
ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το 
οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

(2016/C 449/10)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (γνωστός και ως «EASA», εφεξής «ο Οργανισμός»), με έδρα στην 
Κολωνία, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), ο οποίος 
καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 (2). Στον Οργανισμό έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα ρυθμιστικού και 
εκτελεστικού χαρακτήρα καθήκοντα στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας.

2. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (3).

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2014 2015

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ) 162,3 185,4

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (1) 740 779

(1) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

3. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές 
δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου του 
Οργανισμού. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων ελεγκτών και, 
αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

4. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο 
διενήργησε:

α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (4) και τις εκθέσεις 
σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού (5) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και

β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται αυτοί οι λογαριασμοί.

Ευθύνη της διοίκησης

5. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών του 
Οργανισμού, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται (6):
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(1) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(3) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www.easa. 

europa.eu
(4) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, 

την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.
(5) Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού.
(6) Άρθρα 39 και 50 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

http://www.easa.europa.eu/
http://www.easa.europa.eu/


α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 
οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα, την επιλογή 
και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής (7), και τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού, αφού ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των 
διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει 
αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική 
κατάσταση του Οργανισμού.

β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, 
καθώς και τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή 
και τη διατήρηση αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει κατάλληλη εποπτεία, 
λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, νομικές 
διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως.

Ευθύνη του ελεγκτή

6. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (8) δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και 
τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν 
λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα 
τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού όσο και σχετικά με τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται.

7. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται σε 
εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών 
πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως εάν αυτές οφείλονται σε απάτη ή 
σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την 
κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία 
εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων, και σχεδιάζει αρμόζουσες στις 
περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, 
του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. Για την κατάρτιση της 
παρούσας έκθεσης και δήλωσης αξιοπιστίας, το Συνέδριο έλαβε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του ανεξάρτητου εξωτερικού 
ελεγκτή επί των λογαριασμών του Οργανισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 208, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού 
της ΕΕ (9).

8. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του.

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

9. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2015, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών 
ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού 
του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής.

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

10. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

11. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του Συνεδρίου.

1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/57

(7) Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 
(International Public Sector Accounting Standards — IPSAS), που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών, ή, κατά περίπτωση, από τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα (International Accounting Standards — IAS)/διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
(International Financial Reporting Standards — IFRS), που εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

(8) Άρθρο 107 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013.
(9) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).



ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

12. Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό τόσο για τον τίτλο IΙ 
(διοικητικές δαπάνες), στο πλαίσιο του οποίου μεταφέρθηκαν 4,4 εκατομμύρια ευρώ ή το 20,2 % (έναντι 3,6 εκατομμυρίων ευρώ ή 
22 % το 2014), όσο και για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες), στο πλαίσιο του οποίου μεταφέρθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ ή 
το 32,0 % (έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ή 38,1 % το 2014). Οι εν λόγω μεταφορές συνδέονται κυρίως με ανάπτυξη συστημάτων 
ΤΠ που παραγγέλθηκαν προς το τέλος του οικονομικού έτους, καθώς και με δραστηριότητες θέσπισης κανόνων και με ερευνητικά 
έργα με χρονικό ορίζοντα πέραν του 2015.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

13. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των σχολίων που 
διατύπωσε το Συνέδριο τα προηγούμενα έτη.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κ. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Σεπτεμβρίου 
2016.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

μέτρων
(Ολοκληρώθηκε/Εν εξελίξει/Εκκρεμεί/ά.α.)

