μας σε επιτόπιους ελέγχους ήταν λιγότερες σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει αποδοτικότερες 
μεθόδους εργασίας και αυξημένη χρήση της τεχνολογίας, όπως της τηλεδιάσκεψης.

Ελεγκτές της ΕΕ κατά τον έλεγχο εγκαταστάσεων θαλάσσιων εμπορευματικών 
μεταφορών.
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Ημέρες επιτόπιων ελέγχων το 2014
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Ετήσια έκθεση σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικο-
νομικό έτος 2013

Κατά τη διάρκεια του 2014, αφιερώσαμε το μεγαλύτερο 
τμήμα των εργασιών μας στο πλαίσιο των δημοσιονομικών 
ελέγχων και των ελέγχων συμμόρφωσης στην εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013. Η ετήσια έκθεση για 
το οικονομικό έτος 2013 που προέκυψε από τους ανωτέρω 
ελέγχους δημοσιεύθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2014 και παρου-
σιάστηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
το Συμβούλιο της ΕΕ (Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονο-
μικών Υποθέσεων), τα εθνικά κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις, 
καθώς και τα μέσα ενημέρωσης.

Στόχος της ετήσιας έκθεσης είναι η παρουσίαση διαπιστώ-
σεων και συμπερασμάτων που διευκολύνουν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους πολίτες στην αξιολόγηση 
της ποιότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ. Δια-
τυπώνουμε επίσης χρήσιμες συστάσεις βελτίωσης. Κεντρική 
θέση στην ετήσια έκθεση για το 2013 κατείχε η εικοστή 
ετήσια δήλωση (άλλως «DAS») σχετικά με την αξιοπιστία των 
λογαριασμών της ΕΕ, καθώς και με την κανονικότητα των 
πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Σε αυτή την ετήσια 
έκθεση περιέχονται περισσότερες πληροφορίες για τις επιδό-
σεις που επιτυγχάνονται με τις δαπάνες της ΕΕ, καθώς και για 
τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τις επιδόσεις.

Ο Πρόεδρος Caldeira εγχειρίζει την ετήσια έκθεση για το 2013 στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz.

4,7 %
είναι το εκτιμώμενο 

ποσοστό σφάλματος  
στον προϋπολογισμό της ΕΕ



11Οι δραστηριότητές μας

Τα βασικά μηνύματα της ετήσιας έκθεσης για το 2013

 ο Το ΕΕΣ διατυπώνει θετική γνώμη όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικο-
νομικό έτος 2013. Τα έσοδα για το 2013, λαμβανόμενα ως σύνολο, ήταν νόμιμα και κανονικά, όπως και οι αναλήψεις 
υποχρεώσεων.

 ο Οι πληρωμές για το 2013 περιείχαν ουσιώδη σφάλματα. Ως εκ τούτου, το ΕΕΣ διατύπωσε αρνητική γνώμη όσον αφορά τη 
νομιμότητα και κανονικότητά τους. Όσον αφορά τις πληρωμές του 2013, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος, το οποίο 
εκφράζει το επίπεδο παρατυπίας, ήταν 4,7 %. Το ποσοστό αυτό προσεγγίζει το αντίστοιχο του 2012 (4,8 %) και εξακολου-
θεί να υπερβαίνει το επίπεδο σημαντικότητας του 2 %.

 ο Οι δύο τομείς δαπανών που ενέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος ήταν η περιφερειακή πολιτική, 
η ενέργεια και οι μεταφορές, με εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 6,9 %, και η αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, η αλι-
εία και η υγεία, με 6,7 %. Όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση στο σύνολό της, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 
ήταν 5,2 %.

 ο Συνολικά, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών, τα εξετασθέντα συστήματα εποπτείας και ελέγ-
χου υπήρξαν μερικώς αποτελεσματικά όσον αφορά τη διασφάλιση της κανονικότητας των πληρωμών. Όπως και κατά 
το 2012, για ένα μεγάλο μέρος των πράξεων που περιείχαν σφάλματα στους τομείς που τελούν υπό επιμερισμένη δια-
χείριση, οι αρχές των κρατών μελών διέθεταν επαρκή πληροφοριακά στοιχεία για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των 
σφαλμάτων, προτού ζητήσουν την απόδοση των σχετικών δαπανών από την Επιτροπή.

 ο Τα διορθωτικά μέτρα και οι δράσεις ανάκτησης κεφαλαίων εκ μέρους των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της 
Επιτροπής επέδρασαν θετικά στο εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος. Χωρίς αυτά, το συνολικό εκτιμώμενο ποσοστό 
σφάλματος θα ήταν 6,3 %.

 ο Η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της ΕΕ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 είχε ως γνώμονα περισσότερο 
την απορρόφηση (αρχή του «εάν δεν χρησιμοποιηθεί, θα χαθεί») και τη συμμόρφωση, παρά τις καλές επιδόσεις. Αυτή 
η μη εστίαση στις επιδόσεις αποτελεί ουσιώδες μειονέκτημα στον σχεδιασμό μεγάλου τμήματος του προϋπολογισμού 
της ΕΕ.
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Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών πράξεων για τους διάφορους τομείς 
δαπανών της ΕΕ για το 2013

Πιθανότερο ποσοστό σφάλματος εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος βάσει των προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων που
εντοπίστηκαν στο δείγμα των πράξεων που υποβλήθηκε σε έλεγχο)
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Πίνακας προερχόμενος από το έγγραφο «2013 — Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία», διαθέσιμο στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu).
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Γεωργία και συνοχή: επισκόπηση των δαπανών της ΕΕ κατά  
την περίοδο 2007-2013

Για πρώτη φορά το 2014 το ΕΕΣ δημοσίευσε, παράλληλα με τις ετήσιες εκθέσεις, σε 23 γλώσσες της ΕΕ, ένα έγγραφο τεκμη-
ρίωσης με σκοπό την παροχή πολυετούς προοπτικής στις διαπιστώσεις της δήλωσης αξιοπιστίας μας στους δύο μείζονες 
τομείς δαπανών, της γεωργίας και της συνοχής. Στο εν λόγω έγγραφο, το ΕΕΣ παρουσίασε διδάγματα σχετικά με ζητήματα 
δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου της ΕΕ τα οποία αντλήθηκαν από την προηγούμενη περίοδο δαπανών, συνόψισε 
τα αποτελέσματα των ελέγχων και προσδιόρισε τις προκλήσεις για τη νέα περίοδο δαπανών 2014-2020. Ανταποκρίθηκε 
επίσης στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συγκεκριμένες πληροφορίες ανά χώρα όσον αφορά την επιμερισμένη 
διαχείριση.

Βασικά μηνύματα:

 ο Εκτός από τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγοράς για τους γεωργούς στον τομέα της γεωργίας, η πίεση ανάλω-
σης των κεφαλαίων αποτελεί βασική συνιστώσα κινδύνου όσον αφορά τις δαπάνες υπό επιμερισμένη διαχείριση.

 ο Οι βασικοί κίνδυνοι για την κανονικότητα των δαπανών στον τομέα της γεωργίας είναι οι μη επιλέξιμες εκτάσεις, ζώα 
ή δαπάνες επί των οποίων βασίζονται οι πληρωμές των επιδοτήσεων, οι μη επιλέξιμοι δικαιούχοι που λαμβάνουν 
επιδοτήσεις και ο λανθασμένος υπολογισμός των επιδοτήσεων. Οι παραβιάσεις γεωργοπεριβαλλοντικών απαιτήσεων, 
συγκεκριμένων απαιτήσεων για επενδυτικά έργα και κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για τις δαπάνες στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.

 ο Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις δαπάνες στον τομέα της συνοχής αφορά παραβιάσεις των κανόνων της ΕΕ και των εθνι-
κών κανόνων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις. Ο αμέσως επόμενος μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι δαπάνες ή τα 
έργα να μην είναι επιλέξιμα για επιδότηση από την ΕΕ.

 ο Μολονότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου, η βασική πρόκληση είναι να ληφθούν 
μέτρα που να διευκολύνουν τη διαχείριση των προγραμμάτων. Το ΕΕΣ διαπιστώνει την ύπαρξη σφαλμάτων σε όλα τα κρά-
τη μέλη της ΕΕ. Πολλά σφάλματα προέκυψαν επειδή η συνολική αρχιτεκτονική διαχείρισης και ελέγχου είναι πολύπλοκη.

 ο Μολονότι σημειώθηκαν βελτιώσεις στην αναφορά των κινδύνων και των σφαλμάτων από τις αρχές των κρατών μελών, 
η Επιτροπή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις σχετικά με τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των πληρο-
φοριών αυτών.

 ο Οι αλλαγές στους κανονισμούς για την νέα περίοδο μπορεί να μην έχουν συνολικά σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο 
κινδύνου.
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Ετήσια έκθεση σχετικά με τα Ευρωπαϊκά 
Ταμεία Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 
2013

Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ΕΤΑ) χρηματοδοτούνται 
από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η διαχείρισή τους, ωστόσο, ασκεί-
ται εκτός του πλαισίου του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ τα 
ίδια διέπονται από τους δικούς τους δημοσιονομικούς κανονι-
σμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη δημοσι-
ονομική εκτέλεση των πράξεων που χρηματοδοτούνται από 
πόρους των ΕΤΑ.

Μέσω των ΕΤΑ παρέχεται η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας προς τα κράτη 
της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), καθώς 
και προς τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), βάσει της 
συμφωνίας Κοτονού που υπεγράφη το 2000. Οι δαπάνες 
επικεντρώνονται στον στόχο της μείωσης και τελικώς της 
εξάλειψης της φτώχειας, σύμφωνα με τους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της σταδιακής ένταξης των χωρών 
ΑΚΕ και των ΥΧΕ στην παγκόσμια οικονομία. Ο στόχος αυτός 
βασίζεται σε τρεις συμπληρωματικούς μεταξύ τους πυλώνες: 
την αναπτυξιακή συνεργασία, την οικονομική και εμπορική 
συνεργασία και μια πολιτική διάσταση.

Η ετήσια έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με τα ΕΤΑ για το 2013 δη-
μοσιεύθηκε παράλληλα με την ετήσια έκθεση σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, στις 5 Νοεμβρίου 2014. 
Περιείχε την εικοστή δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με τα ΕΤΑ.

Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί του 2013 παρέχουν 
ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης των ΕΤΑ, 
των αποτελεσμάτων των πράξεών τους, των ταμειακών ροών 
τους και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού. Σύμφωνα 
με την εκτίμηση του ΕΕΣ, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος 
που περιέχουν οι πράξεις δαπανών των ΕΤΑ για το οικονομικό 
έτος 2013 ανερχόταν σε 3,4 %, ποσοστό που συνιστά αύξηση 
έναντι του 3,0 % το 2012.

Ειδικές ετήσιες εκθέσεις για το οικονο-
μικό έτος 2013

Το 2014 το ΕΕΣ κατάρτισε και δημοσίευσε 51 ειδικές ετήσι-
ες εκθέσεις για το οικονομικό έτος 2013. Οι εκθέσεις αυτές 
κάλυψαν τους 41 αποκεντρωμένους και εκτελεστικούς 
οργανισμούς και λοιπά όργανα, τις επτά ευρωπαϊκές κοινές 
επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας, καθώς και την Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και την υποδομή 
επικοινωνιών Sisnet.

Δημοσιεύσαμε επίσης δύο συγκεφαλαιωτικά έγγραφα στα 
οποία παρεχόταν επισκόπηση των αποτελεσμάτων των ετήσι-
ων ελέγχων μας για το οικονομικό έτος 2013. Το ένα εξ αυτών 
αφορούσε τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ και 
το άλλο τις κοινές επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας. Τα 
δύο αυτά συγκεφαλαιωτικά έγγραφα, σκοπός των οποίων 
ήταν η διευκόλυνση των αναλύσεων και συγκρίσεων, παρου-
σιάστηκαν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, το 
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Προϋπολο-
γισμού του Συμβουλίου. Τα έγγραφα αυτά, μαζί με τις ειδικές 
ετήσιες εκθέσεις, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας (eca.
europa.eu).

Οι οργανισμοί, λοιπά όργανα και κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ 
δημιουργούνται με νομοθεσία της ΕΕ για την εκτέλεση συγκε-
κριμένων καθηκόντων και βρίσκονται σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αναπτύσσουν δραστηριότητα σε πολλούς τομείς, 
όπως η ασφάλεια, η υγεία, η έρευνα, τα οικονομικά, η με-
τανάστευση και οι μετακινήσεις. Κάθε τέτοιος οργανισμός 
έχει δική του αποστολή, διοικητικό συμβούλιο, διευθυντή, 
προσωπικό και προϋπολογισμό. Μολονότι ο δημοσιονομι-
κός κίνδυνος που συνδέεται με τους οργανισμούς, τα λοιπά 
όργανα και τις κοινές επιχειρήσεις είναι σχετικά χαμηλός σε 
σύγκριση με τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ, ο κίνδυνος 
για τη φήμη της Ένωσης είναι αυξημένος, δεδομένου ότι οι 
οργανισμοί τυγχάνουν μεγάλης προβολής στα κράτη μέλη 
και ασκούν σημαντική επιρροή στη χάραξη πολιτικής και τη 
λήψη αποφάσεων, καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων 
σε τομείς ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους πολίτες.

51
ειδικές ετήσιες εκθέσεις 

κατά τη διάρκεια 
του έτους
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Όσον αφορά το σύνολο των 41 οργανισμών και λοιπών ορ-
γάνων διατυπώσαμε γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την 
αξιοπιστία των λογαριασμών τους για το 2013. Οι πράξεις στις 
οποίες βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί κρίθηκαν νόμιμες 
και κανονικές από κάθε ουσιώδη πλευρά για όλους αυτούς 
τους οργανισμούς και λοιπά όργανα πλην δύο: διατυπώσα-
με γνώμη με επιφύλαξη για το ΕΙΤ (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας) και τον FRONTEX (Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασί-
ας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ). Επίσης, 
οι λογαριασμοί για το 2013 των επτά κοινών επιχειρήσεων 
ήταν αξιόπιστοι, ωστόσο για τρεις από αυτές διατυπώσαμε 
γνώμη με επιφύλαξη όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονι-
κότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί. 
Οι εν λόγω κοινές επιχειρήσεις ήταν η Artemis (ενσωματωμέ-
να συστήματα υπολογιστών), η ENIAC (νανοηλεκτρονική) και 
η ΠΚΦ (καινοτόμα φάρμακα).

Όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, δεν ήμαστε σε θέση 
να διατυπώσουμε γνώμη σχετικά με το αν οι ενοποιημένοι 
ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το 2013 
περιείχαν ή όχι ουσιώδεις ανακρίβειες, εξαιτίας των συνεχι-
ζόμενων αδυναμιών τους όσον αφορά τη λογιστική και τον 
έλεγχο.

Ελέγξαμε τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα και διαπιστώσαμε ότι 
μολονότι η τράπεζα έχει λάβει μέτρα για τη μείωση των επι-
πτώσεων των διοικητικών δραστηριοτήτων της στο περιβάλ-
λον, είναι αναγκαίο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 
και να πραγματοποιηθούν περισσότερες ενέργειες.

Ειδικές εκθέσεις το 2014

Πέραν των ετήσιων και των ειδικών ετήσιων εκθέσεών του, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους το ΕΕΣ δημοσιεύει ειδικές 
εκθέσεις, οι οποίες καλύπτουν τους ελέγχους επιδόσεων και 
συμμόρφωσης σε συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογι-
σμού ή συγκεκριμένα διαχειριστικά θέματα της επιλογής του. 
Το ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά καθήκοντα 
με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου τους και, κατά 
συνέπεια, τη βέλτιστη χρήση των διατιθέμενων πόρων.

Για την επιλογή της θεματολογίας, το ΕΕΣ λαμβάνει υπόψη:

 • τους κινδύνους παρατυπιών ή ανεπαρκών επιδόσεων 
στον εκάστοτε τομέα δαπανών ή πολιτικής,

 • τη δυνατότητα του ΕΕΣ να εξασφαλίσει προστιθέμενη 
αξία μέσω του ελέγχου, και

 • το πολιτικό και δημόσιο συμφέρον.

24
ειδικές εκθέσεις

το 2014
Οργανισμός της ΕΕ: το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερι-
κής Αγοράς (OHIM), στο Αλικάντε της Ισπανίας.
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Τα βασικά στάδια ενός επιλεγμένου ελεγκτικού καθήκοντος που αφορά έλεγχο 
επιδόσεων ή συμμόρφωσης

Καθορισμός της χρησιμότητας και της σκοπιμότητας της πρότασης ελέγχου. Καθορισμός της
εμβέλειας, των στόχων, της προσέγγισης, της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος του ελέγχου.Σχεδιασμός

του ελέγχου

Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων επιτόπου από κλιμάκια ελεγκτών πολλαπλών ειδικοτήτων
στις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής, στα κράτη μέλη και στις δικαιούχους χώρες. Επιτόπιες

εργασίες

Σαφής και δομημένη παρουσίαση των κύριων διαπιστώσεων και συμπερασμάτων.
Διατύπωση συστάσεων.

Επιβεβαίωση των γεγονότων και των διαπιστώσεων σε συνεννόηση με τους ελεγχομένους.

Κατάρτιση
έκθεσης

Εκκαθάριση
αμφιβολιών

Έγκριση της έκθεσης από το αρμόδιο Τμήμα ελέγχου ή από την Ολομέλεια του Συνεδρίου.

Δημοσίευση της ειδικής έκθεσης σε 23 επίσημες γλώσσες, συνοδευόμενης από τις απαντήσεις
του ελεγχομένου.

Έγκριση

∆ημοσίευση

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται εν συντομία οι 24 
ειδικές εκθέσεις που κατάρτισε το ΕΕΣ το 2014 υπό τον σχετικό 
τίτλο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020, ήτοι του πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ.
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Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Η έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη καλύπτει δύο τομείς:

Την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση, όπου περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση για την έρευνα 
και την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τα διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών 
και των τηλεπικοινωνιών, την κοινωνική πολιτική, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες της ΕΕ που προορίζονται 
για την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση κατά την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται, σε τρέχουσες 
τιμές, σε 142 δισεκατομμύρια ευρώ, ή στο 13 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, η οποία καλύπτει την περιφερειακή πολιτική που αποσκοπεί να βοηθή-
σει τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και περιφέρειες της ΕΕ να καλύψουν την υστέρηση, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότη-
τα όλων των περιφερειών και να αναπτύξει τη μεταξύ τους συνεργασία. Οι δαπάνες της ΕΕ για τη συνοχή, οι οποίες προβλέ-
πονται για την περίοδο 2014-2020, ανέρχονται, σε τρέχουσες τιμές, σε 367 δισεκατομμύρια ευρώ, ή στο 34 % του συνολικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια του 2014, το ΕΕΣ κατάρτισε τις ακόλουθες 
ειδικές εκθέσεις στον συγκεκριμένο τομέα:

 • Αποτελεσματικότητα των έργων δημόσιων αστι-
κών μεταφορών που στηρίζονται από την ΕΕ 
(αριθ. 1/2014) - Αξιολογήθηκαν η εφαρμογή και 
η αποτελεσματικότητα των έργων δημόσιων αστικών 
μεταφορών που συγχρηματοδοτήθηκαν από τα διαρ-
θρωτικά ταμεία της ΕΕ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 
πληρούν τις ανάγκες των χρηστών και επιτυγχάνουν 
τους στόχους τους.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα δύο 
τρίτα των έργων αστικών μεταφορών που συγχρημα-
τοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ δεν 
χρησιμοποιούνταν επαρκώς. Οι δύο κύριοι παράγο-
ντες της υποχρησιμοποίησης αυτής ήταν οι αδυναμίες 
στον σχεδιασμό των έργων και η ανεπαρκής πολιτική 
κινητικότητας. Κατά γενικό κανόνα, οι εν λόγω χαμηλές 
επιδόσεις δεν παρακολουθήθηκαν από τους φορείς 
υλοποίησης των έργων ή από τις εθνικές αρχές. Σε γε-
νικές γραμμές, η υποδομή και οι συρμοί υλοποιήθηκαν 
στην πλειονότητα των έργων σύμφωνα με τις προδια-
γραφές τους. Διαπιστώθηκαν σημαντικές καθυστερή-
σεις και υπερβάσεις κόστους, ωστόσο, όταν ολοκληρώ-
θηκαν, όλα σχεδόν τα ελεγχθέντα έργα πληρούσαν τις 
ανάγκες των χρηστών.

