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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
Έλεγχος της ΕΕ: Συμβολή του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων  

(External Borders Fund - EBF) στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ 

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους  
και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού 
της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων. 

Η ειδική αυτή έκθεση (αριθ. 15/2014) εξετάζει κατά πόσο το EBF συνέβαλε αποτελεσματικά στη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η έκθεση επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα του EBF και την προστιθέμενη 
αξία της ΕΕ, καθώς και στην επίτευξη των στόχων των έργων και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδοτικής αλληλεγγύης. Το EBF αποτέλεσε το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την υποστήριξη της 
διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων κατά την περίοδο 2007-2013· για την περίοδο 2014–2020, αντικαθίσταται 
από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Σύνορα και Θεωρήσεις (Internal Security Fund Borders and Visas - ISF).  

Τα κύρια συμπεράσματα και τις συστάσεις της έκθεσης θα παρουσιάσει στον Τύπο ο Δρ Louis Galea (MT), 
Μέλος του Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. 
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Με την ευκαιρία της ενημέρωσης Τύπου, θα διανεμηθεί ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ που θα περιλαμβάνει την ειδική έκθεση 
και μία ανακοίνωση Τύπου. Η έκθεση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του ΕΕΣ, www.eca.europa.eu, σε 23 επίσημες γλώσσες 
της ΕΕ,  
μόλις ολοκληρωθεί η μετάφρασή της.  

Η ενημέρωση Τύπου θα μεταδοθεί ΖΩΝΤΑΝΑ μέσω EbS στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1.  
Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, θα είναι δυνατή η αποστολή ερωτήσεων μέσω Twitter στη διεύθυνση: 
@EUAuditorsECA.  
Θα υπάρχει ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ στα γαλλικά και τα αγγλικά. 
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