
ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό 
έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

(2017/C 417/16)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (γνωστός και ως «ΕΟΠ», εφεξής «ο Οργανισμός»), με έδρα στην Κοπεγχάγη, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου (1). Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία δικτύου 
παρατηρήσεων το οποίο να παρέχει στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και, γενικότερα, στο ευρύ κοινό αξιόπιστες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και να αξιολογούν την 
αποτελεσματικότητά τους.

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

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2015 2016

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ) 49,2 50,5

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (1) 219 208

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

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό. Περιλαμβάνονται ο κύριος και ο δευτερεύων προϋπολογισμός.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 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.

ΓΝΩΜΗ

4. Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (3) και τις εκθέσεις σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού (4) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
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(1) ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1.
(2) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www.eea. 

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

την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές 
σημειώσεις.

(4) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο 
των πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.

http://www.eea.europa.eu
http://www.eea.europa.eu


Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 
παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού την 31η Δεκεμβρίου 
2016, των αποτελεσμάτων των πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το 
οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες 
που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο 
τομέα.

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά.

Πληρωμές

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

7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Αρμοδιότητες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση

8. Σύμφωνα με τα άρθρα 310 έως 325 της ΣΛΕΕ και τον δημοσιονομικό κανονισμό του Οργανισμού, η διοίκηση φέρει την 
ευθύνη για την κατάρτιση και την παρουσίαση των λογαριασμών βάσει των διεθνώς αποδεκτών λογιστικών προτύπων για τον 
δημόσιο τομέα, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και 
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα. 
Επίσης, η διοίκηση είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές πράξεις και οι πληροφορίες που 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με τους κανόνες που τις διέπουν. Η διοίκηση του Οργανισμού 
φέρει την τελική ευθύνη για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί.

9. Κατά την κατάρτιση των λογαριασμών, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της δυνατότητας του Οργανισμού 
να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, για τη γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, ζητημάτων που αφορούν τη συνέχιση της 
δραστηριότητάς του και, τέλος, για την τήρηση λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας.

10. Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη της διαδικασίας υποβολής των 
χρηματοοικονομικών εκθέσεων του Οργανισμού.

Οι αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται

11. Στόχος μας είναι, αφενός, να αποκομίζουμε εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών 
στους λογαριασμούς του Οργανισμού όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται και, αφετέρου, βάσει του ελέγχου που διενεργούμε, να παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται. Εύλογη βεβαιότητα σημαίνει βεβαιότητα υψηλού βαθμού, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί εγγύηση ότι, 
οσάκις υπάρχει ουσιώδης ανακρίβεια ή η μη συμμόρφωση, αυτή θα εντοπίζεται πάντοτε με τον έλεγχο. Η ανακρίβεια και μη 
συμμόρφωση μπορεί να οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα, θεωρούνται δε ουσιώδεις, εάν εύλογα πιθανολογείται ότι, είτε από 
κοινού είτε έκαστη μεμονωμένα, θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε αυτούς τους 
λογαριασμούς.
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12. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα 
ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται 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, συμπεριλαμβανομένης 
της εκτίμησης των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών 
πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση 
των κινδύνων αυτών, εξετάζονται οι εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 
των λογαριασμών, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, προκειμένου να σχεδιαστούν οι 
αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά όχι προκειμένου να διατυπωθεί γνώμη σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που ακολουθούνται και του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων της διοίκησης, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών.

13. Όσον αφορά τα έσοδα, επαληθεύουμε την επιχορήγηση που λαμβάνεται από την Επιτροπή και αξιολογούμε τις 
διαδικασίες που ακολουθεί ο Οργανισμός για την είσπραξη τυχόν τελών και άλλων εσόδων.

14. Όσον αφορά τις δαπάνες, εξετάζουμε τις πράξεις πληρωμών αφού πραγματοποιηθούν, καταχωριστούν και εγκριθούν οι 
δαπάνες. Οι προπληρωμές εξετάζονται όταν ο αποδέκτης των κεφαλαίων αιτιολογήσει την ορθή χρήση τους και ο Οργανισμός 
αποδεχθεί την αιτιολόγηση εκκαθαρίζοντας την προπληρωμή, είτε το ίδιο οικονομικό έτος είτε αργότερα.

15. Για την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης και δήλωσης αξιοπιστίας, λάβαμε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του 
ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή επί των λογαριασμών του Οργανισμού, όπως ορίζει το άρθρο 208, παράγραφος 4, του 
δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ (5).

16. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

17. Ο Οργανισμός επικαιροποίησε την πολιτική ασφαλείας του το 2016, αλλά πολλές άλλες εσωτερικές διαδικασίες του είναι 
παρωχημένες. Τα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια ενέκριναν σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση 
του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας. Ο Οργανισμός προτίθεται επίσης να αναθεωρήσει την πολιτική του για τη διαχείριση 
εγγράφων, την οποία ενέκρινε το 2009, ώστε να εναρμονιστεί με τη νέα πολιτική ασφαλείας. Επίσης, ο Οργανισμός προγραμματίζει 
να αναθεωρήσει και να επικαιροποιήσει τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του, στον βαθμό που θα κριθεί αναγκαίο.

18. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) υπέβαλε σε έλεγχο επιδόσεων τις διαδικασίες 
προπαρασκευής της έκθεσης για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη του 2015 (SOER). Στην έκθεση ελέγχου της που 
δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2016, η IAS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σχετικές με την SOER διαδικασίες ήταν σε γενικές 
γραμμές κατάλληλες για τον συγκεκριμένο σκοπό. Παρ’ όλα αυτά, ο Οργανισμός και η IAS συμφώνησαν επί σχεδίου για την 
περαιτέρω βελτίωσή τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

19. Το 2014 η Επιτροπή, εξ ονόματος περισσότερων από 50 θεσμικών και άλλων οργάνων της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του 
Οργανισμού), υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο (ΣΠ) με συγκεκριμένο ανάδοχο για την προμήθεια λογισμικού και αδειών και για την 
παροχή συναφών υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο ανάδοχος διαμεσολαβεί μεταξύ του Οργανισμού 
και των εκάστοτε προμηθευτών που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του. Ως αμοιβή για αυτές τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, 
ο επιλεγείς ανάδοχος έχει δικαίωμα να προσαυξάνει κατά δύο έως εννέα τοις εκατό τις τιμές των προμηθευτών. Η σύμβαση-πλαίσιο 
ορίζει ρητά ότι δεν εκχωρεί στον ανάδοχο αποκλειστικό δικαίωμα. Το 2016 ο Οργανισμός χρησιμοποίησε την εν λόγω σύμβαση- 
πλαίσιο για την αγορά αδειών χρήσης λογισμικού συνολικής αξίας 442 754 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των αγορών αυτών 
αφορούσε προϊόντα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας που θα έπρεπε να χρησιμοποιείται μόνο κατ’ εξαίρεση, και για την οποία δεν 
είχαν αναφερθεί τιμές ούτε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ούτε στη σύμβαση-πλαίσιο. Η διαδικασία αυτή δεν εξασφαλίζει επαρκή 
ανταγωνισμό, ούτε την εφαρμογή της πλέον οικονομικής λύσης. Επιπλέον, οι προσαυξήσεις των τιμών που χρέωνε ο ανάδοχος δεν 
ελέγχθηκαν επαρκώς. Η μεγαλύτερη παραγγελία αφορούσε την ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού που προμήθευσε 
αποκλειστικός σκανδιναβός μεταπωλητής (112 248 ευρώ). Στην περίπτωση αυτή απουσίαζε οιαδήποτε αιτιολόγηση για τη χρήση 
της σύμβασης-πλαισίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα περιττή προσαύξηση της τιμής.
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(5) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

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

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Μέλος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 19ης Σεπτεμβρίου 2017.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner LEHNE

Πρόεδρος 

6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/107



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2012 και 
2013

Είναι σπάνιες οι (εκ των προτέρων) επιτόπιες επαληθεύσεις δαπανών που 
δηλώνονται στο πλαίσιο προγραμμάτων επιχορήγησης σε επίπεδο 
δικαιούχου (1).

Κατά συνέπεια, οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου παρέχουν περιορισμένη 
μόνο διασφάλιση ως προς την επιλεξιμότητα και την ακρίβεια των 
δαπανών που δηλώνονται από τους δικαιούχους.

Ολοκληρώθηκε (2)

2014

Επιπλέον, ο εσωτερικός ελεγκτής συμμετείχε τόσο στους προληπτικούς 
όσο και στους κατασταλτικούς ελέγχους, μολονότι τα καθήκοντα αυτά 
είναι ασυμβίβαστα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα των 
προληπτικών ελέγχων αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του 
Συνεδρίου και του Οργανισμού από το 2012.

Ολοκληρώθηκε

2014

Ο Οργανισμός συνήψε σύμβαση για την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με 
πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους μέσω διοργανικής σύμβασης 
που συνήφθη από τη ΓΔ Πληροφορικής. Οι όροι της σύμβασης δεν 
προσδιορίζουν επαρκώς την τοποθεσία των δεδομένων του Οργανισμού. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει τα δεδομένα του 
Οργανισμού εκτός της γεωγραφικής περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χωρίς προειδοποίηση, παραδείγματος χάριν για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που αφορούν τον χρόνο αναμονής, ενώ τα δεδομένα 
περιαγωγής ενδέχεται να χρειάζεται να αντιγράφονται σε διαφορετικά 
κέντρα δεδομένων σε διαφορετικές περιοχές. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός 
δεν εξασφάλισε τη διασφάλιση των προνομίων και των ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται, ούτε ότι 
ο πάροχος των υπηρεσιών σέβεται πλήρως τις εγγυήσεις ιδιωτικότητας 
που προβλέπει το άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ.

