
ΕΚΘΕΣΗ

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

(2017/C 417/39)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (Global Navigation Satellite System — Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα 
Πλοήγησης) (γνωστός και ως «GSA», εφεξής «ο Οργανισμός»), του οποίου η έδρα μεταφέρθηκε από τις Βρυξέλλες στην Πράγα 
από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 (1), ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (2) για την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 του Συμβουλίου (3) σχετικά με τη δημιουργία δομών 
διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 683/ 
2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Η εποπτική αρχή του ευρωπαϊκού παγκόσμιου δορυφορικού 
συστήματος πλοήγησης GNSS, που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1321/2004, ανέλαβε επισήμως την 1η Ιανουαρίου 
2007 το σύνολο των καθηκόντων που είχαν ανατεθεί προηγουμένως στην κοινή επιχείρηση Galileo και τα οποία επιτελεί πλέον 
ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010, όπως τροποποιήθηκε. Επιπλέον, βάσει 
συμφωνίας ανάθεσης αρμοδιοτήτων, η Επιτροπή ανέθεσε στον Οργανισμό την εκμετάλλευση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (European Geostationary Navigation Overlay Service — EGNOS).

2. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (5).

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2015 2016

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ) (1) 363,8 626,4

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 139 160

(1) Τα στοιχεία του προϋπολογισμού βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών.
(2) 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.

ΓΝΩΜΗ

4. Ελέγξαμε:

1) τους λογαριασμούς του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (6) και τις εκθέσεις σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού (7) για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, καθώς και
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(1) Απόφαση 2010/803/ΕΕ, η οποία ελήφθη κατόπιν κοινής συμφωνίας των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών (ΕΕ L 342 
της 28.12.2010, σ. 15).

(2) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11.
(3) ΕΕ L 246 της 20.7.2004, σ. 1.
(4) ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1.
(5) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: 

https://www.gsa.europa.eu/.
(6) 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.

(7) 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.

https://www.gsa.europa.eu/


2) 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).

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 στις 31 Δεκεμβρίου 2016 
παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού στις 31 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 στις 31 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 στις 
31 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 εσωτερικών δικλίδων 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 αρμόδια να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές πράξεις και οι πληροφορίες που 
αποτυπώνονται 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 στο 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 εκάστη 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. Η εξέταση αυτή καλύπτει όλες τις κατηγορίες πληρωμών, εκτός των προπληρωμών, κατά τη χρονική στιγμή της 
εκτέλεσής τους. 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 (1).

Λοιπά θέματα

16. Το Συνέδριο, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τη γνώμη που διατύπωσε, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στις 29 Μαρτίου 2017 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την απόφασή του να αποχωρήσει από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακολουθήσει διαπραγμάτευση της συμφωνίας που θα καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την 
αποχώρησή του. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία τόσο του κέντρου παρακολούθησης της ασφάλειας του 
συστήματος Galileo (Galileo Security Monitoring Centre — GSMC) όσο και των σταθμών εδάφους του συστήματος Galileo 
που βρίσκονται στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο των δομών αυτών 
μένει να προσδιοριστεί.

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

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

18. Στην έκθεση ελέγχου της του Νοεμβρίου 2016 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 2016 δεν διενεργήθηκε ετήσια αξιολόγηση κινδύνου σε επίπεδο Οργανισμού και ότι τα 
έγγραφα προγραμματισμού και οι εκθέσεις του Οργανισμού δεν αναφέρουν τους σημαντικούς κινδύνους από τους οποίους τυχόν 
απειλείται. Επιπλέον, η IAS επεσήμανε επίσης ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται για τις διάφορες συνιστώσες του συστήματος 
μέτρησης των επιδόσεων δεν είναι συνεπής, γεγονός που παρακωλύει την παρακολούθηση των επιδόσεων. Ο Οργανισμός και η IAS 
συμφώνησαν επί σχεδίου διορθωτικών μέτρων.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

19. Το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο II (διοικητικές 
δαπάνες) και αντιστοιχούσε σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ ή στο 46 % (έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ή 42 % το 2015). Οι εν λόγω 
μεταφορές πιστώσεων σχετίζονται κυρίως με υπηρεσίες ΤΠ που παρασχέθηκαν το 2016 για τις οποίες δεν παρελήφθησαν 
τιμολόγια.
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(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).



ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ

20. Στις 15 Δεκεμβρίου 2016 ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο για την εκμετάλλευση του δορυφορικού συστήματος 
Galileo κατά την περίοδο 2017-2027, συνολικού ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η σύμβαση ανατέθηκε μέσω διαδικασίας 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Ένας από τους προσφέροντες που συμμετείχαν στη διαδικασία προσέφυγε κατά του Οργανισμού 
ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφισβητώντας το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης. Το 
Δικαστήριο θα αποφανθεί επί της νομιμότητας και της κανονικότητας της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης-πλαισίου, καθώς και 
όλων των συναφών επιμέρους συμβάσεων και των μελλοντικών πληρωμών. Οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν 
το 2017.

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών

21. 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 στις 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner LEHNE

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.)

2014 Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τα ενσώματα πάγια στοιχεία 
ενεργητικού (καθαρή λογιστική αξία 1,0 εκατομμύριο ευρώ). Εν εξελίξει

2015

Η τελευταία επικύρωση των λογιστικών συστημάτων πραγματοποιήθηκε 
το 2012. Η υπεσχημένη επικύρωση λόγω των σημαντικών αλλαγών που 
αναμένονταν στις διαδικασίες και τη ροή των πληροφοριών σε συνέχεια 
της μετεγκατάστασης του Οργανισμού δεν έλαβε ποτέ χώρα. Ο νέος 
υπόλογος προγραμματίζει να διενεργήσει την επόμενη επικύρωση το 
2020.