Οι ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει να βελτιώσουν την κινητι-
κότητα και να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, 
τα ατυχήματα και τη ρύπανση μέσω τοπικών πολιτικών 
για την κινητικότητα. Η ΕΕ διέθεσε 10,7 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ για τις αστικές μεταφορές κατά τις περιόδους 
  2000-2006 και 2007-2013. Τα έργα που συγχρηματοδοτή-
θηκαν συμβάλλουν στην υλοποίηση αστικών μεταφορών 
στις πόλεις, όπως μετρό, τραμ και λεωφορεία.

Τα τραμ και τα λεωφορεία αποτελούν τα κύρια μέσα αστικών 
μεταφορών.
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 • Επιτεύχθηκαν θετικά αποτελέσματα με τη στήριξη 
από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής για την παραγω-
γή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές; (αριθ. 6/2014) 
— Αξιολογήθηκαν τα επιτεύγματα των δύο σημαντικό-
τερων πηγών χρηματοδότησης για την προώθηση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ήτοι του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμεί-
ου Συνοχής (ΤΣ). Διερευνήθηκε κατά πόσον διατέθηκαν 
κονδύλια σε έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές τα οποία, αφενός, χαρακτηρίζονταν από οικονο-
μική αποτελεσματικότητα, ωριμότητα και ορθολογικούς 
στόχους και, αφετέρου, επελέγησαν βάσει ορθά καθο-
ρισμένων προτεραιοτήτων. Εξετάσθηκε επίσης σε ποιον 
βαθμό τα συγκεκριμένα κονδύλια συνεισέφεραν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές με ορίζοντα το 2020.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται 
βελτιώσεις, προκειμένου η χρηματοδότηση της ΕΕ να 
συνεισφέρει στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην επίτευ-
ξη του ανωτέρω στόχου. Τα ελεγχθέντα έργα παρήγα-
γαν τις υλοποιήσεις τους όπως προβλεπόταν και, στην 
πλειονότητά τους, ήταν επαρκώς ώριμα και έτοιμα 
προς υλοποίηση κατά τον χρόνο της επιλογής τους. 
Δεν σημειώθηκαν σημαντικές υπερβάσεις κόστους 
ή χρονικές καθυστερήσεις, ενώ οι ικανότητες παραγω-
γής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εγκαταστάθη-
καν όπως είχε προγραμματιστεί και ήταν λειτουργικές. 
Ωστόσο, τα αποτελέσματα σχετικά με την παραγωγή 
ενέργειας δεν επιτεύχθηκαν ούτε αποτέλεσαν αντικεί-
μενο κατάλληλης μέτρησης σε κάθε περίπτωση. Η συ-
νολική αποδοτικότητα των δαπανών ήταν περιορισμέ-
νη, επειδή η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας δεν 
αποτέλεσε την κατευθυντήρια αρχή κατά τον σχεδια-
σμό και την υλοποίηση των έργων και οι δαπάνες είχαν 
περιορισμένη μόνο προστιθέμενη αξία της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ έθεσε τον δεσμευτικό σε επίπεδο ΕΕ 
στόχο το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επί 
της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας να ανέλθει 
στο 20 % έως το 2020,. Κατά την περίοδο 2007-2013 διατέ-
θηκαν κατά προσέγγιση 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέσω του ΕΤΠΑ και του ΤΣ.

 • Ήταν επιτυχής η υποστήριξη που παρείχε το ΕΤΠΑ 
για την ανάπτυξη εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων; 
(αριθ. 7/2014) — Αξιολογήθηκε κατά πόσον οι εγκατα-
στάσεις εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων που συγχρημα-
τοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ υποστήριξαν επιτυχώς τις 
νεοσύστατες εταιρείες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης.

Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι η ΕΕ προσέφερε σημαντι-
κή χρηματοδοτική συνεισφορά στη δημιουργία υπο-
δομών εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, ιδίως σε κράτη 
μέλη στα οποία αυτό το είδος επιχειρηματικής υποστή-
ριξης ήταν σχετικά σπάνιο. Ωστόσο, οι επιδόσεις των 
εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν ήταν 
μέτριες. Η παροχή υπηρεσιών εκκόλαψης επιχειρήσε-
ων ήταν αρκετά περιορισμένη, λόγω των οικονομικών 
περιορισμών και του χαμηλού επιπέδου των δραστη-
ριοτήτων εκκόλαψης επιχειρήσεων. Αυτό οφειλόταν 
κυρίως στην έλλειψη εμπειρογνωσίας όσον αφορά τη 
διαχείριση των πρακτικών εκκόλαψης επιχειρήσεων και 
στις ανεπάρκειες των συστημάτων διαχείρισης.

Τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων στοχεύουν στην υποστή-
ριξη της επιτυχούς ίδρυσης και περαιτέρω ανάπτυξης νεο-
σύστατων επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, με την πάροδο 
του χρόνου, η παροχή στήριξης στις ΜΜΕ έχει καταστεί 
ολοένα και σημαντικότερη πολιτική προτεραιότητα. Οι 
δαπάνες της ΕΕ για τον εν λόγω τομέα ανήλθαν σε 38 δισε-
κατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013.

Κτίριο «Delta», συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ, στο τεχνολογικό 
πάρκο του Wrocław. Αρχιτέκτονας: Anna Kościuk.
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 • Είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση που πα-
ρέχει το ΕΤΠΑ σε έργα που προωθούν άμεσα τη βι-
οποικιλότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ 
για τη βιοποικιλότητα έως το 2020; (αριθ. 12/2014) 
— Εξετάσθηκε κατά πόσον τα κράτη μέλη αξιοποίησαν 
τους διαθέσιμους πόρους χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ 
για την άμεση προώθηση της βιοποικιλότητας και αξιο-
λογήθηκε κατά πόσον τα συγχρηματοδοτούμενα έργα 
λειτούργησαν αποτελεσματικά ως προς την ανάσχεση 
της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η απορ-
ρόφηση από τα κράτη μέλη της χρηματοδότησης για 
έργα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ ήταν χαμηλότερη από ό,τι 
για άλλους τομείς δαπανών του ίδιου ταμείου. Προκει-
μένου το ΕΤΠΑ να εξακολουθήσει να συμβάλλει στην 
εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάσχεση 
της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2020, η Επι-
τροπή πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη υποστήριξη στα 
κράτη μέλη για την εφαρμογή των σχεδίων ειδικής 
προστασίας και διαχείρισης των οικοτόπων και των 
ειδών. Κατά κανόνα, τα συγχρηματοδοτούμενα έργα 
συμμορφώνονταν με τις εθνικές προτεραιότητες και 
τις προτεραιότητες της ΕΕ στο πεδίο της βιοποικιλότη-
τας. Εντούτοις, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς 
τους υπονομεύθηκε, δεδομένου ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν διέθεταν ούτε δείκτες αποτελεσμάτων 
ούτε συστήματα παρακολούθησης για την αξιολόγηση 
της ανάπτυξης των οικοτόπων και των ειδών.

Η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί βασική προ-
τεραιότητα για την ΕΕ. Μετά την αποτυχία επίτευξης του 
προηγούμενου στόχου της ανάσχεσης της απώλειας της 
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη έως το 2010, το Συμβούλιο 
ενέκρινε νέα στρατηγική με ορίζοντα το 2020. Κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, διατέθηκαν 2,8 δισε-
κατομμύρια ευρώ για την άμεση προώθηση της βιοποικιλό-
τητας και την προστασία της φύσης στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ.

 • Υπήρξε αποτελεσματική η στήριξη προς τις ΜΜΕ 
στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ σχετικά με τον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου; (αριθ. 20/2014) — Αξιολο-
γήθηκε, πρώτον, εάν τα επιχειρησιακά προγράμματα 
αποτέλεσαν ορθή βάση για την αποδοτική στήριξη 
μέτρων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, δεύτερον, εάν 
οι διαχειριστικές αρχές επέλεξαν και παρακολούθησαν 
τα έργα ηλεκτρονικού εμπορίου με τον ενδεδειγμένο 
τρόπο και, τρίτον, εάν τα έργα ηλεκτρονικού εμπορίου 
που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ υλοποιήθη-
καν επιτυχώς και παρείχαν μετρήσιμα οφέλη.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η στήριξη 
του ΕΤΠΑ προς τις ΜΜΕ στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, ήτοι για την αγορά και πώληση αγαθών 
μέσω του Διαδικτύου, συνέβαλε στην αύξηση της 
διαθεσιμότητας των υπηρεσιών των επιχειρήσεων στο 
Διαδίκτυο. Ωστόσο ανεπάρκειες στην παρακολούθηση 
δεν κατέστησαν δυνατόν να αξιολογηθεί ο βαθμός 
στον οποίο η στήριξη του ΕΤΠΑ συνέβαλε στην επίτευ-
ξη των εθνικών στόχων και των στόχων της ΕΕ σχετικά 
με την τεχνολογία πληροφοριών. Αδυναμίες στις διαδι-
κασίες επιλογής των κρατών μελών συνεπάγονταν ότι 
πολλά έργα δεν θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν βέλτι-
στη σχέση κόστους/οφέλους. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης 
των προγραμμάτων επικεντρώθηκαν περισσότερο στη 
χρησιμοποίηση των πόρων (υλοποιήσεις) παρά στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω 
του Ψηφιακού Θεματολογίου της για την Ευρώπη (Digital 
Agenda for Europe). Μεταξύ του 2007 και του 2013, μέσω 
του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ διατέθηκαν 3 δισεκατομ-
μύρια ευρώ από πόρους της ΕΕ για να βελτιωθεί η χρήση 
ΤΠΕ από τις μικρές επιχειρήσεις.

Βίντεο του ΕΕΣ σχετικά με την ειδική έκθεση (αριθ. 20/2014) «Υπήρξε απο-
τελεσματική η στήριξη προς τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ σχετικά με 
τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου;» — EUauditorsECA στο Youtube.
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Παρουσίαση ενός ελέγχου επιδόσεων: Χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ αερολιμενικές 
υποδομές: περιορισμένη η αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών (αριθ. 21/2014)

Εδώ και χρόνια, η εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη αυξά-
νεται και εκτιμάται ότι σχεδόν θα διπλασιασθεί έως το 2030. 
Μολονότι στόχος της πολιτικής της ΕΕ για τις αεροπορικές με-
ταφορές είναι να ξεπερασθούν τα προβλήματα χωρητικότητας, 
με την κατασκευή συμπληρωματικών υποδομών, την καλύτερη 
αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, τη βελτιστο-
ποίηση των υπηρεσιών των αερολιμένων και την ενσωμάτωση 
άλλων τρόπων μεταφοράς, η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί σε μεγάλο βαθμό στην εν λόγω ζήτηση, λόγω έλ-
λειψης διαδρόμων προσαπογειώσεων και επίγειων υποδομών.

Υπάρχουν πάνω από 500 εμπορικοί αερολιμένες στην Ευρώπη, 
στους οποίους απασχολούνται άμεσα και έμμεσα ένα εκατομ-
μύριο άτομα και οι οποίοι, μαζί με τις αεροπορικές εταιρείες, 
συνεισφέρουν περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια ευρώ 
στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τα έργα αερολιμενικών υποδομών 
αποτελούν σημαντικό τομέα δαπανών στο πλαίσιο του προϋπο-

λογισμού της ΕΕ: κατά τις περιόδους προγραμματισμού 2000-2013, η ΕΕ διέθεσε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου σε τέτοιου 
είδους έργα, εκ των οποίων περισσότερα από 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονταν από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής.

Το ΕΕΣ διενήργησε έλεγχο επιδόσεων της εν λόγω στήριξης, προκειμένου να εξετάσει εάν υπήρχε αποδεδειγμένα ανάγκη για 
τις επενδύσεις, εάν οι κατασκευές ολοκληρώθηκαν εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού και εάν οι νέες ή οι αναβαθμισμένες 
υποδομές αξιοποιήθηκαν πλήρως. Το ΕΕΣ αξιολόγησε εάν οι επενδύσεις επέφεραν αύξηση του αριθμού επιβατών και συνέβα-
λαν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και εάν οι χρηματοδοτούμενοι αερολιμένες ήταν οικονομικά βιώσιμοι.

Οι ελεγκτές του ΕΕΣ πραγματοποίησαν τις εργασίες τους κατά την περίοδο μεταξύ Μαΐου 2013 και Οκτωβρίου 2014, επι-
κεντρωνόμενοι σε 20 χρηματοδοτούμενους από την ΕΕ αερολιμένες στην Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία 
και την Ισπανία. Για τους εν λόγω αερολιμένες, κατά την περίοδο 2000-2013 καταβλήθηκαν συνολικά περισσότερα από 
600 εκατομμύρια ευρώ από πόρους της ΕΕ. Το κλιμάκιο ελέγχου εξέτασε τη σχετική νομοθεσία, έγγραφα σχεδιασμού αε-
ρομεταφορών των πέντε κρατών μελών και δημοσιεύσεις των κύριων βιομηχανικών ενώσεων. Το πλέον σημαντικό είναι ότι 
το κλιμάκιο ελέγχου ταξίδεψε στους 20 αερολιμένες προκειμένου να αξιολογήσει και να συγκεντρώσει άμεσα αποδεικτικά 
στοιχεία για τις υλοποιήσεις, τη χρήση, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης της ΕΕ, καθώς και για τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση των αερολιμένων.

Το συμπέρασμα ήταν ότι οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επενδύσεις σε αερολιμένες είχαν περιορισμένη αποδοτικότητα. 
Πάρα πολλοί αερολιμένες, οι οποίοι συχνά βρίσκονταν πολύ κοντά μεταξύ τους, έλαβαν χρηματοδότηση για παρόμοια υπο-
δομή, και σε πολλές περιπτώσεις οι υποδομές αυτές ήταν υπερμεγέθεις. Μόνο οι μισοί από τους αερολιμένες που ελέγχθηκαν 
κατόρθωσαν να αυξήσουν τον αριθμό επιβατών τους. Βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση πελατών ή περιφερειακά κοινωνικοοικο-
νομικά οφέλη, όπως η δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας, είτε δεν μετρήθηκαν είτε δεν τεκμηριώνονταν με στοιχεία.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι επτά αερολιμένες δεν ήταν οικονομικά αυτοσυντηρούμενοι και θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες για να 
παραμείνουν σε λειτουργία χωρίς περαιτέρω στήριξη από δημόσιους πόρους. Όσον αφορά την πλειονότητα των αερολιμένων 
που ελέγχθηκαν, το κλιμάκιο ελέγχου διαπίστωσε μεγάλες καθυστερήσεις στην κατασκευή και την τελική παράδοση των υπο-
δομών. Το ήμισυ σχεδόν αυτών κατέγραψε υπερβάσεις κόστους, το οποίο σήμαινε ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να δαπανήσουν 
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις.

Κλειστό τμήμα του υπερμεγέθους τερματικού σταθμού του αερο-
λιμένα Fuerteventura.
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Ο συντονισμός της χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη δεν ήταν επαρκής, δεδομένου ότι οι περισσότερες χώρες δεν 
διέθεταν στρατηγικό μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης αερολιμένων. Επιπλέον, η εποπτεία της χρηματοδότησης από την 
Επιτροπή ήταν ανεπαρκής, καθώς, σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή δεν γνωρίζει ποιοι αερολιμένες λαμβάνουν χρηματοδό-
τηση ή το ύψος των σχετικών ποσών. Η κατάσταση αυτή δεν της επιτρέπει να έχει πλήρη εικόνα όλων των επενδύσεων της 
ΕΕ σε αερολιμένες και περιορίζει τις δυνατότητες παρακολούθησης και διασφάλισης του ορθού σχεδιασμού και της ορθής 
εφαρμογής των πολιτικών.

Βάσει των διαπιστώσεων αυτών, το Συνέδριο συνέστησε στην Επιτροπή, από την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα χορηγούν χρηματοδότηση από την ΕΕ για αερολιμενικές υποδομές μόνο σε οικονομικά 
βιώσιμους αερολιμένες με κατάλληλα αξιολογημένες και αποδεδειγμένες επενδυτικές ανάγκες. Το Συνέδριο συνέστησε στα 
κράτη μέλη να καταρτίζουν συνεκτικά περιφερειακά, εθνικά και υπερεθνικά σχέδια για την ανάπτυξη των αερολιμένων, 
ώστε να αποφεύγεται η πλεονάζουσα δυναμικότητα, η αλληλεπικάλυψη και οι μη συντονισμένες επενδύσεις σε αερολιμενι-
κές υποδομές.

Η Επιτροπή απάντησε διαβεβαιώνοντας ότι τα αντληθέντα διδάγματα ελήφθησαν υπόψη. Ως αποτέλεσμα αυτού, εφάρμο-
σε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στη σχετική νομοθεσία για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Η έκθεση 
παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ενστερνίστηκε στο σύνολό τους τα συμπεράσματα και τις συστάσεις 
του ΕΕΣ.

Η δημοσίευση της έκθεσης έτυχε ευρείας κάλυψης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία ήταν μεγαλύτερη στην 
Ισπανία. Ωστόσο, υπήρξαν πρωτοσέλιδα και σε μεγάλες εφημερίδες διεθνούς κυκλοφορίας, τηλεοπτική κάλυψη, καθώς και 
αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Afonso de Castro Malheiro, Jasmine Mitterbuchner, Patrick Weldon, Mircea Radulescu, Pietro Puricella, Joël 
Costantzer, George Pufan (Μέλος του ΕΕΣ αρμόδιο για την έκθεση), Fernando Pascual Gil, Luc T’Joen, Tomasz Plebanowicz, Lorenzo Pirelli, 
Ευστράτιος Βαρετίδης, Jelena Magermane, Erki Must.
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Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

Η ΕΕ διαθέτει εκτεταμένη πολιτική αρμοδιότητα στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, της αλιείας και του 
περιβάλλοντος. Οι προβλεπόμενες δαπάνες για την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται, σε τρέχουσες τιμές, σε 420 δισεκατομ-
μύρια ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 39 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Τα τρίτα τέταρτα των δαπανών αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς και τη στήριξη των γεωργικών αγορών 
μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), του «πρώτου πυλώνα» της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). 
Ένα περαιτέρω πέμπτο των δαπανών διατίθεται για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από την ΕΕ, στήριξη που χρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τον «δεύτερο πυλώνα» της ΚΓΠ. Στον τομέα της 
γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης εφαρμόζεται το σύστημα της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ της Επιτροπής και 
των κρατών μελών.

Κατά τη διάρκεια του 2014, το ΕΕΣ κατάρτισε τις ακόλουθες 
ειδικές εκθέσεις στον συγκεκριμένο τομέα:

 • Ενσωμάτωση των στόχων της πολιτικής της ΕΕ 
για τους υδάτινους πόρους στην ΚΓΠ: μια εν μέρει 
επιτυχία (αριθ. 4/2014) — Αξιολογήθηκε κατά πόσον 
οι στόχοι της πολιτικής υδάτων της ΕΕ ενσωματώθηκαν 
επιτυχώς στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ).

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η ΕΕ πέτυχε 
μόνον εν μέρει την ενσωμάτωση των στόχων της 
πολιτικής υδάτων στην ΚΓΠ. Υπάρχουν αδυναμίες στα 
δύο μέσα ενσωμάτωσης (την πολλαπλή συμμόρφωση 
και την αγροτική ανάπτυξη), καθώς και καθυστερήσεις 
και αδυναμίες στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου 
για τα ύδατα. Τα μέσα της ΚΓΠ είχαν έως σήμερα θετικό 
αντίκτυπο στην υποστήριξη των στόχων πολιτικής 
για τη βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των 
υδάτων. Ωστόσο, τα μέσα αυτά είναι περιορισμένα 
σε σύγκριση με τους φιλόδοξους στόχους της ΚΓΠ. 
Επί παραδείγματι, κανένα από αυτά δεν επιτρέπει την 
πλήρη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» 
όταν δαπανώνται κονδύλια της ΚΓΠ. Επίσης, τόσο σε 
επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών, δεν υπάρχουν επαρκείς γνώσεις σχετι-
κά με τις πιέσεις που ασκούνται στα ύδατα εξαιτίας των 
γεωργικών δραστηριοτήτων και με την εξέλιξη των 
πιέσεων αυτών.