Ολοκληρώθηκε (3)

2015

Από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που υποβλήθηκαν σε 
έλεγχο προέκυψε ότι ο Οργανισμός υπέγραψε συμβάσεις-πλαίσια με 
έναν και μόνον ανάδοχο, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή 
διαφόρων υπηρεσιών βάσει επιμέρους συμβάσεων με κατ’ αποκοπή τιμή. 
Το γεγονός ότι ζητείται η παροχή υπηρεσιών με κατ’ αποκοπή τιμή από 
έναν και μόνο ανάδοχο δυνάμει των εν λόγω συμβάσεων έχει ως συνέπεια 
να εξουδετερώνεται ο ανταγωνισμός και να αυξάνεται ο βαθμός 
εξάρτησης από τον ανάδοχο. Ο Οργανισμός οφείλει, στο μέτρο του 
δυνατού, να συμβάλλεται με μεγαλύτερο αριθμό προμηθευτών είτε μέσω 
κίνησης νέας διαγωνιστικής διαδικασίας είτε συνάπτοντας συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση.

Ολοκληρώθηκε

(1) Το 2012 και το 2011 πραγματοποιήθηκε μία εκ των προτέρων επαλήθευση, προκειμένου να ελεγχθούν τα συστήματα δικλίδων ελέγχου ενός 
δικαιούχου. Το 2010 πραγματοποιήθηκε μία εκ των προτέρων επαλήθευση προκειμένου να ελεγχθεί η επιλεξιμότητα των δαπανών που είχε 
δηλώσει ένας δικαιούχος.

(2) Το 2016 ο Οργανισμός διενήργησε δύο εκ των υστέρων επιτόπιες επαληθεύσεις σε δικαιούχους επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της ΕΕΣ.
(3) Ο Οργανισμός παρακολουθεί διαρκώς τις νέες εξελίξεις.
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

18. Ο Οργανισμός εφαρμόζει πολλές διαδικασίες, οι οποίες επικαιροποιούνται τακτικά και είναι προσβάσιμες από όλο το 
προσωπικό μέσω του ενδοδικτύου. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 αναθεωρήθηκε η ενότητα για τη διαχείριση ποιότητας, 
περιλαμβανομένου του μητρώου των διαδικασιών. Αν κριθεί αναγκαίο, κατά τη διάρκεια του 2017 όλες οι διαδικασίες του 
μητρώου θα αναθεωρηθούν και θα επικαιροποιηθούν.

19. Ο ΕΟΠ λαμβάνει υπόψη την απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΑ

20. Η επίμαχη σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών είναι πράγματι το αποτέλεσμα μιας διοργανικής διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου κυρίως να επιτευχθεί αυξημένη αποδοτικότητα, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 104α παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω σύμβαση-πλαίσιο 
συνδέεται άμεσα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για την οργάνωση 
και τη διαχείριση της διοργανικής διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, ο Οργανισμός, όταν λαμβάνει μέρος σε διοργανική πρόσκληση 
υποβολής προσφορών, δεσμεύεται να μην προμηθεύεται τις ίδιες υπηρεσίες μέσω άλλης σύμβασης. Με τη δέσμευση αυτή 
διασφαλίζεται όχι μόνο η διαφάνεια έναντι των υποβαλλόντων προσφορά αλλά, πρωτίστως, ο σεβασμός στην αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης σε σχέση κυρίως με τις αρχές της οικονομίας και της αποδοτικότητας για τους πόρους που 
χρησιμοποιούνται. Η δέσμευσή αυτή αιτιολογεί από μόνη της επαρκώς τη χρήση της σύμβασης-πλαισίου. Επιπλέον, πρέπει να 
σημειωθεί ότι η αύξηση της αξίας των προϊόντων που παρέχονται μέσω της σύμβασης έχει συμφωνηθεί συμβατικά μεταξύ των 
μερών ενώ ο ανάδοχος είναι συμβατικά υπεύθυνος για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών σε τιμή που παραμένει σταθερή σε 
σχέση με την τιμή που επικρατεί στην αγορά για ισοδύναμα προϊόντα. Ο Οργανισμός θα ζητήσει πληροφορίες από την Επιτροπή 
προκειμένου να ενημερωθεί εάν με βάση τον συνολικό αριθμό αδειών που έχουν αγοραστεί, τα αντίστοιχα προϊόντα και οι 
αντίστοιχες υπηρεσίες θα μπορούσαν να προωθηθούν στην τοπική η εταιρική κατηγορία της σύμβασης-πλαισίου παροχής 
υπηρεσιών. 
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