2013

Το 2012 ο Οργανισμός επέλεξε 14 εθνικές αεροπορικές αρχές και 10 
ειδικευμένους φορείς μέσω διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στο 
πλαίσιο της ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες μέρους των 
δραστηριοτήτων πιστοποίησης που εκτελεί. Το 2013 οι δαπάνες για 
την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων πιστοποίησης ανήλθαν σε 
22 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Η διαδικασία ανάθεσης συγκεκριμένων 
καθηκόντων πιστοποίησης σε εθνικές αεροπορικές αρχές και ειδικευμέ-
νους φορείς, καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται, 
περιγράφονται σε ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες που καθορίστηκαν από 
τον Οργανισμό. Ωστόσο, η διαφάνεια της εξωτερικής ανάθεσης θα 
μπορούσε να βελτιωθεί με καλύτερη τεκμηρίωση των διαδικασιών 
ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων που πραγματοποιή-
θηκαν βάσει των κριτηρίων που ορίστηκαν στις κατευθυντήριες οδηγίες 
του Οργανισμού. Αυτό ισχύει επίσης για την ανάθεση πολλών άλλων 
συμβάσεων χαμηλής αξίας σε προσφέροντες.

Ολοκληρώθηκε

2013

Ο Οργανισμός άρχισε να λειτουργεί το 2004 και, μέχρι σήμερα, 
εργάζεται βάσει αλληλογραφίας και ανταλλαγών με το κράτος μέλος 
υποδοχής. Ωστόσο, μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους δεν 
έχει υπογραφεί συνολική συμφωνία σχετικά με την έδρα. Τέτοιου είδους 
συμφωνία θα προήγε τη διαφάνεια σχετικά με τις συνθήκες υπό τις 
οποίες λειτουργεί ο Οργανισμός και εργάζεται το προσωπικό του.

Εν εξελίξει

2014

Το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων ήταν υψηλό (97,1 %). 
Μολονότι ο Οργανισμός μείωσε περαιτέρω το συνολικό επίπεδο 
μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο έτος, από 7,2 
εκατομμύρια ευρώ ή 7,7 % το 2013 σε 5,9 εκατομμύρια ευρώ ή 
6,2 % το 2014, το ποσοστό μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο 
επόμενο έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και για 
τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) με 3,6 εκατομμύρια ευρώ ή 
22,0 % και 2,0 εκατομμύρια ευρώ ή 38,1 % αντίστοιχα. Μολονότι αυτό 
δικαιολογείται εν μέρει από τον πολυετή χαρακτήρα των δραστηριοτή-
των του Οργανισμού και οι μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος που 
περιλαμβάνονταν στο δείγμα του Συνεδρίου δικαιολογούνταν δεόντως, 
ένα τόσο υψηλό επίπεδο μεταφορών πιστώσεων αντιβαίνει στην αρχή της 
ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού.

ά.α.

2014

Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης του σχεδιασμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων του Οργανισμού, ιδίως όσον αφορά τις συμβάσεις-πλαίσια. 
Το 2014 τρεις διαδικασίες κινήθηκαν με υπερβολική καθυστέρηση, με 
αποτέλεσμα να μη διασφαλιστεί η έγκαιρη αντικατάσταση των 
υφιστάμενων συμβάσεων-πλαισίων κατά τον χρόνο της λήξης τους. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων, δύο 
υφιστάμενες συμβάσεις-πλαίσια παρατάθηκαν έως ότου τεθούν σε ισχύ 
οι νέες συμβάσεις, ενώ σε μια άλλη περίπτωση κινήθηκε διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση προκειμένου να καλυφθεί το 
χρονικό κενό μεταξύ των δύο συμβάσεων. Η μεταβολή της αρχικής 
διάρκειας της σύμβασης επηρεάζει τον θεμιτό ανταγωνισμό και η χρήση 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση δεν είναι σύμφωνη 
με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

ά.α.
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

13. Από το 2012, ο Οργανισμός έχει μειώσει σημαντικά τα επίπεδα μεταφορών πιστώσεων από 24 % σε 20,2 % για τον τίτλο II 
και από 46,3 % σε 32 % για τον τίτλο III. Όπως αναγνωρίζουν και οι ελεγκτές, τα μεταφερθέντα ποσά δικαιολογούνται από τη 
φύση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, και τώρα τα επίπεδα προσεγγίζουν πράγματι τα αποδεκτά επίπεδα (+ 0,2 % και + 2 % 
αντίστοιχα). Ωστόσο, ο Οργανισμός διατηρεί τη δέσμευση να μειώσει περαιτέρω το συνολικό επίπεδο μεταφορών. 
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