Η προστασία της ποιότητας των υδάτινων πόρων της 
Ευρώπης αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ. Η γεωργία, 
ως ένας από τους κύριους χρήστες και ρυπαντές των 
υδάτων, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
βιώσιμη διαχείριση των εν λόγω πόρων. Η ΚΓΠ αντι-
στοιχεί σε ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο του 40 % του 
προϋπολογισμού της ΕΕ (περισσότερα από 50 δισεκατομ-
μύρια ευρώ το 2014) και, μέσω αυτής, η ΕΕ επιδιώκει να 
επηρεάσει τις γεωργικές πρακτικές που έχουν αντίκτυπο 
στα ύδατα.
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 • Διαχειρίστηκε αποτελεσματικά η Επιτροπή την 
ένταξη της συνδεδεμένης στήριξης στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης; (αριθ. 8/2014) —Αξιολογήθηκε 
πόσο καλά διαχειρίστηκε η Επιτροπή την ενσωμάτω-
ση της στήριξης της ΕΕ που είναι συνδεδεμένη με τη 
γεωργική παραγωγή συγκεκριμένων ποσοτήτων (π.χ. 
καλλιεργούμενη γη ή αριθμός των ζώων) στο καθε-
στώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ), μετά τον «διαγνωστικό 
έλεγχο» της ΚΓΠ το 2008.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, κατά την 
περίοδο 2010-2012, δεν ήταν ικανοποιητική η εποπτεία 
της Επιτροπής στα κράτη μέλη για τον υπολογισμό των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης των γεωργών όσον αφορά τη 
στήριξη των εκμεταλλεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο του 
ΚΕΕ. Μολονότι τα κράτη μέλη είχαν, ως επί το πλείστον, 
χρησιμοποιήσει ορθά τα δεδομένα αναφοράς των γε-
ωργών, το Συνέδριο διαπίστωσε σημαντικές αδυναμίες 
στην ορθή εφαρμογή των κανόνων και των αρχών υπο-
λογισμού. Η Επιτροπή δεν χρησιμοποίησε την εντολή 
της για να διασφαλίζει ότι τα εφαρμοζόμενα κριτήρια 
για την κατανομή της διαθέσιμης στήριξης ήταν πάντο-
τε συνεπή με τις αρχές της ΕΕ, εάν τηρούσαν τις αρχές 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή εάν επη-
ρέαζαν δυνητικά τις συνθήκες της αγοράς. Το πλαίσιο 
που έχει συσταθεί από την Επιτροπή δεν διευκρίνιζε 
επαρκώς ποιους ελέγχους πρέπει να διενεργούν τα 
κράτη μέλη, ενώ η ποιότητα των συστημάτων ελέγχου 
των κρατών μελών εμφάνιζε διαφορές.

Κύριος στόχος του ΚΕΕ ήταν να αλλάξει τον προσανατο-
λισμό της πολιτικής από τη στήριξη των αγορών στην 
αποσυνδεδεμένη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών, 
δίδοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ελευθερία στους γεωρ-
γούς να παράγουν σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς και 
παρέχοντάς τους μια σταθερότερη βάση εσόδων. Το ΚΕΕ 
εφαρμόζεται μέχρι στιγμής σε 18 κράτη μέλη και αντιστοι-
χεί στο 54 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για τη 
γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη.

 • Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης μέτρων επέν-
δυσης και προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα 
από την ΕΕ και αποδεικνύονται τα αποτελέσματά 
της όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των οίνων 
της ΕΕ; (αριθ. 9/2014) — Αξιολογήθηκε κατά πόσον 
τα μέτρα επένδυσης και προώθησης είχαν σχεδιασθεί 
κατάλληλα και εξετάσθηκαν τα στοιχεία που ήταν 
διαθέσιμα σχετικά με την παρακολούθηση και την αξι-
ολόγηση, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη πέτυχαν τα προσδοκώμενα αποτε-
λέσματα με αποδοτικό τρόπο.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η διαχείριση 
της στήριξης σε μέτρα επένδυσης και προώθησης στον 
αμπελοοινικό τομέα επηρεάστηκε αρνητικά από αδυ-
ναμίες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση, ενώ ο αντί-
κτυπος στην ανταγωνιστικότητα των οίνων της ΕΕ δεν 
αποδεικνυόταν πάντοτε. Το συγκεκριμένο μέτρο επέν-
δυσης για τον αμπελοοινικό τομέα δεν δικαιολογείται, 
δεδομένου ότι υπήρχε ήδη στήριξη στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Οι επιχορηγήσεις της 
ΕΕ για την προώθηση των οίνων χρησιμοποιήθηκαν 
συχνά για την εδραίωση των υφιστάμενων αγορών, 
αντί για την εύρεση νέων ή την ανάκτηση παλαιών. Τα 
αποτελέσματα αυτού του μέτρου επένδυσης δεν μπο-
ρούν να διαχωρισθούν με ευχέρεια από τις επενδύσεις 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός οίνου παγκοσμίως. 
Η στήριξη της ΕΕ αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας και τη διασφάλιση καλύτερης ισορροπίας 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Μεταξύ 2009 και 2013, 
τα κράτη μέλη δαπάνησαν 522 εκατομμύρια ευρώ από 
πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο του μέτρου προώθησης και 
518 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του μέτρου επένδυ-
σης. Όσον αφορά την περίοδο 2014-2018, υπάρχει μεγάλη 
αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται στα κράτη μέλη 
για το εν λόγω μέτρο.
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 • Αποτελεσματικότητα της στήριξης του Ευρω-
παϊκού Ταμείου Αλιείας στην υδατοκαλλιέργεια 
(αριθ. 10/2014) — Aξιολογήθηκε εάν τα μέτρα 
στήριξης της υδατοκαλλιέργειας σχεδιάσθηκαν και 
εφαρμόσθηκαν ορθά, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών, καθώς και κατά πόσον το ΕΤΑλ 
εξασφάλισε τη βέλτιστη χρήση των πόρων και στήριξε 
τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, 
έως το 2013, τα μέτρα στήριξης της υδατοκαλλιέργειας 
δεν σχεδιάστηκαν ούτε εφαρμόστηκαν ορθά σε επί-
πεδο ΕΕ και κρατών μελών, καθώς και ότι το ΕΤΑλ δεν 
εξασφάλισε τη βέλτιστη χρήση των πόρων ούτε στήρι-
ξε αποτελεσματικά τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατο-
καλλιέργειας. Το ισχύον πλαίσιο ήταν ανεπαρκές για 
την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σχετικά με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και τα αποτελέσματα 
δεν ήταν ικανοποιητικά. Τα μέτρα των κρατών μελών 
για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της υδατοκαλ-
λιέργειας δεν σχεδιάστηκαν ούτε εφαρμόστηκαν ορθά. 
Τα εθνικά στρατηγικά σχέδια και τα επιχειρησιακά προ-
γράμματα των κρατών μελών δεν ήταν αρκετά σαφή, 
ενώ δεν υπήρχε συνεπής στρατηγική για τον εν λόγω 
τομέα. Η στόχευση της χρηματοδότησης του ΕΤΑλ σε 
έργα υδατοκαλλιέργειας ήταν συχνά ανεπαρκής και 
στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα εν λόγω 
έργα, συνήθως, δεν επιτύγχαναν τα προβλεπόμενα 
αποτελέσματα ούτε εξασφάλιζαν τη βέλτιστη χρήση 
των πόρων.

Η ΕΕ παράγει ετησίως περίπου 1,3 εκατομμύρια τόνους 
ιχθύων από υδατοκαλλιέργεια, ενώ ο κύκλος εργασιών 
του κλάδου ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας 
από τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) 
κατά την περίοδο έως το 2013 ήταν η προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας. Έως τον 
Μάιο του 2013, το ΕΤΑλ παρείχε χρηματοδότηση άνω 
των 400 εκατομμυρίων ευρώ για μέτρα που στόχευαν σε 
παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, καθώς 
και για περιβαλλοντικά και υγειονομικά μέτρα.

 • Εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας: συγκρά-
τηση των δαπανών για τις χρηματοδοτούμενες από 
την ΕΕ επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης 
(αριθ. 22/2014) — Εξετάσθηκε κατά πόσον οι προσεγ-
γίσεις που υιοθέτησαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ήταν οι αποτελεσματικότερες όσον αφορά τη συγκρά-
τηση των δαπανών των επιχορηγήσεων στον τομέα της 
αγροτικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα κράτη 
μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν να επιτύχουν σημαντική 
εξοικονόμηση πόρων στις επιχορηγήσεις έργων για την 
αγροτική ανάπτυξη, διασφαλίζοντας παράλληλα καλύ-
τερη σχέση κόστους/οφέλους. Οι ελεγκτές διαπίστω-
σαν ότι υπήρχαν εφικτές και οικονομικά αποδοτικές 
προσεγγίσεις προκειμένου τα κράτη μέλη να συγκρα-
τούν τις δαπάνες των επιχορηγήσεων στον τομέα της 
αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες θα μπορούσαν να 
εφαρμοσθούν ευρύτερα. Τα συστήματα ελέγχου των 
κρατών μελών επικεντρώνονταν στον έλεγχο των 
τιμών των αντικειμένων ή των εργασιών στις αιτήσεις 
επιχορήγησης, χωρίς να προσέχουν εξίσου εάν τα ίδια 
τα αντικείμενα ήταν τα κατάλληλα. Ορισμένα είδη 
ελέγχου των τιμών ήταν χρονοβόρα ή παρείχαν μικρή 
διασφάλιση ότι οι δαπάνες που εγκρίθηκαν ήταν εύλο-
γες. Κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, 
η Επιτροπή δεν παρείχε καθοδήγηση ούτε διέδωσε 
ορθές πρακτικές. Επίσης, δεν διασφάλισε την αποτε-
λεσματικότητα των συστημάτων των κρατών μελών 
προτού τα τελευταία αρχίσουν να εγκρίνουν σημαντι-
κό αριθμό επιχορηγήσεων.

Το ήμισυ περίπου των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που 
προορίζονταν για τις δαπάνες της ΕΕ στον τομέα της 
αγροτικής ανάπτυξης κατά την περίοδο 2007-2013 διατέ-
θηκε υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για τις δαπάνες επεν-
δύσεων και άλλων έργων που πραγματοποίησαν γεωργοί, 
αγροτικές επιχειρήσεις, ενώσεις και τοπικές αρχές.
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 • Σφάλματα στις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης: 
αιτίες και αντιμετώπιση (αριθ. 23/2014) — Εξετά-
σθηκε η συμμόρφωση της υλοποίησης της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης με τους εφαρμοστέους νόμους 
και κανονισμούς και εντοπίσθηκαν οι κύριες αιτίες του 
υψηλού ποσοστού σφάλματος στον τομέα της αγροτι-
κής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η πλει-
ονότητα των σφαλμάτων στην πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης οφείλεται σε παραβιάσεις όρων που είχαν 
θέσει τα κράτη μέλη. Οι αρχές ελέγχου τους μπορού-
σαν και όφειλαν να είχαν εντοπίσει και διορθώσει 
την πλειονότητα των σφαλμάτων που εμφανίζουν τα 
επενδυτικά μέτρα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυ-
ξης. Τα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών είναι 
ελλιπή, επειδή οι έλεγχοι δεν είναι εξαντλητικοί και 
βασίζονται σε ανεπαρκή πληροφοριακά στοιχεία. Το 
μέσο ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες στον τομέα 
της αγροτικής ανάπτυξης σχετικά με τα τρία τελευταία 
έτη ήταν 8,2 %. Τα επενδυτικά μέτρα αντιστοιχούσαν 
στα δύο τρίτα του εν λόγω ποσοστού σφάλματος, και 
οι συνδεόμενες με την έκταση ενισχύσεις στο ένα τρί-
το. Μόλις το 16 % του ποσοστού σφάλματος προέκυψε 
από μη συμμόρφωση με άμεσες διατάξεις των κανο-
νισμών της ΕΕ, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό, το 84 %, 
οφειλόταν σε παραβιάσεις όρων που είχαν τεθεί σε 
επίπεδο κράτους μέλους.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη διέθεσαν περισσότερα από 150 δι-
σεκατομμύρια ευρώ στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 
κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, τα οποία 
κατανεμήθηκαν σχεδόν εξίσου μεταξύ επενδυτικών 
μέτρων και ενισχύσεων συνδεόμενων με την έκταση. Οι 
συγκεκριμένες δαπάνες ενέχουν σημαντικό κίνδυνο εμφά-
νισης σφάλματος.

 • Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης που παρέχει 
η ΕΕ για την πρόληψη και την αποκατάσταση των 
ζημιών που προκαλούνται στα δάση από πυρκαγιές 
και φυσικές καταστροφές; (αριθ. 24/2014) - Αξιο-
λογήθηκε εάν ήταν ορθή η διαχείριση της στήριξης 
(μέτρο 226) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την αποκα-
τάσταση του δασοκομικού δυναμικού και για την εισα-
γωγή δράσεων πρόληψης, καθώς και εάν η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η εν 
λόγω στήριξη διασφάλισε την επίτευξη των προβλεπό-
μενων στόχων της με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η δεν ήταν 
αρκετά ορθή η διαχείριση της χρηματοδότησης της 
ΕΕ για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την 
αποκατάσταση δασών που έχουν πληγεί από φυσικές 
καταστροφές και πυρκαγιές. Η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη δεν μπορούν να αποδείξουν ότι τα προβλεπόμε-
να αποτελέσματα της χρηματοδότησης επιτεύχθηκαν 
με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Κατά την τελευταία τριακονταετία, στην ΕΕ καταστρέφο-
νταν ετησίως από πυρκαγιές κατά μέσο όρο 480 000 εκτά-
ρια δασικών περιοχών. Για τις δράσεις πρόληψης 
διατέθηκε περισσότερο από το 80 % των 1,5 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ της χρηματοδότησης της ΕΕ κατά την περίοδο 
2007-2013.
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Ασφάλεια και ιθαγένεια

Ο εν λόγω τομέας πολιτικής δημιουργήθηκε για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και την παροχή 
υψηλού επιπέδου προστασίας στους πολίτες. Καλύπτει από τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ έως τη δικαστική 
συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, και περιλαμβάνει τις πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης, την αστυνομική 
συνεργασία και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Οι δαπάνες για τον εν λόγω τομέα κατά την περίοδο 2014-2020 θα ανέλ-
θουν, σε τρέχουσες τιμές, σε 18 δισεκατομμύρια ευρώ ή σε λιγότερο από το 2 % του συνολικού προϋπολογισμού.

Κατά τη διάρκεια του 2014, το ΕΕΣ κατάρτισε τις ακόλουθες 
ειδικές εκθέσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο τομέα:

 • Διδάγματα που αποκομίζονται από την ανάπτυξη 
του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτε-
ρης γενιάς (SIS II) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(αριθ. 3/2014) — Εξετάσθηκε για ποιους λόγους η Επι-
τροπή παρέδωσε το SIS II με καθυστέρηση έξι και πλέον 
ετών από την αρχικώς προβλεπόμενη προθεσμία και με 
κόστος οκταπλάσιο από την αρχική πρόβλεψη προϋπο-
λογισμού. Εξέτασε κατά πόσον υπήρχε εμπεριστατω-
μένος επιχειρηματικός φάκελος για το SIS II καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο οποίος να λαμβάνει 
υπόψη τις σημαντικότερες μεταβολές στο κόστος και τα 
αναμενόμενα οφέλη.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οι καθυστε-
ρήσεις και οι υπερβάσεις δαπανών συνέβησαν εξαιτίας 
αδυναμιών στη διαχείριση της Επιτροπής. Η αρχική 
προθεσμία του έργου δεν ήταν ρεαλιστική και η Επι-
τροπή δεν μπόρεσε να διαχειρισθεί αποτελεσματικά 
την κύρια σύμβαση ανάπτυξης πριν από το 2009. Στις 
αρχικές εκτιμήσεις του κόστους, το πραγματικό μέγεθος 
της αναγκαίας επένδυσης είχε υποεκτιμηθεί σημαντικά. 
Το πλήρες κόστος του SIS II ανήλθε σε 189 εκατομμύ-
ρια ευρώ, σε σύγκριση με τα αρχικώς προβλεπόμενα 
23 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία πρέπει να προστεθούν, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 330 εκατομμύρια ευρώ για 
την ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων. Η Επιτροπή 
δεν απέδειξε πέραν αμφιβολίας ότι το SIS II χαρακτηρι-
ζόταν από βέλτιστη χρήση των πόρων από οργανωτική 
άποψη. Ωστόσο, αξιοποίησε τα διδάγματα που αποκόμι-
σε από την εμπειρία της από το πρώτο μέρος του έργου 
και έχει ήδη εφαρμόσει ορισμένα από αυτά κατά την 
κατάρτιση άλλων έργων ΤΠ μεγάλης κλίμακας.

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν χρησιμοποιείται από 
τους συνοριοφύλακες, τις αστυνομικές και τελωνειακές 
αρχές, τις αρχές που είναι αρμόδιες για τις θεωρήσεις, 
καθώς και από τις δικαστικές αρχές σε ολόκληρο τον χώρο 
Σένγκεν. Περιέχει πληροφορίες (καταχωρίσεις) σχετικά 
με πρόσωπα που μπορεί να έχουν διαπράξει σοβαρό 
έγκλημα ή να μην έχουν δικαίωμα εισόδου ή παραμονής 

στην ΕΕ. Περιέχει επίσης καταχωρίσεις για εξαφανισθέντα 
πρόσωπα και απολεσθέντα ή κλαπέντα αντικείμενα.

 • Tο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων προώθησε τη χρη-
ματοδοτική αλληλεγγύη, αλλά απαιτείται καλύτερη 
μέτρηση των αποτελεσμάτων και ενίσχυση της προ-
στιθέμενης αξίας της ΕΕ (αριθ. 15/2014) — Αξιολογήθηκε 
η αποτελεσματικότητα του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων 
(External Borders Fund, EBF) και η προστιθέμενη αξία της 
ΕΕ, καθώς και ο βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν 
τεθεί για τα συγχρηματοδοτηθέντα έργα και προγράμματα.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το EBF 
συνέβαλε στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 
της ΕΕ και ότι προώθησε τη χρηματοδοτική αλληλεγ-
γύη μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, η περαιτέρω 
προστιθέμενη αξία της ΕΕ υπήρξε περιορισμένη και 
τα συνολικά αποτελέσματα δεν κατέστη δυνατό να 
μετρηθούν, λόγω αδυναμιών στην παρακολούθηση εκ 
μέρους των αρμόδιων αρχών και σοβαρών ελλείψεων 
στις αξιολογήσεις εκ μέρους της Επιτροπής και των 
κρατών μελών. Τα προγράμματα των κρατών μελών 
δεν εντάχθηκαν σε εθνικές στρατηγικές για τον έλεγχο 
των συνόρων και τις θεωρήσεις και δεν περιλάμβαναν 
στόχους SMART ούτε μετρήσιμους δείκτες. Οι διαδικα-
σίες επιλογής έργων δεν διασφάλιζαν την κάλυψη των 
πραγματικών αναγκών των κρατών μελών. Ανεπαρκείς 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στα κράτη μέλη 
έθεσαν σε κίνδυνο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείρι-
ση. Διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση 
του Ταμείου σε καίριας σημασίας κράτη μέλη (Ελλάδα, 
Ισπανία, Ιταλία και, όσον αφορά τα πρώτα έτη χρημα-
τοδότησης, Μάλτα).

Το EBF, ως το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την 
υποστήριξη της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, 
διέθεσε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2007-2013. 
Γενικός στόχος του ήταν να βοηθά τα υφιστάμενα και 
μελλοντικά κράτη Σένγκεν να διασφαλίζουν ενιαίους, 
αποτελεσματικούς και αποδοτικούς ελέγχους στα κοινά 
εξωτερικά σύνορά τους.
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Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας

Οι δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων επικεντρώνονται στη διεύρυνση, την ενίσχυση της στα-
θερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στις γειτονικές της χώρες, τη δραστηριοποίηση για τη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης σε διεθνή κλίμακα και σε μέτρα για την προώθηση της παγκόσμιας πολιτικής διακυβέρνησης και τη διασφάλιση 
της στρατηγικής ασφάλειας και της ασφάλειας του πολίτη.

Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, η ΕΕ διέθεσε, σε τρέχουσες τιμές, 66 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-
2020, ήτοι το 6 % του συνολικού προϋπολογισμού της. Η Επιτροπή διαχειρίζεται άμεσα το μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών, 
είτε από τις κεντρικές υπηρεσίες της είτε μέσω των αντιπροσωπειών της. Επίσης, για μέρος της βοήθειας εφαρμόζεται η από 
κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς.

Κατά τη διάρκεια του 2014, το ΕΕΣ κατάρτισε τις ακόλουθες 
ειδικές εκθέσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο τομέα:

 • Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (αριθ. 11/2014) - Αξιολογήθηκε κατά πόσον 
η σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) προετοιμάστηκε επαρκώς, εάν οι πόροι 
της ΕΥΕΔ ιεραρχήθηκαν κατά προτεραιότητα, οργανώ-
θηκαν και διατέθηκαν κατά τρόπο αποδοτικό, καθώς 
και εάν η ΕΥΕΔ συντονίστηκε αποτελεσματικά με την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η ΕΥΕΔ πρέ-
πει να αυξήσει την αποδοτικότητά της και να προσφέ-
ρει περισσότερα στην ΕΕ και τους πολίτες της. Η σύ-
σταση της ΕΥΕΔ έγινε βεβιασμένα και χωρίς επαρκή 
προετοιμασία. Αδυναμίες όσον αφορά την ιεράρχηση 
κατά προτεραιότητα, την οργάνωση και την κατανομή 
των πόρων μείωσαν την αποδοτικότητά της. Ο συντο-
νισμός μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής ήταν μόνον 
εν μέρει αποτελεσματικός, κυρίως λόγω της έλλειψης 
αποτελεσματικών συντονιστικών μηχανισμών και της 
ακαμψίας του δημοσιονομικού και διοικητικού πλαισί-
ου στις αντιπροσωπείες. Ο συντονισμός με τα κράτη 
μέλη μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω, ώστε να αξιο-
ποιηθούν συνέργειες όπως η ανταλλαγή πληροφοριών 
ή η συστέγαση και να βελτιωθεί η παροχή προξενικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της προξενικής 
προστασίας των πολιτών της ΕΕ.

Η ΕΥΕΔ έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες και διαθέτει ένα 
παγκόσμιο δίκτυο αποτελούμενο από 140 αντιπροσω-
πείες. Για το 2014, ο προϋπολογισμός της ΕΥΕΔ ανήλθε 
σε 519 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο κατανεμήθηκε 
μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών (41 %) και των αντιπρο-
σωπειών (59 %).

 • Στήριξη της ΕΕ για την αποκατάσταση μετά τον 
σεισμό στην Αϊτή (αριθ. 13/2014) - Εξετάσθηκε κατά 
πόσον η στήριξη της ΕΕ για την αποκατάσταση μετά 
τον σεισμό στην Αϊτή σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε 
με άρτιο τρόπο, καθώς και εάν η Επιτροπή συνέδεσε 
καταλλήλως την παροχή αρωγής με τις προσπάθειες 
αποκατάστασης και την αναπτυξιακή βοήθεια.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, μολονότι 
η στήριξη της ΕΕ για την αποκατάσταση μετά τον σει-
σμό του 2010 στην Αϊτή ήταν συνολικά καλώς σχεδια-
σμένη και ανταποκρινόταν στις μείζονες ανάγκες της 
χώρας, η υλοποίηση των προγραμμάτων δεν ήταν αρ-
κούντως αποτελεσματική ούτε υπήρξε επαρκής σύνδε-
ση της αρωγής, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης. 
Στην πλειονότητα των προγραμμάτων που εξετάσθη-
καν είχαν εξασφαλισθεί, ή ήταν πιθανό να εξασφαλι-
σθούν, οι προβλεπόμενες υλοποιήσεις, ωστόσο σε όλα 
σχεδόν τα προγράμματα σημειώθηκαν καθυστερήσεις. 
Μολονότι η Επιτροπή είχε πλήρη επίγνωση των δύσκο-
λων συνθηκών, δεν διαχειρίσθηκε επαρκώς ορισμέ-
νους σημαντικούς κινδύνους σχετικά με την εκτέλεση 
και την επίτευξη των στόχων του προγράμματός της. 
Υπήρξε παρακολούθηση των προγραμμάτων, ωστόσο 
η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δεν έλαβαν εγκαίρως μέτρα για 
την ενίσχυση των πόρων της αντιπροσωπείας της ΕΕ 
στην Αϊτή, η οποία δεν διέθετε επαρκή ικανότητα για 
την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων.

Τον Μάρτιο του 2010, 55 χορηγοί βοήθειας δεσμεύθηκαν 
να καταβάλουν 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για 
την αποκατάσταση και την ανάπτυξη κατά την περίοδο 
2010-2012 και επιπλέον 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 
για τα έτη 2013 και εξής. Η ΕΕ ήταν ένας από τους κύριους 
χορηγούς βοήθειας, αναλαμβάνοντας ενιαία δέσμευση 
για ποσό 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
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 • Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορη-
γήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύν-
σεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ (αριθ. 16/2014) — Εξετάσθηκε η οργάνωση και 
η διαχείριση των επενδυτικών διευκολύνσεων και αξι-
ολογήθηκε κατά πόσον επιτεύχθηκαν τα επιδιωκόμενα 
οφέλη της συνδυαστικής χρηματοδότησης.

Ο έλεγχος κατέληξε σε θετικά συμπεράσματα για την 
οργάνωση και τη γενικότερη αποτελεσματικότητα του 
συνδυασμού επιχορηγήσεων από τις περιφερειακές 
επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα για τη στήριξη των εξωτερικών πο-
λιτικών της ΕΕ, ωστόσο επισημαίνει ορισμένα βασικά 
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν επειγόντως. 
Μολονότι οι διευκολύνσεις οργανώθηκαν ορθά, τα 
δυνητικά οφέλη της συνδυαστικής χρηματοδότησης 
δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως λόγω αδυναμιών στη δια-
χείριση της Επιτροπής. Για το ήμισυ περίπου των έργων 
που εξετάσθηκαν, δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που 
να αποδεικνύουν ότι οι επιχορηγήσεις ήταν αιτιολο-
γημένες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επενδύσεις θα 
είχαν πιθανώς πραγματοποιηθεί ακόμη και χωρίς τη 
συνεισφορά της ΕΕ. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλί-
σει ότι η διάθεση των επιχορηγήσεων βασίζεται σε 
διεξοδική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της προστιθέ-
μενης αξίας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ στους τομείς της ανάπτυξης, της γειτονίας και της 
διεύρυνσης.

Από το 2007 η Επιτροπή έχει συστήσει οκτώ περιφερει-
ακές επενδυτικές διευκολύνσεις. Οι διευκολύνσεις αυτές 
συνδυάζουν επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από 
τα ΕΤΑ και τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ με δάνεια, 
κυρίως από ευρωπαϊκά ιδρύματα χρηματοδότησης της 
ανάπτυξης. Ο συνδυασμός μέσων χρηματοδότησης 
αποσκοπεί στην αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, 
συνήθως σε περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών που 
θα μπορούσαν να είναι βιώσιμα, αλλά δεν προσελκύουν 
επαρκή χρηματοδότηση από πηγές της αγοράς.

 • Μπορεί η πρωτοβουλία για τα κέντρα αριστείας 
της ΕΕ να συμβάλει αποτελεσματικά στην άμβλυν-
ση των προερχόμενων από χώρες εκτός της ΕΕ 
χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών 
κινδύνων; (αριθ. 17/2014) — Αξιολογήθηκε κατά 
πόσον, πρώτον, η πρωτοβουλία στηρίζεται σε εμπερι-
στατωμένη ανάλυση της κατάστασης που επικρατούσε 
πριν από το 2010, δεύτερον, το οργανωτικό πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας είναι το ενδεδειγμένο για την αντιμετώ-
πιση των προκλήσεων που εντοπίσθηκαν και, τρίτον, 
αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία κατάλληλο 
σύστημα διαχείρισης.

Ο έλεγχος αξιολόγησε σε γενικές γραμμές θετικά τη 
συμβολή των κέντρων αριστείας για τον μετριασμό 
των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών 
(ΧΒΡΠ) κινδύνων. Η πρωτοβουλία είναι σύμφωνη με τις 
προτεραιότητες που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας και της Στρατηγικής 
της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής κατα-
στροφής. Προβλέπει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφε-
ρόμενων φορέων στις χώρες εταίρους, γεγονός που 
ενισχύει τις προοπτικές βιωσιμότητας των δράσεων. Το 
οργανωτικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας είναι σε γενικές 
γραμμές κατάλληλο, ωστόσο, η πολυπλοκότητά του 
οδήγησε σε καθυστερήσεις όταν τα έργα έπρεπε να 
ξεκινήσουν και να τεθούν σε εφαρμογή.

Η πρωτοβουλία για τα κέντρα αριστείας αφορά τη 
δημιουργία περιφερειακών πλατφορμών σε διάφορες 
περιφέρειες του κόσμου για την αντιμετώπιση των ΧΒΡΠ 
κινδύνων. Πρόκειται για το σημαντικότερο σε μέγεθος 
μέτρο της μακροπρόθεσμης συνιστώσας του μηχανισμού 
σταθερότητας, με προϋπολογισμό 100 εκατομμυρί-
ων ευρώ για την περίοδο 2010-2013.
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 • Συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμέ-
νης στα αποτελέσματα παρακολούθησης της 
EuropeAid (αριθ. 18/2014) - Εξετάσθηκε κατά πόσον 
τα συστήματα αυτά είναι αξιόπιστα και κατάλληλα 
οργανωμένα, διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και 
διασφαλίζουν τη διατύπωση συναφών και αξιόπιστων 
διαπιστώσεων, καθώς και τη μέγιστη αξιοποίηση των 
διαπιστώσεων.

Ο έλεγχος ήταν επικριτικός όσον αφορά την αξιοπιστία 
των εν λόγω συστημάτων. Οι λειτουργίες αξιολόγησης 
και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακο-
λούθησης (ROM) είναι καλά οργανωμένες, ωστόσο 
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αποδοτική 
χρήση των πόρων. Τα συστήματα δεν παρέχουν αρκε-
τές πληροφορίες σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέ-
σματα ούτε διασφαλίζουν τη μέγιστη αξιοποίηση των 
διαπιστώσεων. Η διαχείριση των αξιολογήσεων των 
έργων και προγραμμάτων, οι οποίες οργανώνονται από 
τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής και διενεργούνται 
στις χώρες-εταίρους, δεν είναι ικανοποιητική: η συνο-
λική εποπτεία είναι ανεπαρκής, το ύψος των πόρων 
που χρησιμοποιούνται είναι ασαφές και δεν υπάρχει 
πρόσβαση στα αποτελέσματα.

Δύο από τα βασικά στοιχεία του πλαισίου λογοδοσίας που 
εφαρμόζει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασί-
ας (EuropeAid) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τα συστή-
ματα αξιολόγησης και ROM. Το συνολικό ετήσιο κόστος 
των συστημάτων ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 34-38 εκα-
τομμύρια ευρώ. Οι ετήσιες δαπάνες για την ανάπτυξη, 
την οποία καλύπτουν τα συστήματα αυτά, εκτιμάται σε 
8 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου.

 • Προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ προς τη Σερβία 
(αριθ. 19/2014) - Εξετάσθηκε κατά πόσον η Επιτρο-
πή διαχειρίσθηκε αποτελεσματικά την προενταξιακή 
βοήθεια προς τη Σερβία κατά την περίοδο 2007-2013, 
καθώς και τη στήριξή της προς τον κρίσιμο τομέα της 
διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η στήριξη 
της ΕΕ, ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά την πε-
ρίοδο 2007-2013, ήταν συνολικά αποτελεσματική όσον 
αφορά την προετοιμασία της Σερβίας για την ένταξή 
της στην ΕΕ. Η χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), καθώς και άλλες μορ-
φές στήριξης, βοήθησαν τη χώρα στην εφαρμογή κοι-
νωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και 
στη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομι-
κών της. Βάσει της πείρας που αποκομίσθηκε σε άλλες 
δικαιούχους του ΜΠΒ χώρες, η Επιτροπή, κατά τον σχε-
διασμό της χρηματοδοτικής και μη χρηματοδοτικής 
βοήθειας προς τη Σερβία, δίνει περισσότερη έμφαση 
σε ζητήματα διακυβέρνησης. Η Επιτροπή διαχειρί-
σθηκε αποτελεσματικά τη μη χρηματοδοτική βοήθεια 
προς τη Σερβία στον τομέα της διακυβέρνησης και 
της καταπολέμησης της διαφθοράς. Η Επιτροπή ήταν 
επίσης αποτελεσματική στην προετοιμασία της χώρας 
για την αποκεντρωμένη διαχείριση των κονδυλίων της 
ΕΕ, ωστόσο μόνο στο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής 
των δομών διαχείρισης του ΜΠΒ.

Το ένα τέταρτο της χρηματοδότησης του ΜΠΒ, η οποία 
ανήλθε σε 170 εκατομμύρια ευρώ περίπου ετησίως για την 
περίοδο 2007-2013, έχει διατεθεί στον τομέα της διακυ-
βέρνησης, ο οποίος έχει προσδιορισθεί από την Επιτροπή 
ως ο πλέον απαιτητικός τομέας στη Σερβία. Η χρηματοδό-
τηση του ΜΠΒ συμπληρώνεται από ορισμένα μη χρημα-
τοδοτικά μέσα της ΕΕ, τα οποία βοηθούν τη Σερβία να 
προετοιμασθεί για τη συμμετοχή της στην ΕΕ.
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Διοίκηση

Οι διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και των λοιπών οργάνων της ΕΕ καλύπτουν τις δαπάνες 
προσωπικού, όπως είναι οι μισθοί και οι συντάξεις, καθώς και οι δαπάνες για ακίνητα, εξοπλισμό, ενέργεια, επικοινωνίες και 
τεχνολογία πληροφοριών. Οι δαπάνες που προβλέπονται για την περίοδο 2014-2020, ανέρχονται, σε τρέχουσες τιμές, σε 
70 δισεκατομμύρια ευρώ, ή στο 6 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια του 2014, το ΕΕΣ κατάρτισε την ακόλουθη 
ειδική έκθεση σχετικά με τον συγκεκριμένο τομέα:

 • Με ποιον τρόπο υπολογίζουν, περιορίζουν και αντι-
σταθμίζουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ τα 
αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπουν; (αριθ. 14/2014) 
— Αξιολογήθηκε κατά πόσον τα θεσμικά και λοιπά όργανα 
της ΕΕ είχαν θεσπίσει πολιτικές για τη μείωση του αντικτύ-
που των διοικητικών δραστηριοτήτων τους στο περιβάλ-
λον και κατά πόσον οι εν λόγω πολιτικές εφαρμόσθηκαν 
αποτελεσματικά.

Ο έλεγχος κάλεσε τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ 
να αναπτύξουν κοινή πολιτική για τη μείωση των ιδίων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου («αποτύπωμα άνθρα-
κα»). Η πρόοδος ως προς την καθιέρωση του ευρωπαϊ-
κού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογι-
κού ελέγχου είναι αργή και οι διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με το πραγματικό ύψος των εκπομπών είναι 
αποσπασματικές. Μόνο ορισμένα από τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα χρησιμοποιούν τις πράσινες δημόσιες 
συμβάσεις κατά τρόπο συστηματικό.

Μολονότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ κατάφε-
ραν να αντιστρέψουν την ανοδική τάση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου που προκαλούνται από την 
κατανάλωση ενέργειας στα κτίριά τους, τα διαθέσιμα 
στοιχεία δεν κατέστησαν δυνατόν να διαπιστωθεί κατά 
πόσον υπήρξαν σαφείς πτωτικές τάσεις όσον αφορά 
τις λοιπές πηγές εκπομπών, όπως είναι οι εκπομπές που 
προκαλούνται από τις μετακινήσεις για υπηρεσιακούς 
λόγους. Περισσότερα από τα μισά ελεγχθέντα θεσμικά 
και λοιπά όργανα της ΕΕ δεν είχαν θεσπίσει ποσοτικώς 
προσδιορισμένους στόχους για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων θερμοκηπίου που τους αναλογούσαν.

Η πολιτική της Ένωσης για το περιβάλλον στοχεύει στην 
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας. Η Συνθήκη 
(ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 
προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως 
προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη.
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Έσοδα / Ίδιοι πόροι

Οι ίδιοι πόροι είναι τα έσοδα της ΕΕ, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των δαπανών της. Υπάρχουν τρία 
είδη ιδίων πόρων: οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (τελωνειακοί δασμοί επί των εισαγωγών από τρίτες χώρες και εισφορές στον 
τομέα της ζάχαρης), οι ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ, καθώς και οι ίδιοι πόροι που βασίζονται στο ΑΕΕ (η μεγαλύτερη 
πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ).

Κατά τη διάρκεια του 2014, το ΕΕΣ κατάρτισε την ακόλουθη 
ειδική έκθεση σχετικά με τον συγκεκριμένο τομέα:

 • Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων 
προτιμησιακών συναλλαγών; (αριθ. 2/2014) —Αξιο-
λογήθηκε κατά πόσον η Επιτροπή προέβη στη δέουσα 
αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των 
καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών, καθώς και 
εάν οι σχετικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν αποτελεσματικά 
τη μη παράτυπη παραχώρηση προτιμησιακού δασμού 
στις εισαγωγές, η οποία έχει ως συνέπεια την απώλεια 
εσόδων για την ΕΕ.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι μολονότι 
η Επιτροπή συν τω χρόνω αύξησε την ποιότητα των 
εκτιμήσεων αντικτύπου που διενεργεί, η ανάλυση του 
οικονομικού αντικτύπου των καθεστώτων προτιμησι-
ακών συναλλαγών εξακολουθεί να μην είναι επαρκής. 
Η ΕΕ υφίσταται απώλεια εσόδων, διότι οι τελωνειακοί 
έλεγχοι των κρατών μελών παρουσιάζουν αδυναμίες 
και δεν παρεμποδίζουν ορισμένες εισαγωγές από το 
να επωφελούνται αδικαιολόγητα από προτιμησιακούς 
δασμούς.

Με τα μονομερή καθεστώτα, η ΕΕ χορηγεί προτιμήσεις 
στις αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την απαλλαγμέ-
νη από δασμούς πρόσβασή τους στην αγορά της ΕΕ, 
συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη της φτώχειας και την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Το 2011, η αξία των 
αγαθών που εισήχθησαν στην ΕΕ στο πλαίσιο καθεστώ-
των προτιμησιακών συναλλαγών υπερέβαινε τα 242 δι-
σεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 14 % των 
εισαγωγών της ΕΕ.
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Δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση

Το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον εντοπισμό και τη διόρθω-
ση προβληματικών οικονομικών τάσεων, όπως τα υπερβολικά επίπεδα δημοσιονομικού ελλείμματος ή δημόσιου χρέους, τα 
οποία μπορούν να ανακόψουν την ανάπτυξη και να θέσουν σε κίνδυνο τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Το 2014 το ΕΕΣ κατάρτισε την πρώτη ειδική έκθεσή του σχετι-
κά με τον συγκεκριμένο τομέα:

 • Διαμόρφωση του εποπτικού πλαισίου του ευρωπαϊ-
κού τραπεζικού τομέα — Η ΕΑΤ και το μεταβαλ-
λόμενο πλαίσιό της (αριθ. 5/2014) — Αξιολογήθηκε 
κατά πόσον η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπε-
ζών (ΕΑΤ) είχαν εκτελέσει ικανοποιητικά τα καθήκοντά 
τους όσον αφορά τη θέσπιση των νέων ρυθμίσεων για 
το σύστημα ρύθμισης και εποπτείας του τραπεζικού 
τομέα, και εξετάσθηκε ο βαθμός αποτελεσματικότητας 
των εν λόγω ρυθμίσεων.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η αναθε-
ώρηση της νομοθεσίας για τον τραπεζικό τομέα στην 
οποία προέβη η Επιτροπή, καθώς και η σύσταση της 
ΕΑΤ αποτέλεσαν σημαντικά πρώτα βήματα για την 
αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η ΕΑΤ 
παρείχε τα στοιχεία ενός νέου συστήματος ρύθμισης 
και εποπτείας του τραπεζικού τομέα. Διαπιστώθηκαν 
ανεπάρκειες όσον αφορά την εποπτεία των διασυνο-
ριακών τραπεζών, την αξιολόγηση της αντοχής των 
τραπεζών της ΕΕ και την προώθηση της προστασίας 
των καταναλωτών. Η ΕΑΤ διέθετε περιορισμένη νομική 
εντολή και προσωπικό για τη διεξαγωγή των δοκιμασι-
ών προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το 2011, 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς την εφαρμογή 
«ανασταλτικών» οικονομικών μέτρων σε επίπεδο 
ΕΕ. Μολονότι οι δοκιμασίες προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων συνέβαλαν στην έναρξη της διαδικασίας 
ανακεφαλαιοποίησης σημαντικού αριθμού τραπεζών, 
κατέδειξαν επίσης τους περιορισμούς τέτοιου είδους 
ασκήσεων, όταν δεν συνοδεύονται από έλεγχο ποιότη-
τας των στοιχείων ενεργητικού. Υπάρχουν ερωτήματα 
σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο της ΕΑΤ στον τομέα 
της εποπτείας των τραπεζών, καθώς και σχετικά με 
τους αντίστοιχους ρόλους και αρμοδιότητες της ΕΑΤ 
και της ΕΚΤ.

Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή 
έλαβε μέτρα για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα 
με στόχο την ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου και της 
εποπτείας των τραπεζών, ιδίως εκείνων που λειτουργούν 
σε διασυνοριακό επίπεδο. Στο πλαίσιο της υποβολής 
εκτενών προτάσεων για κανονιστικές αλλαγές, συστάθηκε 
η ΕΑΤ το 2011. Η ΕΑΤ διαθέτει καθήκοντα όσον αφορά τη 
ρύθμιση και την εποπτεία του τραπεζικού τομέα, καθώς 
και την προστασία των καταναλωτών.

Το πλήρες κείμενο όλων των ειδικών εκθέσεων δημο-
σιεύεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπο του ΕΕΣ 
(eca.europa.eu) και διατίθεται μέσω του EU bookshop 
(bookshop.europa.eu).
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Γνώμες και λοιπά έγγραφα του 2014

Το ΕΕΣ συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης της ΕΕ διατυπώνοντας γνώμες επί προτάσεων για νέα 
νομοθεσία με δημοσιονομικό αντίκτυπο ή για την τροποποί-
ηση της ισχύουσας. Οι εν λόγω γνώμες εκδίδονται κατόπιν 
αιτήματος των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και χρησι-
μοποιούνται από τις νομοθετικές αρχές, ήτοι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των εργασιών 
τους. Πέραν αυτού, το ΕΕΣ μπορεί να εγκρίνει έγγραφα θέσης 
και επισκοπήσεις για άλλα θέματα με δική του πρωτοβουλία. 
Η θέση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφο-
ρά την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς εκδόθηκε με πρωτοβουλία 
του ΕΕΣ, ενώ η ανάλυση των δυνητικών εξοικονομήσεων 
για τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε περίπτωση κεντρικο-
ποίησης των λειτουργιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
αποτελούσε απάντηση σε σχετικό αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Το 2014 το ΕΕΣ κατάρτισε επτά γνώμες που καλύπτουν ορι-
σμένους σημαντικούς τομείς:

 • σχετικά με την πρόταση για την τροποποίηση του 
κανονισμού περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των 
διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνερ-
γασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη 
διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών 
και γεωργικών ρυθμίσεων (αριθ. 1/2014),

 • σχετικά με πρόταση για την αναπροσαρμογή των 
αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του 
λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται 
στις εν λόγω αποδοχές και συντάξεις (αριθ. 2/2014),

 • σχετικά με πρόταση για την τροποποίηση του δημο-
σιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο δέκατο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης σχετικά με την εφαρμο-
γή του μεταβατικού μηχανισμού (αριθ. 3/2014),

 • σχετικά με πρόταση τροποποίησης του δημοσιονομι-
κού κανονισμού που εφαρμόζεται στον προϋπολογι-
σμό των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αριθ. 4/2014) (η γνώμη 
δεν είναι διαθέσιμη στα ελληνικά),

 • σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του κανονι-
σμού που αφορά το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο 
της Εσωτερικής Αγοράς για τη θέσπιση των δημο-
σιονομικών διατάξεων που εφαρμόζονται στο Γρα-
φείο (αριθ. 5/2014) (η γνώμη δεν είναι διαθέσιμη στα 
ελληνικά),

 • σχετικά με πρόταση για την τροποποίηση του κανονι-
σμού που αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέ-
μησης της Απάτης (OLAF) σχετικά με τη θεσμοθέτηση 
ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων (αριθ. 6/2014),

 • σχετικά με πρόταση για την τροποποίηση του κανονι-
σμού για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων (αριθ. 7/2014).

7
γνώμες
το 2014
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Πανοραμικές επισκοπήσεις

Το 2014 ήταν έτος σημαντικής ανανέωσης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το ΕΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις αλλαγές, επινό-
ησε και κατάρτισε ένα νέο είδος εγγράφου, τις πανοραμικές 
επισκοπήσεις. Οι επισκοπήσεις πραγματεύονται ευρύτερα θέ-
ματα, τα οποία βασίζονται στο έργο του ΕΕΣ, καθώς και στις 
γνώσεις και την πείρα που έχει συσσωρεύσει. Σκοπός τους 
είναι να αποτελούν βάση διαβούλευσης και διαλόγου με τα 
ενδιαφερόμενα για το έργο του ΕΕΣ μέρη, καθώς και να του 
παρέχουν την ευκαιρία να διατυπώνει παρατηρήσεις σε ση-
μαντικά θέματα, τα οποία μπορεί, κατά κανόνα, να μην απο-
τελούν αντικείμενο ελέγχου. Η πρώτη πανοραμική επισκόπη-
ση δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014, πραγματευόταν 
ζητήματα που αφορούν τις ρυθμίσεις της ΕΕ σχετικά με τη 
λογοδοσία και τον δημόσιο έλεγχο (βλέπε πλαίσιο) και απο-
τέλεσε την κύρια αναφορά για τη διάσκεψη σχετικά με την 
υποχρέωση λογοδοσίας της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2014 (βλέπε 
σελίδα 42). Η δεύτερη επισκόπηση, με τίτλο «Εξασφαλίζο-
ντας την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της ΕΕ: πανοραμική 
επισκόπηση των κινδύνων που επαπειλούν τη δημοσιονομική 
διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ», δημοσιεύθηκε τον 
Νοέμβριο του 2014. Παρουσιάζει τις χρηματοοικονομικές 
ροές της ΕΕ και παρέχει σύνοψη των ζητημάτων που πρέπει 
να διευθετηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι, μεταξύ άλλων, 
υπάρχει καλύτερη σχέση κόστους/οφέλους όσον αφορά τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ προς όφελος των φορολογουμένων 
της ΕΕ (βλέπε πλαίσιο).

Το πλήρες κείμενο των γνωμών και των πανοραμικών 
επισκοπήσεων δημοσιεύεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ στον 
ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu).

2
πανοραμικές 

επισκοπήσεις το 2014
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Κενά, αλληλεπικαλύψεις και προκλήσεις: πανοραμική επισκόπηση των ρυθμίσεων 
της ΕΕ σχετικά με τη λογοδοσία και τον δημόσιο έλεγχο

Σκοπός της εν λόγω πανοραμικής επισκόπησης είναι η ανάδειξη των προκλήσεων και η προώθηση του σχετικού προβλημα-
τισμού σχετικά με ένα θέμα πολύ σημαντικό για τη δημοκρατική νομιμότητα του θεσμικού συστήματος της ΕΕ.

Περιγράφει τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά ενός πλαισίου λογοδοσίας, τον ρόλο του δημόσιου ελέγχου, καθώς και τα βασικά 
στοιχεία μιας ισχυρής αλυσίδας λογοδοσίας και ελέγχου, παρουσιάζει έξι σημαντικούς τομείς που αντιμετωπίζουν προκλή-
σεις σχετικά με τη λογοδοσία και τον δημόσιο έλεγχο σε επίπεδο ΕΕ και αναλύει τις ρυθμίσεις λογοδοσίας και ελέγχου που 
εφαρμόζονται σε διάφορα νέα μέσα της ΕΕ, καθώς και διακυβερνητικά μέσα, τα οποία αναπτύχθηκαν ως ανταπόκριση στη 
χρηματοπιστωτική κρίση.

Η επισκόπηση ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας τρόπους βελτίωσης της λογοδοσίας και του δημόσιου ελέγχου σε επίπεδο 
ΕΕ, στους οποίους περιλαμβάνονται τα εξής:

 ο ένα περισσότερο συνεργατικό σύστημα ελέγχου μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών για συντονισμένα ή διακυβερνητι-
κά μέσα,

 ο μια συνεκτικότερη και περισσότερο ολοκληρωμένη δέσμη ρυθμίσεων για όλες τις πολιτικές της ΕΕ, τα μέσα και τα κον-
δύλια που τελούν υπό τη διαχείριση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ,

 ο καλύτερα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου όσον αφορά τις δραστηριότητες και τους πόρους της ΕΕ ως προϋπόθεση 
για τη διαφάνεια, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη λογοδοσία,

 ο επικέντρωση στη μέτρηση του αντικτύπου και των αποτελεσμάτων της πολιτικής της ΕΕ στις περιπτώσεις κατά τις οποί-
ες ο προϋπολογισμός της ΕΕ διαδραματίζει μεν σχετικά μικρό ρόλο, αλλά υπάρχουν σημαντικές κανονιστικές ή νομοθε-
τικές διατάξεις σε επίπεδο ΕΕ, και

 ο μείωση των δαπανηρών αλληλεπικαλύψεων των ελέγχων που διενεργούνται επί πολιτικών και πόρων της ΕΕ, διασφαλί-
ζοντας ότι οι ελεγκτές σε κάθε επίπεδο μπορούν να βασίζονται δεόντως στις εργασίες τρίτων.

Εξασφαλίζοντας την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της ΕΕ: πανοραμική επισκό-
πηση των κινδύνων που επαπειλούν τη δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογι-
σμού της ΕΕ

Στην εν λόγω πανοραμική επισκόπηση συγκεντρώνονται όλες οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ σχετικά με το σύνολο των πτυχών 
της διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ σε μια συγκυρία κατά την οποία οι κυβερνήσεις και οι φορολογούμενοι των 
κρατών μελών επιθυμούν την καλύτερη αποδοτικότητα των πόρων που συνεισφέρουν.

Βάσει της 35χρονης πείρας του Συνεδρίου στον έλεγχο των εσόδων και δαπανών της ΕΕ, στην εν λόγω επισκόπηση εξετά-
ζεται η δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ και συνοψίζονται τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αξιοποιείται αποδοτικότερα. Η εν λόγω ανάλυση συμπληρώνεται από λεπτομε-
ρή τεχνικά δελτία σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και ζητήματα που σχετίζονται με τους διάφορους τομείς εσόδων και 
δαπανών, και διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης.
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Η επισκόπηση προσδιορίζει ορισμένα βασικά θέματα που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

 ο οι υπερβολικά πολύπλοκοι κανόνες επιλεξιμότητας και οι λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων από την ΕΕ, 
οι οποίοι δυσχεραίνουν την κατανόηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο και οδηγούν σε διαφορετικές ερμηνείες,

 ο οι κανόνες και οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που δεν ακολουθούνται πάντοτε, είτε εκούσια είτε επειδή 
δεν είναι αρκετά κατανοητοί, γεγονός το οποίο οδηγεί σε υψηλότερο κόστος ή καθυστερήσεις σχετικά με τα χρηματο-
δοτούμενα από την ΕΕ έργα,

 ο η ανεπαρκής ικανότητα των αρχών των κρατών μελών να διαχειρίζονται και να δαπανούν κονδύλια της ΕΕ, γεγονός το 
οποίο αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος, καθώς και τον κίνδυνο δαπανών χαμηλής ποιότητας,

 ο ο ελλιπής συντονισμός μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών, η έλλειψη πόρων σε επί-
πεδο κρατών μελών οι οποίοι να διατεθούν για συγχρηματοδότηση και η έμφαση στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με 
τους κανόνες αντί για την επίτευξη αποτελεσμάτων, και

 ο σημαντικός αριθμός αναλήψεων υποχρεώσεων από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, οι οποίες δεν έχουν 
ακόμη χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Πλαίσιο λογοδοσίας για τη διαχείριση και τους δημοσιονομικούς ελέγχους της ΕΕ

Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο Έλεγχος Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και διοίκηση κράτους μέλους

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και Συμβούλιο (κράτος μέλος)
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Διάγραμμα από την πανοραμική επισκόπηση των ρυθμίσεων της ΕΕ σχετικά με τη λογοδοσία και τον δημόσιο έλεγχο.
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Σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η αξία της συνεισφοράς του ΕΕΣ στη λογοδοσία της ΕΕ 
εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τον τρόπο με τον οποίο οι 
κύριοι εταίροι μας στη διαδικασία λογοδοσίας χρησιμοποι-
ούν τις εργασίες και τα προϊόντα μας. Οι εταίροι αυτοί είναι 
οι πολιτικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη δημόσια 
εποπτεία της χρήσης των κεφαλαίων της ΕΕ (ήτοι το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και τα εθνικά κοινοβού-
λια). Βάσει της στρατηγικής μας για την περίοδο 2013-2017, 
δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς μας για την 
παρακολούθηση των εξωτερικών εξελίξεων και τη διαχείριση 
των σχέσεων με τους εταίρους μας.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΕΕΣ διατηρούν τακτικές επαφές 
με τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδίως με 
την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Το 2014 ο Πρόε-
δρος Caldeira συμμετείχε σε δύο συνεδριάσεις της επιτροπής 
αυτής, καθώς και σε σειρά συνεδριάσεων της Ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτές περιλαμβάνεται η παρου-
σίαση του ετήσιου προγράμματος εργασίας και των ετήσιων 
εκθέσεών μας. Ένας από τους στρατηγικούς στόχους μας είναι 
η ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με τα βασικά ενδιαφερό-
μενα μέρη, όπως οι διάφορες εξειδικευμένες επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τον Απρίλιο του 
2014, το ΕΕΣ διόρισε τον κύριο Ville Itälä στη νεοσυσταθείσα 
θέση του Μέλους αρμόδιου για τις θεσμικές σχέσεις, γεγονός 
το οποίο συνέβαλε στην ενίσχυση των σχέσεων του οργάνου 
μας με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε στρατηγικό επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των ευκαιριών εξασφάλι-
σης μεγαλύτερου αντικτύπου του έργου μας.

Το 2014 άλλα Μέλη του ΕΕΣ εμφανίστηκαν σε 64 περιπτώσεις 
ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, στο 
πλαίσιο 17 συνεδριάσεων με θέμα τις ετήσιες και ειδικές εκ-
θέσεις μας. Οι συζητήσεις που ακολούθησαν οδήγησαν στην 
κατάρτιση εκθέσεων από μέλη της επιτροπής αυτής σχετικά 
με τις ειδικές εκθέσεις μας, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου 
έκθεσης όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ στο πλαίσιο 
της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής για το 2013. Το 2014 
η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άρχισε να προσκα-
λεί συστηματικά τις εξειδικευμένες επιτροπές στις συνεδρι-
άσεις της με θέμα την παρουσίαση των ειδικών εκθέσεών 
μας, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην αύξηση του 
αντικτύπου του έργου μας.

Στις αρχές του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
έκθεση σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το ΕΕΣ επιδοκίμασε την άποψη που 
διατυπώθηκε στην έκθεση, σύμφωνα με την οποία οποιαδή-
ποτε μεταρρύθμιση θα πρέπει να εξετασθεί στο ευρύτερο 
πλαίσιο της πρόκλησης της βελτίωσης της λογοδοσίας στο 
πλαίσιο της ΕΕ. Το θεσμικό όργανό μας άρχισε ήδη να αντιμε-
τωπίζει τα ζητήματα της αρμοδιότητάς του, ήτοι, όσον αφορά 
το έργο μας, τις σχέσεις μας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
τη χρήση των πόρων μας. Η επιτευχθείσα πρόοδος στην 
αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών υπογραμμίσθηκε στην 
αξιολόγηση από ομοτίμους που δημοσιεύθηκε το 2014 (βλέπε 
ενότητα «Σημαντικές εκδηλώσεις»).

Το 2014 συνεχίστηκε η παράδοση της κοινής συνεδρίασης των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και του ΕΕΣ, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε τον Οκτώβριο στην έδρα του ΕΕΣ στο Λουξεμβούργο.
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Σε πολλές περιπτώσεις είχαμε ήδη δρομολογήσει ορισμένες 
πρωτοβουλίες βελτίωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρ-
μογής της στρατηγικής 2013-2017, όπως ο εξορθολογισμός 
των διαδικασιών ελέγχου και υποβολής εκθέσεων, καθώς και 
η περισσότερο ευέλικτη οργάνωση των πόρων. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των εκθέσεων που 
καταρτίσθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και τη μείωση 
του μέσου χρόνου που απαιτείται για την κατάρτισή τους. 
Αναμένονται περαιτέρω οφέλη ως προς την αποδοτικότητα 
και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών διαδικασιών 
στο πλαίσιο του σχεδίου εσωτερικής μεταρρύθμισης που 
καταρτίσθηκε το 2014.

Σε ψήφισμά του τον Νοέμβριο του 2013, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ζήτησε από το ΕΕΣ να παράσχει ολοκληρωμένη 
ανάλυση των δυνητικών εξοικονομήσεων προς όφελος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξοικο-
νομήσεων από τη μείωση της απώλειας χρόνου εργασίας και 
τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα, εάν το Κοινοβούλιο είχε μόνο 
μία έδρα. Το ΕΕΣ δημοσίευσε το αποτέλεσμα των εργασιών 
του τον Ιούλιο του 2014, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 
η μετακόμιση από το Στρασβούργο στις Βρυξέλλες θα επέφε-
ρε σημαντικές εξοικονομήσεις και ότι η μετακόμιση από το 
Λουξεμβούργο στις Βρυξέλλες θα συνεισέφερε οριακά στις 
εν λόγω εξοικονομήσεις.

Το 2014 το ΕΕΣ εξακολούθησε να συνεργάζεται τακτικά 
με το Συμβούλιο στο πλαίσιο των διαφόρων συνθέσεων 
και δραστηριοτήτων του τελευταίου. Ο Πρόεδρος Caldeira 
παρουσίασε τις ετήσιες εκθέσεις στο Συμβούλιο Οικονομικών 
και Δημοσιονομικών Υποθέσεων τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ 
το ΕΕΣ κλήθηκε τακτικά να παρουσιάσει ειδικές εκθέσεις σε 
διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας του Συμβουλίου.

Η διασφάλιση εποικοδομητικών σχέσεων με τα εθνικά 
κοινοβούλια αποτελεί άλλη μια προτεραιότητα του ΕΕΣ. Τα 
Μέλη του ΕΕΣ παρουσιάζουν συχνά τις ετήσιες εκθέσεις μας 
σε εθνικά ακροατήρια. Οι επιτροπές ευρωπαϊκών υποθέσε-
ων και δημοσιονομικού ελέγχου των εθνικών κοινοβουλίων 
ενημερώνονται τακτικά για τις δραστηριότητές μας. Κατά τη 
διάρκεια του έτους, αντιπροσωπείες από εθνικά κοινοβού-
λια επισκέφθηκαν το όργανό μας, συμπεριλαμβανομένης 
αντιπροσωπείας της Γερουσίας της Γαλλικής Δημοκρατίας τον 
Ιούλιο του 2014. Επίσης, το ΕΕΣ προσκάλεσε βασικά ενδια-
φερόμενα μέρη στο ετήσιο σεμινάριο των Μελών του, που 
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, με σκοπό να 
παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις προκλήσεις για 
την υποχρέωση λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ.

