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Για άμεση διανομή 

Λουξεμβούργο 19 Νοεμβρίου 2014 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

 
Εξασφαλίζοντας την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της ΕΕ: 

πανοραμική επισκόπηση των κινδύνων που επαπειλούν τη δημοσιονομική 
διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ  

 
Οι πανοραμικές επισκοπήσεις αποτελούν ένα νέο είδος δημοσίευσης του ΕΕΣ. Πραγματεύονται ευρύτερα θέματα τα οποία 
ανακύπτουν από την έρευνα και την πείρα του ΕΕΣ και τού παρέχουν την ευκαιρία να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με 
θέματα, τα οποία, μολονότι δεν θα αποτελούσαν ίσως αντικείμενο ελέγχου, είναι σημαντικά για τη δημόσια λογοδοσία και τη 
δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ.  

Βασιζόμενη στην 35ετή εμπειρία του ΕΕΣ στον έλεγχο των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ, αυτή η πανοραμική επισκόπηση 
παρουσιάζει μια γενική εικόνα των χρηματοδοτικών ροών της ΕΕ. Αναλύει τα προβλήματα και τις αιτίες τους και παρουσιάζει 
συνοπτικά τα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η μέγιστη δυνατή 
αποδοτικότητα των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ προς όφελος των φορολογουμένων της, καθώς και η 
χρησιμοποίηση με τον προσφορότερο τρόπο και η σωστή διαχείριση του προϋπολογισμού. 
 
Την πανοραμική επισκόπηση θα παρουσιάσει στον Τύπο ο κύριος Dr Igors Ludboržs (LV), Μέλος του ΕΕΣ και 
αρμόδιος για την επισκόπηση. 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014, 10.30 π.μ. 
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Με την ευκαιρία της ενημέρωσης Τύπου, θα διανεμηθεί ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ που θα περιλαμβάνει την πανοραμική επισκόπηση 
και μία ανακοίνωση Τύπου. Η πανοραμική επισκόπηση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του ΕΕΣ, www.eca.europa.eu, σε 23 επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ, μόλις ολοκληρωθεί η μετάφρασή της.  

Θα υπάρχει ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ στα γαλλικά και τα αγγλικά.   
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