Εν εξελίξει

2015

Ο Οργανισμός ανέπτυξε σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας για τις 
εγκαταστάσεις ασφάλειας στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 
Κάτω Χώρες. Ωστόσο δεν υπάρχει σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας για 
την έδρα του Οργανισμού στην Πράγα ούτε για τον Οργανισμό 
συνολικά.

Εν εξελίξει

2015

Η ελεγχθείσα έκθεση του Οργανισμού σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού διαφέρει από τις αντίστοιχες εκθέσεις των περισσότε-
ρων οργανισμών ως προς τον βαθμό της λεπτομέρειας των παρεχόμενων 
πληροφοριών, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης σαφών 
κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την κατάρτιση εκθέσεων για τον 
προϋπολογισμό από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς.

Ολοκληρώθηκε

2015

Το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο 
οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και 
αντιστοιχούσε σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ ή στο 42 % (έναντι 
3,4 εκατομμυρίων ευρώ ή 54 % το 2014). Οι εν λόγω μεταφορές 
αφορούν κυρίως υπηρεσίες οι οποίες παρασχέθηκαν το 2015 για τις 
οποίες ωστόσο τα σχετικά τιμολόγια θα περιέρχονταν στον Οργανισμό 
το 2016, ορισμένες μεγάλης αξίας συμβάσεις ΤΠ, καθώς και σύμβαση 
εκτίμησης κινδύνων που υπεγράφη στο τέλος του 2015. Τα εν λόγω 
έργα, τα οποία είχαν αρχικώς προγραμματιστεί για το 2016, δρομολο-
γήθηκαν το 2015 προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που 
αποδεσμεύθηκαν χάρη στην εξοικονόμηση πόρων σε άλλα κονδύλια του 
προϋπολογισμού.

ά.α.

2015

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το 2015 εγκρίθηκε 
μόλις τον Μάρτιο του 2015, ενώ εκκρεμεί ακόμη η έγκριση του 
πολυετούς προγράμματος εργασίας 2014-2020. Η καθυστερημένη 
έγκριση βασικών εγγράφων προγραμματισμού υπονομεύει την επίτευξη 
των στόχων του Οργανισμού.

Εν εξελίξει (1)

2015 Το 2015 υπήρξε σημαντική εναλλαγή προσωπικού με την αποχώρηση 
14 υπαλλήλων και την πρόσληψη 26 (2). Εν εξελίξει

(1) Η απόφαση για την έγκριση του εγγράφου προγραμματισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για την περίοδο 2017-2020 ελήφθη 
στις 28 Μαρτίου 2017.

(2) Το 2016 αποχώρησαν από τον Οργανισμό 8 υπάλληλοι και προσλήφθηκαν 24.
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19. Ο Οργανισμός υιοθέτησε τα πορίσματα της IAS σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου. Συγκεκριμένα, στο τέταρτο τρίμηνο του 
2016 ο Οργανισμός ολοκλήρωσε μια πολιτική και διαδικασία διαχείρισης εταιρικού κινδύνου. Κάθε τρίμηνο στο εσωτερικό του 
Οργανισμού συνεδριάζουν συμβούλια διαχείρισης εταιρικού κινδύνου, στα οποία επανεξετάζεται και επικαιροποιείται το μητρώο 
εταιρικών κινδύνων. Ως πρώτο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, οι εταιρικοί κίνδυνοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα VIII του 
προσωρινού ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού 2018-2020, το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Ιανουάριο 
του 2017. Όσον αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης της απόδοσης, ο Οργανισμός υιοθετεί τα πορίσματα της IAS καθώς, μεταξύ 
άλλων, στο πρώτο τρίμηνο του 2017 ολοκλήρωσε την κατάρτιση ενός δείκτη απόδοσης και μια διαδικασία υποβολής εκθέσεων, 
όπως επίσης και την ενσωμάτωση της διαδικασίας στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού.

20. Πρέπει να σημειωθεί ότι το επίπεδο των ακυρώσεων των μεταφορών είναι πολύ χαμηλό (0,7 % επί του συνόλου των 
γραμμών προϋπολογισμού το 2016), και ο GSA θεωρεί ότι το στοιχείο αυτό αποτελεί πολύ αντιπροσωπευτικότερη ένδειξη της 
διαχείρισης του προϋπολογισμού από ό,τι το επίπεδο των μεταφορών καθαυτό, το οποίο είναι αναπόφευκτα υψηλό λόγω της 
λειτουργικής φύσης του Οργανισμού και των περιόδων τιμολόγησης για πολλές διοικητικές συμβάσεις υψηλής αξίας, με 
αποτέλεσμα οι προγραμματισμένες μεταφορές να είναι πολύ περισσότερες από τις αντίστοιχες απρόβλεπτες μεταφορές.

21. Ο Οργανισμός εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να μην παρέμβει 
προς το παρόν στις δικαστικές διαδικασίες που αναφέρονται στη δημοσίευση του Δικαστηρίου. Η προσφυγή κοινοποιήθηκε στον 
GSA στις 13 Ιουλίου 2017 και καταχωρίστηκε με τον αριθμό T-99/17 EUTELSAT κατά GSA. 
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