Το ΕΕΣ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κατα-
πολέμησης της Απάτης (OLAF) για την καταπολέμηση της 
απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Διαβιβάζουμε 
στην OLAF κάθε περίπτωση που εγείρει υπόνοιες απάτης, 
διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, την οποία εντοπί-
ζουμε στο πλαίσιο του ελεγκτικού έργου μας ή η οποία μας 
κοινοποιείται από τρίτους. Το 2014 διαβιβάσαμε στην OLAF 
16 περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης, διαφθοράς ή παράνο-
μης δραστηριότητας που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του 
ελεγκτικού έργου μας.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ Vítor Caldeira και το Μέλος του ΕΕΣ Danièle 
Lamarque καλωσορίζουν στο ΕΕΣ την Nicole Bricq, Μέλος της Γερουσί-
ας της Γαλλικής Δημοκρατίας (κέντρο).
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Συνεργασία με άλλα ανώτατα όργανα 
ελέγχου

Το ΕΕΣ συνεργάζεται με άλλα ανώτατα όργανα ελέγχου (ΑΟΕ) 
κυρίως μέσω:

 • της Επιτροπής Επαφών των ΑΟΕ των κρατών μελών 
της ΕΕ,

 • του δικτύου των ΑΟΕ των υποψήφιων και δυνητικά 
υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών, και

 • διεθνών οργανισμών των οργάνων ελέγχου των 
δημόσιων οικονομικών, ιδίως του Διεθνούς Οργανι-
σμού των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (International 
Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI) 
και της περιφερειακής ομάδας του για την Ευρώπη 
(European Organisation of Supreme Audit Institutions, 
EUROSAI).

Το ΕΕΣ επανεξέτασε και ενημέρωσε τη στρατηγική του για τη 
διεθνή συνεργασία τον Σεπτέμβριο του 2014 (βλέπε πλαίσιο 
κατωτέρω).

Η στρατηγική του ΕΕΣ για τη διεθνή συνεργασία

Η στρατηγική συνεργασίας του ΕΕΣ, σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική του για την περίοδο 2013-2017, αποσκοπεί να 
μεγιστοποιήσει τη συμβολή του οργάνου στη δημόσια λογοδοσία στο πλαίσιο της ΕΕ, ιδίως ενισχύοντας τη διμερή και 
πολυμερή συνεργασία με τους σχετικούς εταίρους, όπως τα εθνικά ανώτατα όργανα ελέγχου και οι διεθνείς οργανισμοί 
ελέγχου. Δεδομένου ότι οι ελεγκτικές υποχρεώσεις μας εκτείνονται σε τομείς με αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό (π.χ. δημοσιονο-
μική διακυβέρνηση) και παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. κλιματική αλλαγή), οι δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας του οργάνου 
έχουν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε σύγκριση με το παρελθόν.

Οι προτεραιότητες της στρατηγικής συνεργασίας του ΕΕΣ είναι οι εξής:

 ο Το βασικό επίκεντρο θα εξακολουθήσει να είναι η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ μέσω της Επιτροπής Επαφών και των ΑΟΕ 
των κρατών μελών σε διμερή βάση. Σε αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε κοινούς ελέγχους και σε εργασί-
ες σχετικές με τη λογοδοσία όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ και άλλους τομείς πολιτικής της.

 ο Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ, θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε τα ΑΟΕ των υποψήφιων και δυνητικά υπο-
ψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών στις δραστηριότητές τους για την ανάπτυξη ικανοτήτων.

 ο Στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών ελέγχου, όπως ο INTOSAI, θα αυξήσουμε τη συμμετοχή μας σε δραστηριότητες 
συνεργασίας που αφορούν τη θέσπιση επαγγελματικών προτύπων, δεδομένης της σημασίας τους για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και την ανταλλαγή γνώσεων στον τομέα του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών.

Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας μας και άλλων πρόσφατων μέτρων, όπως οι διασκέψεις και συνεδριάσεις υψηλού επιπέ-
δου που καθιερώθηκαν πρόσφατα, θα συμβάλλουμε στην αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση 
και τη λογοδοσία σε επίπεδο ΕΕ.

Συνέδριο του EUROSAI, Χάγη, Ιούνιος 2014.
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Επιτροπή Επαφών των ανώτατων οργά-
νων ελέγχου των κρατών μελών της ΕΕ

Βάσει της Συνθήκης για την ΕΕ, το ΕΕΣ και τα εθνικά όργανα 
ελέγχου των κρατών μελών οφείλουν να συνεργάζονται, με 
πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρ-
τησία τους. Συνεργαζόμαστε ενεργά με τα ΑΟΕ των κρατών 
μελών της ΕΕ στο πλαίσιο της Επιτροπής Επαφών. Αυτό το 
πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει μια ετήσια συνάντηση, 
καθώς και σειρά ομάδων εργασίας, δικτύων και ειδικών 
ομάδων που συγκροτούνται προκειμένου να ασχοληθούν με 
ειδικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τον Οκτώβριο του 2013, το ΕΕΣ ανέλαβε την προεδρία της 
Επιτροπής Επαφών για ένα έτος. Με την ιδιότητα αυτή 
διοργανώσαμε στην έδρα μας την ετήσια συνεδρίαση της 
Επιτροπής Επαφών τον Οκτώβριο του 2014. Τα κύρια θέματα 
της ημερήσιας διάταξης ήταν ένα σεμινάριο για την ενίσχυση 
της συνεργασίας, ιδίως σε θέματα που αφορούν τη στρατηγι-
κή «Ευρώπη 2020» και την τραπεζική ένωση, και ενημέρωση 
σχετικά με δραστηριότητες της Επιτροπής Επαφών και των 
επαγγελματικών εταίρων της, καθώς και σχετικά με ελέγχους 
που αφορούν την ΕΕ από μέλη της Επιτροπής Επαφών.

Συνεργαζόμαστε επίσης με τα ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ σε διμερή 
βάση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα σχέδιο συνεργασίας 
που πραγματοποιείται από κοινού από το ΕΕΣ και το ΑΟΕ της Πολωνί-
ας (Najwyższa Izba Kontroli), στο πλαίσιο του οποίου οι ελεγκτές του 
εν λόγω ΑΟΕ συμμετείχαν ενεργά στο ελεγκτικό έργο του ΕΕΣ στην 
Πολωνία για την εξάλειψη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
ζωονόσων. Συνεργαζόμαστε επίσης με τα ΑΟΕ της Πολωνίας και της 
Πορτογαλίας σχετικά με την «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο του κεφαλαίου 
της ετήσιας έκθεσης για το 2014 που αφορά τις επιδόσεις.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών, Λουξεμβούργο, 15-17 Οκτωβρίου 2014.
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Δίκτυο των ανώτατων οργάνων ελέγχου 
των υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων 
για ένταξη στην ΕΕ χωρών

Το ΕΕΣ συνεργάζεται με τα ΑΟΕ των υποψήφιων και δυνη-
τικά υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών, κυρίως μέσω 
ενός Δικτύου1 ανάλογου με την Επιτροπή Επαφών. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 2014, υποστηρίξαμε το εν λόγω Δίκτυο με 
τη διενέργεια παράλληλου ελέγχου επιδόσεων σχετικά με 
την ενεργειακή απόδοση, ιδίως με τη διάθεση εμπειρογνω-
μόνων στο εν λόγω θέμα και στη μεθοδολογία του ελέγχου 
επιδόσεων.

Διεθνείς οργανισμοί των οργάνων ελέγ-
χου των δημόσιων οικονομικών

Εξακολουθήσαμε να διαδραματίζουμε πλήρη και ενεργό ρόλο 
στις δραστηριότητες του INTOSAI το 2014 και είχαμε σημαντι-
κή συμβολή σε αρκετές επιτροπές και ομάδες εργασίας του:

 • στον στόχο 1 του INTOSAI ως μέλος της επιτροπής 
επαγγελματικών προτύπων και των υποεπιτροπών του 
για τον δημοσιονομικό έλεγχο, τον έλεγχο συμμόρφω-
σης και των έλεγχο επιδόσεων,

 • στον στόχο 2 του INTOSAI ως μέλος της επιτροπής ανά-
πτυξης ικανοτήτων και της υποεπιτροπής του για την 
προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και τη διασφά-
λιση της ποιότητας μέσω εθελοντικών αξιολογήσεων 
από ομοτίμους, και

 • στον στόχο 3 του INTOSAI ως μέλος της επιτροπής για 
την ανταλλαγή γνώσεων και των ομάδων εργασίας του 
για τον περιβαλλοντικό έλεγχο, τον δημοσιονομικό 
εκσυγχρονισμό και την κανονιστική μεταρρύθμιση.

Τον Ιούνιο του 2014, συμμετείχαμε στο 9o Συνέδριο του 
EUROSAI, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώσαμε εργαστήριο 
με τίτλο «Μετρήστε τις επιδόσεις σας», καθώς και στη 41η και 
42η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του EUROSAI 
(το ΕΕΣ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 2011).

Εξακολουθήσαμε να συμμετέχουμε ενεργά στις ομάδες 
εργασίας του EUROSAI, ιδίως σε αυτές που ασχολούνται 
με τις τεχνολογίες πληροφοριών και τον περιβαλλοντικό 
έλεγχο, στην επιτροπή παρακολούθησης για την κατάρτιση 
και λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τις ορθές 
πρακτικές σχετικά με την ποιότητα του ελέγχου, καθώς και 
στην ειδική ομάδα για τον έλεγχο και τη δεοντολογία. Το ΕΕΣ 
κατέστη επίσης μέλος της νεοσυσταθείσας ομάδας εργασίας 
για τον έλεγχο των κονδυλίων που διατίθενται για φυσικές 
ή κάθε άλλου είδους καταστροφές.

Στο πλαίσιο των κοινών διασκέψεων μεταξύ των περιφερεια-
κών ομάδων εργασίας του INTOSAI, το ΕΕΣ συμμετείχε ενεργά 
στη 2η κοινή διάσκεψη ASOSAI2-EUROSAI, η οποία επικεντρώ-
θηκε στα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες 
εμπειρίες έγκρισης των ISSAI3 και τη μελλοντική σημασία 
τους.

1 Τον Ιανουάριο του 2015, το Δίκτυο περιλάμβανε έξι υποψήφιες 
χώρες (Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία) και 
μία δυνητικά υποψήφια χώρα (Βοσνία-Ερζεγοβίνη). Από τον 
Νοέμβριο του 2013 το Κοσσυφοπέδιο* συμμετέχει στο Δίκτυο 
με καθεστώς παρατηρητή.

* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των 
θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 
1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη 
γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη 
ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

2 Οργανισμός Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου της Ασίας.

3 Διεθνή Πρότυπα των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου 
(International Standards of Supreme Audit Institutions).
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Σημαντικές εκδηλώσεις

Διεθνής αξιολόγηση από ομοτίμους  
του ΕΕΣ

Το 2013 το ΕΕΣ κάλεσε τα ΑΟΕ της Γαλλίας, της Γερμανίας και 
της Σουηδίας να διενεργήσουν αξιολόγηση από ομοτίμους 
των πρακτικών που εφαρμόζει στον τομέα του ελέγχου 
επιδόσεων. Η αξιολόγηση αυτή βασίστηκε στην πείρα και των 
τριών εταίρων και αποτέλεσε πολύ χρήσιμη εμπειρία τόσο για 
το ΕΕΣ όσο και για τους αξιολογητές. Η μεθοδολογία βασίστη-
κε στα γενικώς αναγνωρισμένα κριτήρια που διέπουν το έργο 
των ΑΟΕ και έλαβε υπόψη την καθοδήγηση που παρέχουν τα 
διεθνή πρότυπα.

Η αξιολόγηση από ομοτίμους δημοσιεύθηκε το 2014 στον 
ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu). Οι αξιολογητές κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι το ΕΕΣ σημείωσε σημαντική πρόοδο 
από το 2008, έτος κατά το οποίο είχε πραγματοποιηθεί 
η προηγούμενη αξιολόγηση από ομοτίμους. Αναλύσαμε τις 
προκλήσεις που θέτει το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο της 
ΕΕ και λάβαμε ορισμένα μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των ελέγχων 
μας, καθώς και της ποιότητας των εκθέσεων ελέγχου μας. Οι 
αξιολογητές εντόπισαν την αναγκαιότητα εξορθολογισμού 
και επίσπευσης της λήψης αποφάσεων του ΕΕΣ, καθώς και της 
βελτίωσης της διατύπωσης των συστάσεων που περιλαμβά-
νονται στις εκθέσεις ελέγχου μας.

Η διενέργεια διεθνών αξιολογήσεων από ομοτίμους ενθαρ-
ρύνεται από τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Τέτοιου είδους 
αξιολογήσεις δίδουν στα ανώτατα όργανα ελέγχου την 
ευκαιρία να υποβληθούν σε εθελοντική αξιολόγηση βάσει 
των διεθνών προτύπων σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης 
των καθηκόντων τους. Το 2014 το ΕΕΣ ήταν επικεφαλής της 
αξιολόγησης από ομοτίμους του ΑΟΕ της Λιθουανίας και κλή-
θηκε να αξιολογήσει το ΑΟΕ της Ελβετίας, καθώς και να λάβει 
μέρος στις αξιολογήσεις από ομοτίμους των ΑΟΕ της Ισπανίας 
και της Λετονίας.

Διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τη βελτί-
ωση της λογοδοσίας της ΕΕ

Τον Οκτώβριο του 2014 το ΕΕΣ διοργάνωσε διάσκεψη υψηλού 
επιπέδου, στην οποία συμμετείχαν αρκετοί από αυτούς που 
ενδιαφέρονται να διασφαλίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
λογοδοτεί για τα δημόσια κονδύλια που διακυβεύονται 
προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι της ΕΕ. Η διάσκε-
ψη πραγματεύθηκε τα κενά, τις αλληλεπικαλύψεις και τις 
προκλήσεις που υφίστανται σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, 
όπως αυτά προσδιορίσθηκαν στην πανοραμική επισκόπησή 
μας για τις ρυθμίσεις της ΕΕ σχετικά με τη λογοδοσία και τον 
δημόσιο έλεγχο (βλέπε σελίδα 35).

Η διάσκεψη αποτέλεσε βήμα διαλόγου μεταξύ των συμμετε-
χόντων, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών ή εκπροσώπων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
του ΕΕΣ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθε-
ρότητας, εθνικών ελεγκτικών υπηρεσιών και της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας, σχετικά με τον τρόπο που οι ρυθμίσεις 
αυτές μπορούν να αναπτυχθούν ώστε να ανταποκρίνονται 
στις εξελίξεις στην οικονομική, δημοσιονομική και νομισματι-
κή ενοποίηση. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη λογοδοσία 
στο πλαίσιο της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τις κεντρικές τράπεζες 
και τις εποπτικές αρχές, τους μηχανισμούς κρίσεων και τους 
μηχανισμούς μετά την κρίση, τη μόχλευση των κονδυλίων της 
ΕΕ με συμμετοχή τρίτων, καθώς και την ενίσχυση της επικέ-
ντρωσης της ΕΕ στις επιδόσεις.

Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη συμφώνησαν ότι απαιτείται 
μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών αρχών, 
των κοινοβουλίων και των ελεγκτών σε επίπεδο ΕΕ και κρα-
τών μελών, προκειμένου το ευρύτερο κοινό να διαμορφώσει 
καλύτερη εικόνα για την πορεία των πολιτικών και προγραμ-
μάτων της ΕΕ.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Jacques Sciberras, επικεφαλής ιδιαίτερου 
γραφείου, Kevin Cardiff, Μέλος του ΕΕΣ, Vítor Caldeira, Πρόεδρος  
του ΕΕΣ και Olli Rehn, Αντιπρόεδρος του ΕΚ.
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Ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων  
με τις εθνικές αρχές της Λιθουανίας

Αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου του ΕΕΣ επισκέφθηκε τη 
Λιθουανία τον Σεπτέμβριο, με σκοπό, αφενός, να ενισχυθούν 
οι εταιρικές σχέσεις με το κοινοβούλιο, την κυβέρνηση, την 
κεντρική τράπεζα και το ΑΟΕ της χώρας και, αφετέρου, να 
προωθηθούν βέλτιστες πρακτικές και ο έλεγχος των δαπανών 
της ΕΕ στη χώρα αυτή. Το ΕΕΣ και οι εταίροι του στη Λιθου-
ανία αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προτεραιότητες για 
τη βελτίωση της λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ, διερεύνησαν 
τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας για την προώθηση της 
προστιθέμενης αξίας των δαπανών της ΕΕ και εξέτασαν τους 
καλύτερους τρόπους αρωγής των υπευθύνων λήψης αποφά-
σεων και του κοινοβουλίου της Λιθουανίας για την αξιοποίη-
ση των αποτελεσμάτων ελέγχου του ΕΕΣ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία του ΕΕΣ 
συμμετείχε ενεργά στη διάσκεψη του λιθουανικού κοινοβου-
λίου με θέμα «Προκλήσεις στον τομέα της λογοδοσίας και 
του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών». Επιπροσθέτως, 
η αντιπροσωπεία και οι εταίροι συζήτησαν θέματα σχετικά με 
τη δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση, καθώς και 
με τα οφέλη της Λιθουανίας από την ένταξή της στη ζώνη του 
ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2015.

Η επίσκεψη στη Λιθουανία ήταν η πρώτη μιας σειράς επι-
σκέψεων σε κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω των οποίων το ΕΕΣ 
σκοπεύει, τα επόμενα έτη, να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις 
με τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και 
τον έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ.

Συνάντηση της αντιπροσωπείας του ΕΕΣ με το ΑΟΕ της Λιθουανίας.
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Το Σώμα των Μελών του ΕΕΣ

Το Σώμα του ΕΕΣ απαρτίζεται από ένα Μέλος ανά κράτος 
μέλος. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, η θητεία των Μελών του ΕΕΣ 
είναι εξαετής και μπορεί να ανανεωθεί.

Τα Μέλη διορίζονται σε ένα από τα πέντε Τμήματα. Τα Τμήμα-
τα εγκρίνουν εκθέσεις ελέγχου και γνώμες και αποφασίζουν 
σχετικά με ευρύτερα ζητήματα στρατηγικής και διοικητικής 
φύσης. Κάθε Μέλος είναι αρμόδιο για συγκεκριμένα καθήκο-
ντα, τα οποία κατά κύριο λόγο σχετίζονται με τον έλεγχο. Το 
καθαυτό ελεγκτικό έργο εκτελείται από τους ελεγκτές του 
ΕΕΣ, υπό τον συντονισμό του αρμόδιου Μέλους, το οποίο 
επικουρείται από το ιδιαίτερο γραφείο του. Στη συνέχεια, 
το Μέλος παρουσιάζει την εκάστοτε έκθεση στο αρμόδιο 
Τμήμα ή/και στην ολομέλεια του ΕΕΣ για έγκριση και, κατόπιν, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και σε άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης.

Το 2014, κατόπιν πρότασης των οικείων κρατών μελών 
και διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμ-
βούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διόρισε έξι νέα Μέλη στο 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Τέσσερα εξ αυτών - ο Alex 
Brenninkmeijer (Κάτω Χώρες), η Danièle Lamarque (Γαλλία), 
ο Νικόλαος Μηλιώνης (Ελλάδα), ο Phil Wynn Owen (Ηνωμένο 
Βασίλειο) – διορίστηκαν στο ΕΕΣ την 1η Ιανουαρίου και άλλα 
δύο – ο Klaus-Heiner Lehne (Γερμανία) και ο Oskar Herics 
(Αυστρία) – διορίστηκαν την 1η Μαρτίου 2014.

Στις 23 Ιανουαρίου 2014, τα 28 Μέλη του ΕΕΣ επανεξέλεξαν 
τον κύριο Vítor Caldeira Πρόεδρο του ΕΕΣ για τρίτη τριετή 
θητεία. Ο Πρόεδρος εποπτεύει τις επιδόσεις του έργου του 
ΕΕΣ και εκπροσωπεί το όργανο στις εξωτερικές σχέσεις του.

Τα Μέλη του ΕΕΣ στο τέλος του 2014

Χιλιοστή συνεδρίαση των Μελών του ΕΕΣ στις 27 Οκτωβρίου 2014
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Ville 
ITÄLÄ
Φινλανδία

  

 

Vítor Manuel 
da SILVA CALDEIRA 
Πορτογαλία

Τμήμα I - Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων

 

Jan
KINŠT
Τσεχική Δημοκρατία

 

Augustyn
KUBIK 
Πολωνία

 
 

Kevin
CARDIFF
Ιρλανδία

 

 

Πρόεδρος

Τμήμα II - Διαρθρωτικές πολιτικές, μεταφορές και ενέργεια

Phil 
WYNN OWEN  
Ηνωμένο Βασίλειο

 

Λάζαρος Σ.  
ΚΎΠΡΟΣ
Κύπρος

 

Oskar  
HERICS
Αυστρία

  

Henri 
GRETHEN 
Λουξεμβούργο

 

Τμήμα III - Εξωτερικές δράσεις

Szabolcs 
FAZAKAS 
Ουγγαρία

 

Hans Gustaf 
WESSBERG
Σουηδία

 

Danièle  
LAMARQUE
Γαλλία

  

Karel 
PINXTEN
Βέλγιο

 

Τμήμα IV - Έσοδα, έρευνα και εσωτερικές πολιτικές, και θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Milan Martin 
CVIKL 
Σλοβενία

 

Pietro 
RUSSO
Ιταλία

 

Baudilio TOMÉ 
MUGURUZA
Ισπανία

 

George 
PUFAN
Ρουμανία

Neven 
MATES
Κροατία

Louis 
GALEA 
Μάλτα

 

Τμήμα CEAD - Συντονισμός, αξιολόγηση, διασφάλιση και ανάπτυξη 
Πρόεδρος του Τμήματος

 

Henrik 
OTBO ( † 1/2/2015)
Δανία

  
 

Igors 
LUDBORŽS
Λετονία

ΕΎΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΎΝΕΔΡΙΟ
31 Δεκεμβρίου 2014

Rasa
BUDBERGYTĖ 
Λιθουανία

Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος
ΜΗΛΙΩΝΗΣ 
Ελλάδα

Kersti 
KALJULAID
Εσθονία

Alex  
BRENNINKMEIJER
Κάτω Χώρες

Μέλος αρμόδιο για τις θεσμικές 
σχέσεις

Ladislav 
BALKO 
Σλοβακία

Iliana 
IVANOVA
Βουλγαρία

Klaus-Heiner 
LEHNE
Γερμανία

Πρόεδρος του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος
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Στρατηγική του ΕΕΣ για την περίοδο 2013-2017: επιτευχθείσα πρόοδος

Το 2014 το ΕΕΣ εφάρμοσε για δεύτερη χρονιά τη στρατηγική του για την περίοδο 2013-2017. Ο στόχος για την περίοδο αυτή 
είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της συμβολής του ΕΕΣ στη δημόσια λογοδοσία στο πλαίσιο της ΕΕ. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, οι κύριες προτεραιότητες είναι οι εξής:

 ο η επικέντρωση των προϊόντων του ΕΕΣ στη βελτίωση της λογοδοσίας της ΕΕ,

 ο η συνεργασία με άλλους φορείς για την αξιοποίηση της συμβολής του ΕΕΣ στη λογοδοσία στο πλαίσιο της ΕΕ,

 ο η περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΕΣ ως επαγγελματικού οργάνου ελέγχου,

 ο η βέλτιστη αξιοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρογνωσίας του ΕΕΣ,

 ο η απόδειξη τόσο των επιδόσεων του ΕΕΣ όσο και της τήρησης της υποχρέωσης λογοδοσίας.

Το 2014 η στρατηγική συνέβαλε στην έναρξη εφαρμογής σημαντικών αλλαγών στον τρόπο οργάνωσης του ΕΕΣ. Δύο ομάδες 
εργασίας που, στο πλαίσιο της εσωτερικής στρατηγικής, είχαν επιληφθεί του εξορθολογισμού των ελεγκτικών διαδικασιών 
και του καλύτερου καθορισμού ρόλων και αρμοδιοτήτων παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους. Το γεγονός αυτό συνέπεσε 
με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον του ΕΕΣ και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγη-
σης του ΕΕΣ από ομοτίμους.

Η υλοποίηση των διαφόρων συστάσεων ενσωματώθηκε σε ένα μείζον μεταρρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο δρομολογήθηκε 
στο τέλος του 2014 και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2016. Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι διττοί. Πρώτον, ο εξορθο-
λογισμός των ελεγκτικών διαδικασιών, ο οποίος, όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις, θα οδηγήσει σε μικρότερους χρόνους 
παραγωγής και, όσον αφορά την ετήσια έκθεση, θα επιφέρει μεγαλύτερη επικέντρωση και εξοικονόμηση πόρων. Ο δεύτε-
ρος στόχος είναι ο μετασχηματισμός του ΕΕΣ σε οργανισμό διαρθρωμένο βάσει καθηκόντων. Με τον τρόπο αυτό, το όργανό 
μας θα μπορεί να κατευθύνει ευκολότερα τους πόρους του σε ελέγχους και επισκοπήσεις που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία προς το συμφέρον των πολιτών της ΕΕ.
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Μέτρηση των επιδόσεων του ΕΕΣ

Από το 2008, το ΕΕΣ χρησιμοποιεί βασικούς δείκτες επιδό-
σεων (ΒΔΕ) προκειμένου να ενημερώνει τη διοίκηση σχε-
τικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη 
των στόχων του, να υποστηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφά-
σεων και να παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφορίες 
σχετικά με τις επιδόσεις του. Οι ΒΔΕ αντικατοπτρίζουν τις 
προτεραιότητες του ΕΕΣ και αποδεικνύουν τις επιδόσεις του 
και την τήρηση της υποχρέωσης λογοδοσίας που το βαρύνει 
ως επαγγελματικό όργανο ελέγχου.

Οι δείκτες αποσκοπούν στη μέτρηση βασικών στοιχείων 
όσον αφορά την ποιότητα και τον αντίκτυπο του έργου του 
ΕΕΣ, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη γνώμη των βασικών 
ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας της χρήσης των πόρων του. Οι ΒΔΕ 
επικαιροποιήθηκαν για την περίοδο 2013-2017 που καλύπτει 
η στρατηγική.

Ποιότητα και αντίκτυπος του έργου  
του ΕΕΣ

Το ΕΕΣ αξιολογεί την ποιότητα και τον αντίκτυπο των εκθέσε-
ών του βάσει αξιολογήσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων 
μερών, επισκοπήσεων από εμπειρογνώμονες, καθώς και μέσω 
της συνέχειας που δίδεται στις συστάσεις που διατυπώνει με 
σκοπό τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ. 
Επίσης, το ΕΕΣ μετρά την παρουσία του στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης.

Αξιολόγηση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων 
μερών

Το ΕΕΣ ζήτησε από τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, ήτοι την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Επιτρο-
πή Προϋπολογισμού του Συμβουλίου, τους κύριους ελεγχο-
μένους στην Επιτροπή και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, 
καθώς και τους επικεφαλής των ΑΟΕ της ΕΕ, να βαθμολογή-
σουν τη χρησιμότητα και τον αντίκτυπο των εκθέσεων που 
δημοσίευσε το 2014 σε κλίμακα πέντε βαθμίδων, η οποία εκ-
κινά από τη βαθμίδα «πολύ χαμηλού επιπέδου» και καταλήγει 
στη βαθμίδα «πολύ υψηλού επιπέδου».

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι ποσοστό 94 % των κύριων 
ενδιαφερόμενων μερών αξιολογούν ως χρήσιμες για το έργο 
τους τις εκθέσεις του ΕΕΣ (98 % το 2013) και 91 % θεωρούν ότι 
οι εκθέσεις αυτές έχουν αντίκτυπο (94 % το 2013).

Αξιολόγηση εκ μέρους των ενδιαφερομένων μερών
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Αξιολογήσεις από εμπειρογνώμονες

Κάθε χρόνο, ανεξάρτητοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες 
εξετάζουν το περιεχόμενο και την παρουσίαση δείγματος των 
εκθέσεων του ΕΕΣ, αξιολογώντας την ποιότητά τους. Το 2014 
οι αξιολογητές πραγματοποίησαν αξιολόγηση οκτώ ειδικών 
εκθέσεων, καθώς και των ετήσιων εκθέσεων για το οικονομι-
κό έτος 2013. Βαθμολόγησαν την ποιότητα διαφόρων πτυχών 
των εκθέσεων σε κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων, η οποία 
εκκινά από τη βαθμίδα «εξαιρετικά χαμηλή ποιότητα» (1) και 
καταλήγει στη βαθμίδα «υψηλή ποιότητα» (4).

Τα αποτελέσματα παραμένουν αρκετά σταθερά τα τελευταία 
έτη καταδεικνύοντας τηνικανοποιητική ποιότητα των εκθέσε-
ών μας.

Αξιολογήσεις των εκθέσεων του ΕΕΣ από εμπειρογνώμονες

Συνέχεια που δίδεται στις διατυπούμενες 
συστάσεις

Ένας βασικός τρόπος με τον οποίο συμβάλλουμε στη βελτί-
ωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ είναι μέσω των 
συστάσεων που διατυπώνουμε στις εκθέσεις ελέγχου μας. 
Ορισμένες από τις συστάσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν 
ταχέως, ενώ για την υλοποίηση άλλων απαιτείται μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, λόγω της πολυπλοκότητάς τους.

Παρακολουθούμε συστηματικά τον βαθμό στον οποίο οι 
ελεγχόμενοί μας υλοποιούν τις συστάσεις μας. Στο τέλος 
του 2014, το 69 % των σχεδόν εξακοσίων συστάσεων που 
διατυπώθηκαν κατά την περίοδο 2011-2014 είχε υλοποιηθεί. 
Πρόκειται για αύξηση σε σύγκριση με το ποσοστό υλοποί-
ησης 60 % το 2013, το οποίο αφορούσε τις συστάσεις που 
διατυπώθηκαν την περίοδο 2010-2013.

Υλοποίηση των συστάσεων του ΕΕΣ ανά έτος διατύπωσης
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Παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Ο δείκτης παρουσίας του ΕΕΣ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπό του σε αυτά. Σχετίζεται με 
τον στρατηγικό στόχο της ενημέρωσης του κοινού για το όρ-
γανό μας και τα προϊόντα του, καθώς και για τις διαπιστώσεις 
και τα συμπεράσματα ελέγχου που διατυπώνουμε.

Το 2014, εντοπίσαμε περισσότερα από 5 100 άρθρα στο Δια-
δίκτυο που αναφέρονταν στις ειδικές εκθέσεις μας, τις ετήσι-
ες εκθέσεις για το 2013 και το όργανό μας εν γένει. Εξ αυτών, 
το 40 % κάλυπτε τις εκθέσεις ελέγχου μας, ενώ τα υπόλοιπα 
αναφέρονταν γενικότερα στο όργανό μας και το έργο του.

Εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας του ΕΕΣ για το 2014

Θέματα στα οποία αναφέρθηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
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Αποδοτική και αποτελεσματική χρήση 
των πόρων

Το ΕΕΣ αξιολογεί την αποδοτικότητα και την αποτελεσμα-
τικότητα της χρήσης των πόρων του από την άποψη της 
ικανότητάς του να εφαρμόζει το πρόγραμμα εργασίας του, 
να διενεργεί ελέγχους εντός του προβλεπόμενου χρονοδια-
γράμματος και να διασφαλίζει την επαγγελματική επάρκεια 
των υπαλλήλων του.

Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας

Προγραμματίζουμε τους ελέγχους και τα άλλα καθήκοντά 
μας στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας μας και, στη συνέχεια, 
παρακολουθούμε την πρόοδο που επιτυγχάνεται κατά τη 
διάρκεια του έτους.

Το 2014 εφαρμόσαμε το 95 % του προγράμματος εργασίας μας 
(90 % το 2013). Οι ετήσιες εκθέσεις και οι ειδικές ετήσιες εκθέ-
σεις υλοποιήθηκαν όπως προβλεπόταν, καθώς και το 85 % των 
ειδικών εκθέσεων (70 % το 2013). Οι έλεγχοι επιδόσεων που 
δεν ολοκληρώθηκαν το 2014 μεταφέρθηκαν στο 2015.
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Κατάρτιση ειδικών εκθέσεων

Οι ειδικές εκθέσεις μας, για να έχουν αντίκτυπο, πρέπει να 
καταρτίζονται εγκαίρως. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κατορ-
θώσει να συντμήσουμε τον χρόνο ολοκλήρωσης των ελέγχων 
μας. Η στρατηγική για την περίοδο 2013-2017 επιδιώκει να 
βελτιώσει περαιτέρω την κατάσταση και αναμένεται να έχει 
μετρήσιμο αντίκτυπο κατά τα προσεχή έτη.

Το 2014 καταρτίσαμε 24 ειδικές εκθέσεις, το 42 % των οποίων 
ολοκληρώθηκε εντός του χρονικού ορίου-στόχου των 18 
μηνών (37 % το 2013). Ο μέσος χρόνος που απαιτήθηκε για 
την κατάρτιση των ειδικών εκθέσεων του 2014 ήταν 19 μήνες 
(20 μήνες το 2013).

Χρόνος που απαιτήθηκε για τις ειδικές εκθέσεις που 
καταρτίσθηκαν το 2014

Επαγγελματική επιμόρφωση

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσίευσε 
η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών, το ΕΕΣ επιδιώκει να παρέ-
χει, κατά μέσο όρο, 40 ώρες (πέντε ημέρες) επαγγελματικής 
επιμόρφωσης ανά ελεγκτή ετησίως (εκτός των μαθημάτων 
γλωσσών).

Ημέρες επαγγελματικής επιμόρφωσης ανά ελεγκτή ετησίως
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Σημειώθηκε εκ νέου υπέρβαση του στόχου μας όσον αφορά 
την επαγγελματική επιμόρφωση για τους υπαλλήλους στον 
τομέα του ελέγχου, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σπουδαι-
ότητα που αποδίδουμε στην εξέλιξη του προσωπικού.

Εάν ληφθούν υπόψη τα μαθήματα γλωσσών, το 2014 σε κάθε 
ελεγκτή αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 10 ημέρες επαγγελ-
ματικής επιμόρφωσης.
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Ανθρώπινοι πόροι

Κατανομή των υπαλλήλων

Συνεπεία της δυσχερούς κατάστασης των δημόσιων οικο-
νομικών της Ευρώπης, το ΕΕΣ εξακολούθησε να εφαρμόζει 
μείωση του προσωπικού του κατά 1 % ετησίως για πενταετή 
περίοδο (2013-2017), όπως είχε καθορισθεί στη διοργανική 
συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση τον Δεκέμβριο του 2013.

Ως αποτέλεσμα αυτού, το 2014 οι υπάλληλοι μειώθηκαν από 
891 σε 882 μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους (εξαιρουμέ-
νων των Μελών, των συμβασιούχων υπαλλήλων, των απο-
σπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων και των ασκουμένων). 
Οι 561 από αυτούς εργάζονται στα Τμήματα ελέγχου, συμπε-
ριλαμβανομένων 113 υπαλλήλων εργαζόμενων στα ιδιαίτερα 
γραφεία των Μελών.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βέλτιστης χρήσης 
των πόρων, όλες οι δραστηριότητες του 2014 εξακολούθησαν 
να έχουν ως γνώμονα τον προσδιορισμό και την καθιέρω-
ση μέτρων αποδοτικότητας, μέσω της απλούστευσης των 
διαδικασιών. Η αναδιάταξη υπαλλήλων από τις υπηρεσίες 
υποστήριξης στον έλεγχο εξακολούθησε και το 2014. Το γε-
γονός αυτό αντισταθμίστηκε από την αναδιάταξη ορισμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης, ήτοι από τα ιδιαίτερα γραφεία των 
Μελών σε ομάδα διοικητικών καθηκόντων, καθώς και από 
την υπαγωγή των υπαλλήλων της μονάδας «Επικοινωνία και 
θεσμικές σχέσεις» στην «Προεδρία».

Προσλήψεις

Οι υπάλληλοι του ΕΕΣ διαθέτουν ευρύ φάσμα πανεπιστημια-
κών και επαγγελματικών γνώσεων, η δε ποιότητα του έργου 
τους και η προσήλωση στα καθήκοντά τους αντικατοπτρίζε-
ται στο συνολικό έργο που παράγει το όργανό μας. Η πο-
λιτική του ΕΕΣ στον τομέα των προσλήψεων ακολουθεί τις 
γενικές αρχές και τους όρους απασχόλησης που εφαρμόζουν 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το δε προσωπικό του περιλαμβά-
νει τόσο μόνιμους όσο και έκτακτους υπαλλήλους. Για την 
πλήρωση των θέσεων στο ΕΕΣ διοργανώνονται γενικοί διαγω-
νισμοί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 
(EPSO).

Το 2014 διοργανώθηκε εσωτερικός διαγωνισμός για τον 
βαθμό AST 1 και πραγματοποιήθηκε διαδικασία επιλογής για 
τον εκπρόσωπο του οργάνου. Επίσης, κατά τη διάρκεια του 
έτους, το ΕΕΣ παρέσχε τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε 
77 αποφοίτους πανεπιστημίων για περιόδους άσκησης τριών 
έως πέντε μηνών.

Το 2014 το ΕΕΣ προσέλαβε 78 υπαλλήλους: 31 μόνιμους 
υπαλλήλους, 29 έκτακτους υπαλλήλους, 13 συμβασιούχους 
υπαλλήλους και πέντε αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώ-
μονες. Το ΕΕΣ προέβη με ιδιαίτερη επιτυχία στην πρόσληψη 
νέων υπαλλήλων στον τομέα του ελέγχου. Ο αριθμός των 
κενών θέσεων προσεγγίζει το 3 % από το 2011 (27 θέσεις 
στις 31 Δεκεμβρίου 2014).

Κατανομή των θέσεων των υπαλλήλων του ΕΕΣ 
στις 31 Δεκεμβρίου 2014 2012 2013 2014

Έλεγχος 573 576 561

Μετάφραση 143 147 141

Διοίκηση 139 137 141

Προεδρία 32 31 39

Σύνολο 887 891 882
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Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων

Το ΕΕΣ, όπως και τα λοιπά θεσμικά όργανα της ΕΕ, εφαρμόζει 
πολιτική ίσων ευκαιριών στον τομέα της διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων και των προσλήψεων. Το προσωπικό του 
ΕΕΣ αποτελείται πλέον από ίση αναλογία ανδρών (50 %) και 
γυναικών (50 %) μετά τη σταδιακή αύξηση, με την πάροδο 
των ετών, της αναλογίας των γυναικών.

Στο κατωτέρω διάγραμμα παρουσιάζεται η αναλογία ανδρών 
και γυναικών, κατά επίπεδο αρμοδιοτήτων, στις 31 Δεκεμβρί-
ου 2014, η οποία έχει παραμείνει σταθερή τα τελευταία έτη.

Εκπροσώπηση των φύλων ανά κατηγορία υπαλλήλων το 2014
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Διοικητικά στελέχη ανά εθνικότητα και φύλο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Γυναίκες Άνδρες Εθνικότητα1 Διευθυντές Προϊστάμενοι 
Μονάδας

4 Βελγική 1 3

1 Βουλγαρική 1

1 Τσεχική 1

1 1 Δανική 2

3 4 Γερμανική 1 6

1 Εσθονική 1

3 Ιρλανδική 1 2

1 2 Ελληνική 1 2

3 4 Ισπανική 1 6

8 Γαλλική 1 7

1 Κροατική 1

1 2 Ιταλική 3

Κυπριακή

1 Λετονική 1

1 1 Λιθουανική 1 1

Λουξεμβουργιανή

1 Ουγγρική 1

1 Μαλτέζικη 1

1 1 Ολλανδική 2

1 Αυστριακή 1

1 Πολωνική 1

2 1 Πορτογαλική 3

1 Ρουμανική 1

1 Σλοβενική 1

1 Σλοβακική 1

1 Φινλανδική 1

1 Σουηδική 1

1 8 Βρετανική 4 5

21 46 Σύνολο 11 56

1 Οι εθνικότητες αναφέρονται με τη σειρά πρωτοκόλλου των κρατών μελών.
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Πυραμίδα των ηλικιών

Η πυραμίδα των ηλικιών των εν ενεργεία υπαλλήλων στις 
31 Δεκεμβρίου 2014 καταδεικνύει ότι το 53 % των υπαλλήλων 
του ΕΕΣ είναι ηλικίας έως 44 ετών.

Από τους 67 διευθυντές και προϊσταμένους μονάδας, οι 
27 (40 %) είναι 55 ετών και άνω. Το γεγονός αυτό θα οδη-
γήσει σε σημαντική ανανέωση των ανώτερων διοικητικών 
στελεχών κατά τα επόμενα πέντε έως δέκα έτη, μέσω 
συνταξιοδοτήσεων.
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Το σχέδιο δράσης ίσων ευκαιριών του ΕΕΣ αποσκοπεί στην 
επίτευξη ισόρροπης κατανομής των φύλων σε κάθε επίπεδο. 
Μετά τις τελευταίες διαδικασίες προσλήψεων, το 48 % του 
συνόλου των υπαλλήλων στους βαθμούς AD 5 έως AD 8 είναι 
γυναίκες (έναντι 43 % το 2009).

Δεδομένης της αναμενόμενης ανανέωσης των ανώτερων 
διοικητικών στελεχών τα επόμενα πέντε έως δέκα έτη, το 
αυξανόμενο μερίδιο γυναικών σε βαθμούς AD αναμένεται να 
συμβάλει στο μέλλον στην αύξηση του ποσοστού των γυναι-
κών σε επίπεδο διοικητικών στελεχών.
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Υπηρεσίες υποστήριξης

Επαγγελματική επιμόρφωση

Προκειμένου το ΕΕΣ να αναπτυχθεί περαιτέρω ως επαγγελ-
ματικό όργανο ελέγχου και να αξιοποιηθούν οι γνώσεις, οι 
δεξιότητες και η εμπειρογνωσία του, οι υπάλληλοί μας πρέπει 
να λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση ώστε να παρακολου-
θούν τις επαγγελματικές εξελίξεις και να αναπτύσσουν νέες 
δεξιότητες. Επιπροσθέτως, η ιδιαίτερη φύση του ελεγκτικού 
περιβάλλοντος του ΕΕΣ καθιστά αναγκαίο για τους υπαλλή-
λους να διαθέτουν ανεπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες.

Το 2014 οι υπάλληλοί μας —ελεγκτές και μη— έλαβαν κατά 
μέσο όρο οκτώ ημέρες επαγγελματικής επιμόρφωσης. Το 
μερίδιο των μαθημάτων γλωσσών ως ποσοστό της επιμόρ-
φωσης εξακολουθεί να μειώνεται. Το 2014 τα μαθήματα 
γλωσσών αντιστοιχούσαν στο 43 % του συνόλου των ημερών 
επιμόρφωσης, έναντι 46 % το 2013.

Προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους διαθέσι-
μους πόρους και τεχνολογία, προσφέρουμε από το 2014 εξα-
τομικευμένα ηλεκτρονικά μαθήματα και επιμόρφωση υπό τη 
μορφή μικτής μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες 
ακολουθούν μια γενική θεωρητική επιμόρφωση σε ηλεκτρο-
νική μορφή προτού παρακολουθήσουν τα παραδοσιακά 
μαθήματα σε αίθουσα διδασκαλίας. Επιπλέον, εξακολουθού-
με να διοργανώνουμε παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες 
εντός και εκτός του οργάνου σχετικά με τις εξελίξεις στον 
τομέα του ελέγχου και άλλους συναφείς τομείς. Αυτό εντάσ-
σεται στον στόχο της ανταλλαγής γνώσεων στο εσωτερικό 
του οργάνου και της διατήρησης της θέσης των ελεγκτών μας 
στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων όσον αφορά τον έλεγχο 
του δημόσιου τομέα.

Μετάφραση

Η μετάφραση συνιστά δραστηριότητα υποστήριξης του ελέγ-
χου, με την οποία καθίσταται εφικτή η εκπλήρωση της αποστο-
λής του ΕΕΣ και η επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων του, ήτοι 
της διάθεσης των προϊόντων του στις γλώσσες των πολιτών της 
ΕΕ. Το 2014 ο συνολικός όγκος των μεταφραστικών εργασιών 
αυξήθηκε κατά 4 % σε σύγκριση με το 2013. Άνω του 98 % των 
μεταφραστικών εργασιών ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

Πέραν των συνήθων μεταφραστικών εργασιών, η Διεύθυνση 
Μετάφρασης του ΕΕΣ ενίσχυσε περαιτέρω τη συμμετοχή των 
μεταφραστών στις ελεγκτικές και βασικές διαδικασίες του 
οργάνου μας: οι μεταφραστές παρείχαν γλωσσική υποστήριξη 
σε 40 επιτόπιες επισκέψεις ελέγχου σε όλη την ΕΕ, καθώς και 
κατά τα διάφορα στάδια σύνταξης των εκθέσεων ελέγχου μας.

Το 2014 η Διεύθυνση Μετάφρασης επικεντρώθηκε στη δια-
σφάλιση της ποιότητας. Για τον σκοπό αυτό ενέκρινε το πρώτο 
εγχειρίδιο διασφάλισης της ποιότητας των μεταφράσεων και 
ανέπτυξε σύστημα ανατροφοδότησης από τους πελάτες. Τέ-
λος, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα των υπηρε-
σιών μας, εξετάσαμε και βελτιστοποιήσαμε τη ροή εργασιών 
της μετάφρασης και δρομολογήσαμε, από κοινού με τη Διεύ-
θυνση Τεχνολογίας Πληροφοριών, την αυτοματοποίησή της.

Τεχνολογία πληροφοριών

Το 2014 εκτός από την επιτυχή προσαρμογή των σχετικών 
συστημάτων πληροφοριών στις νέες διατάξεις του κανονι-
σμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, η Διεύθυνση 
Τεχνολογίας Πληροφοριών:

 • Ενίσχυσε την επένδυσή της στον τομέα της διαχεί-
ρισης της γνώσης: έθεσε σε λειτουργία διαδοχικές 
εκδόσεις του εργαλείου της για την υποστήριξη του 
ελέγχου (Assyst2), καθιστώντας εφικτή την εκτέλεση 
των εργασιών για τη δήλωση αξιοπιστίας 2014 στο νέο 
σύστημα. Ο ιστότοπός μας (eca.europa.eu) είναι πλέον 
προσβάσιμος και από κινητές συσκευές, όπως έξυπνα 
τηλέφωνα, ενώ εγκαινιάστηκε με επιτυχία το νέο ενδο-
δίκτυο με μεγαλύτερη επικέντρωση στην ανταλλαγή 
και διάδοση των γνώσεων.

 • Υλοποίησε νέα έργα για την προώθηση της αποτελε-
σματικότητας και αποδοτικότητας του ΕΕΣ: το σύστημα 
διαχείρισης του ελέγχου (Αudit Μanagement System, 
AMS) βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία για τον σχεδιασμό 
των ελέγχων και την καταγραφή του χρόνου εργασίας. 
Το εργαλείο μηχανικής μετάφρασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής MT@EC είναι πλέον διαθέσιμο σε όλο το 
προσωπικό ως τμήμα της εργαλειοθήκης του οργάνου. 
Τέθηκε σε λειτουργία νέα έκδοση του συστήματος για 
την επίσημη καταχώριση εγγράφων στο ΕΕΣ (Adonis 2). 
Υποβλήθηκαν σε δοκιμασία τα πρώτα βήματα για την 
πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του ΕΕΣ χωρίς τη 
χρησιμοποίηση χαρτιού και ενισχύθηκε η κινητικότητα 
των ελεγκτών με νέες κινητές συσκευές (π.χ. με φορη-
τούς σαρωτές, φορητούς υπολογιστές με διαχωρισμό 
επαγγελματικού και ιδιωτικού περιβάλλοντος κ.λπ.).

Η ανάπτυξη λογισμικού και οι νέες εκδόσεις προγραμμάτων 
επιτεύχθηκαν στο σύνολό τους, με παράλληλη διασφάλιση 
της ασφάλειας των εργασιών και της συνέχισης των δραστη-
ριοτήτων —για παράδειγμα με την πραγματοποίηση το 2014 
δοκιμασίας πλήρους ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής, 
μετά τη μετακόμιση στο κτίριο Κ3 και με τον εκσυγχρονισμό 
βασικών στοιχείων ΤΠ (π.χ. με τη δρομολόγηση της μετάβα-
σης σε άλλο σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΕΕΣ).
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Διοίκηση και εγκαταστάσεις

Αποστολή της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας και 
Υποστήριξης είναι η παροχή επαρκών πόρων, υπηρεσιών και 
διευκολύνσεων ώστε το ΕΕΣ να μπορεί να εκπληρώνει την 
αποστολή του και να επιτυγχάνει τους στρατηγικούς στόχους 
του· επίσης η εξασφάλιση της ύπαρξης των μηχανισμών χρη-
ματοδότησης, εσωτερικών δικλίδων ελέγχου και λογιστικής 
που απαιτούνται για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτή-
των του ΕΕΣ. Το 2014 η διεύθυνση εξακολούθησε να επικε-
ντρώνει τις προσπάθειές της στην περαιτέρω βελτίωση της 
αποδοτικότητας και των εξοικονομήσεων στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της.

Αναπτύσσουμε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης για το 
όργανό μας, σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος οικολογι-
κής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS),με στόχο τη 
λήψη πιστοποίησης έως το τέλος του 2016.

Κατά τη διάρκεια του 2014, ολοκληρώσαμε διάφορες δραστη-
ριότητες που αποφέρουν απτά αποτελέσματα και καταδει-
κνύουν τη δέσμευσή μας απέναντι στο περιβάλλον, συμπερι-
λαμβανομένων των εξής:

 • την υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής,

 • την πραγματοποίηση περιβαλλοντικής ανάλυσης και 
τη διενέργεια ελέγχου νομικής συμμόρφωσης,

 • την αύξηση του αριθμού των εκστρατειών περιβαλ-
λοντικής ευαισθητοποίησης του προσωπικού από 
τέσσερις το 2013 σε οκτώ το 2014,

 • την απόκτηση της περιβαλλοντικής πιστοποίησης 
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method - 
μέθοδος περιβαλλοντικής αξιολόγησης BRE) —η οποία 
αποτελεί κορυφαία μέθοδο παγκοσμίως για τον σχε-
διασμό και την αξιολόγηση βιώσιμων κτιρίων— για το 
κτίριο K3 και τη διατήρηση του σήματος πιστοποίησης 
για την υποδειγματική διαχείριση των αποβλήτων, και

 • την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών για το προ-
σωπικό, εγκαινιάζοντας νέα αίθουσα ποδηλάτων με 
αποδυτήρια και ντους για τους ποδηλάτες, εγκαθιστώ-
ντας σταθμό επαναφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
και διαθέτοντας διακεκριμένες θέσεις στάθμευσης 
προς χρήση στο πλαίσιο του συνεπιβατισμού.
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Δημοσιονομικές πληροφορίες

Το ΕΕΣ χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της 
ΕΕ. Ο προϋπολογισμός μας αντιστοιχεί στο 0,093 % περίπου 
των συνολικών δαπανών της ΕΕ και στο 1,58 % του συνόλου 
των διοικητικών δαπανών. Το 2014, το συνολικό ποσοστό 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανήλθε στο 98,8 % σε σύ-
γκριση με 92 % το 2013.

Η βελτίωση του ποσοστού εκτέλεσης οφείλεται κυρίως στην 
καλύτερη πρόβλεψη και τον καλύτερο προγραμματισμό των 
δαπανών του τίτλου 1, με μέσο ποσοστό εκτέλεσης 98,8 %. Το 
μέσο ποσοστό εκτέλεσης για τον τίτλο 2 ήταν 98,4 %.

Οριστικές
πιστώσεις1ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Αναλήψεις

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Μερικό σύνολο τίτλου 1

15 190

118 540

14 554 96 % 14 420

93 180 92 774 99 % 92 745

4 191 4 113 98 % 4 071

3 350 3 119 93 % 2 641

2 629 2 592 98 % 1 957

117 152 99 % 115 834

Σύνολο Ελεγκτικού Συνεδρίου

Μερικό σύνολο τίτλου 2 14 958 14 726 98 % 8 329

133 498 131 878 99 % 124 163

2 564 2 541 99 % 1 830

7 199 7 199 100 % 3 581

1 543 1 541 99 % 686

552 532 96 % 450

703 649 92 % 466

2 397 2 264 94 % 1 316

% χρήσης
(αναλήψεις

υποχρεώσεων/
πιστώσεις)

(σε χιλιάδες ευρώ)Τίτλος 1 - Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

10 - Μέλη του οργάνου

12 - Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

14 - Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από 
εξωτερικούς συνεργάτες

162 - Αποστολές

161 + 163 + 165 - Λοιπές δαπάνες για τα πρόσωπα 
που συνδέονται με το όργανο

Τίτλος 2: Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και 
διάφορες δαπάνες λειτουργίας

20 – Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

210 - Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

212 + 214 + 216 - Κινητά αγαθά και παρεπόμενα 
έξοδα

23 - Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

25 - Συνεδριάσεις και διασκέψεις

27 - Πληροφόρηση και δημοσίευση

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2014

1 Ο προϋπολογισμός όπως εγκρίθηκε αρχικά και οι μεταφορές πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.
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Προϋπολογισμός για το 2015

Ο προϋπολογισμός για το 2015 παρουσιάζεται μειωμένος 
κατά 0,4 % έναντι του προϋπολογισμού για το 2014.

2015
(σε χιλιάδες ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ1

 

Μερικό σύνολο τίτλου 1

Σύνολο Ελεγκτικού Συνεδρίου

Μερικό σύνολο τίτλου 2

2014
(σε χιλιάδες ευρώ)

15 175

118  763

93 180

4 096

3 700

2 612

14 735

133 498

3 350

7 110

808

438

768

2 261

10 291

118  381

97 420

4 301

3  700

2 669

14 525

132 906

3 080

7 152

785

426

717

 2 365

 Τίτλος 1 - Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

10 - Μέλη του οργάνου2

12 - Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

14 - Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από 
εξωτερικούς συνεργάτες

162 - Αποστολές

161 + 163 + 165 - Λοιπές δαπάνες για τα πρόσωπα 
που συνδέονται με το όργανο

Τίτλος 2: Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και 
διάφορες δαπάνες λειτουργίας

20 – Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

210 - Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

212 + 214 + 216 - Κινητά αγαθά και παρεπόμενα 
έξοδα

23 - Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

25 - Συνεδριάσεις και διασκέψεις

27 - Πληροφόρηση και δημοσίευση

Προϋπολογισμός για το 2015

1 Στον πίνακα παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός όπως εγκρίθηκε αρχικά.

2  Συνεπεία της πρότασης της Επιτροπής να συμπεριληφθούν οι δαπάνες που αφορούν τις συντάξεις των Μελών όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
στο τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά την Επιτροπή, το οποίο καλύπτει ήδη τις δαπάνες για συντάξεις που σχετίζονται με το προσωπικό όλων 
των θεσμικών οργάνων, οι δαπάνες που αφορούν τις συντάξεις των Μελών του ΕΕΣ μεταφέρθηκαν στο τμήμα του εγκριθέντος προϋπολογισμού 
για το 2015 που αφορά την Επιτροπή.
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Έλεγχος και υποχρέωση λογοδοσίας

Εσωτερικός έλεγχος του ΕΕΣ

Ο εσωτερικός ελεγκτής παρέχει συμβουλές στο ΕΕΣ για την 
αντιμετώπιση κινδύνων εκδίδοντας γνώμες σχετικά με την 
ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς 
και συστάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της εκτέλεσης 
των λειτουργιών και την προαγωγή της χρηστής δημοσιονο-
μικής διαχείρισης. Επιπλέον, ο εσωτερικός ελεγκτής επικουρεί 
στο έργο τους τους εξωτερικούς ελεγκτές, αποστολή των 
οποίων είναι η πιστοποίηση των λογαριασμών του Συνεδρίου. 
Ο εσωτερικός ελεγκτής παρουσίασε στο ΕΕΣ τα αποτελέσμα-
τα των ελέγχων που διενήργησε το 2014, τις διαπιστώσεις και 
τις συστάσεις που διατυπώθηκαν, καθώς και τα μέτρα που 
ελήφθησαν σε συνέχεια των συστάσεων αυτών. Το ΕΕΣ υπο-
βάλλει επίσης ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της δραστηρι-
ότητας του εσωτερικού ελέγχου.

Τον Οκτώβριο του 2014, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου μας 
έλαβε πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τη δεοντολογία και τα 
πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών 
Ελεγκτών (Institute of internal auditors, IIA). Η εν λόγω πιστο-
ποίηση ήταν το αποτέλεσμα εκτεταμένης αξιολόγησης της 
ποιότητας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου μας, την οποία 
διενήργησε εξωτερικός αξιολογητής, ήτοι η Deloitte Sàrl, κα-
τόπιν αιτήματος του εσωτερικού ελεγκτή και της επιτροπής 
ελέγχου του οργάνου μας, με σκοπό τη συμμόρφωση με τα 
πρότυπα IIA για την επαγγελματική πρακτική του εσωτερικού 
ελέγχου.

Εξωτερικός έλεγχος του ΕΕΣ

Οι ετήσιοι λογαριασμοί του ΕΕΣ ελέγχονται από ανεξάρτητο 
εξωτερικό ελεγκτή. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο των προσπαθειών του ΕΕΣ να εφαρμόζει και το ίδιο 
τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας που ζητεί να 
εφαρμόζουν οι ελεγχόμενες από αυτό μονάδες.

Η έκθεση του εξωτερικού ελεγκτή, ήτοι της εταιρείας 
PricewaterhouseCoopers Sàrl, σχετικά με τους λογαριασμούς 
του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2013, δημοσιεύθηκε στις 
18 Σεπτεμβρίου 2014.

Γνώμες του εξωτερικού ελεγκτή  
για το οικονομικό έτος 2013

Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις:

«Κατά τη γνώμη των ελεγκτών μας, οι οικονομικές καταστά-
σεις παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομι-
κής κατάστασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου την 
31η Δεκεμβρίου 2013, των χρηματοοικονομικών επιδόσεών 
του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Συμβουλίου, της 25ης Οκτω-
βρίου 2012, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και με 
τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της 
Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανό-
νες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού».

Όσον αφορά τη χρήση των πόρων και  
τον έλεγχο των διαδικασιών:

«Βάσει των εργασιών μας, όπως περιγράφονται στην παρού-
σα έκθεση, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας κανένα στοιχείο 
που να μας ωθεί να θεωρήσουμε ότι, από κάθε ουσιώδη πλευ-
ρά και βάσει των κριτηρίων που παρατέθηκαν ανωτέρω:

 • οι πόροι που χορηγήθηκαν στο ΕΕΣ δεν χρησιμοποιή-
θηκαν για τους προβλεπόμενους σκοπούς,

 • οι ελεγκτικές διαδικασίες που θεσπίστηκαν δεν παρέ-
χουν τις αναγκαίες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση των χρηματοοικονομικών πράξεων με 
τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς».
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διατάκτη

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την ιδιότητά μου ως 
κύριου διατάκτη, δηλώνω ότι:

 • τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση είναι πλήρη και ακριβή, και

 • έχω αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι:

 - οι πόροι που διατέθηκαν για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση χρησιμοποιή-
θηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν και σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, και

 - οι θεσπισθείσες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα όσον αφορά τη νομιμό-
τητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, και εξασφαλίζουν τα μέσα για την 
κατάλληλη αντίκρουση τυχόν ισχυρισμών περί απάτης ή περί εικαζόμενης απάτης, και

 - το κόστος και τα οφέλη των δικλίδων ελέγχου είναι τα ενδεδειγμένα.

Η εν λόγω βεβαιότητα βασίζεται σε ιδία κρίση, καθώς και στα πληροφοριακά στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, 
όπως οι εκθέσεις και οι δηλώσεις των δευτερευόντων διατακτών, οι εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή και οι εκθέσεις 
του εξωτερικού ελεγκτή για τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

Επιβεβαιώνω ότι δεν γνωρίζω οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν έγγραφο και το οποίο 
θα μπορούσε να αποβεί επιζήμιο για τα συμφέροντα του θεσμικού οργάνου.

Λουξεμβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2015

Eduardo Ruiz García
Γενικός Γραμματέας



ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δωρεάν εκδόσεις:

•  ένα αντίτυπο: 
από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·

•  περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες: 
από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(http://ec.europa.eu/represent_el.htm),  
από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm),  
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Άμεση Ευρώπη (http://europa.eu/europedirect/index_el.htm) ή 
καλώντας τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*).
(*)  Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που  πραγματοποιούνται μέσω 

ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται). 

Εκδόσεις επί πληρωμή:

• από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).



ΕΥΡΩΠΑÏKΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
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