
EL

 

 

Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της σχετικής ειδικής έκθεσης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ: www.eca.europa.eu. 

 

ECA Press 
Damijan Fišer - Υπεύθυνος Τύπου 

12, rue Alcide De Gasperi  L - 1615 Luxembourg 

Τηλέφωνο γραφείου: (+352) 4398 45410    Κινητό τηλέφωνο: (+352) 621 55 22 24 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: press@eca.europa.eu    Twitter: @EUAuditorsECA    Youtube: EUAuditorsECA 

eca.europa.eu 

Δελτίο Τύπου 
ECA/14/44

Για άμεση διανομή

Λουξεμβούργο 15 Οκτωβρίου 2014

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ οφείλουν να λάβουν 

περαιτέρω μέτρα για τη μείωση του ιδίου αποτυπώματος 

άνθρακα, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 

Έκθεση που δημοσιεύει σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) καλεί τα θεσμικά 

και λοιπά όργανα της ΕΕ να αναπτύξουν κοινή πολιτική για τη μείωση των ιδίων 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου («αποτύπωμα άνθρακα»). Η έκθεση αποκαλύπτει ότι τα 

15 θεσμικά και λοιπά όργανα που υποβλήθηκαν σε έλεγχο δεν αξιοποιούν ακόμη πλήρως 

τα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 

πρόοδος ως προς την καθιέρωση του ευρωπαϊκού συστήματος οικολογικής διαχείρισης 

και οικολογικού ελέγχου (EMAS) είναι αργή, οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το 

πραγματικό ύψος των εκπομπών αποσπασματικές και μόνο ορισμένα από τα θεσμικά και 

λοιπά όργανα χρησιμοποιούν τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις κατά τρόπο συστηματικό. 

«Τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ έχουν την υποχρέωση να υποστηρίζουν με το παράδειγμά τους την 

επίτευξη του προσεχούς στόχου της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου,» δήλωσε ο κ. Ladislav BALKO, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση, και πρόσθεσε: 

«Η απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις περιβαλλοντικές επιδόσεις κατά την καθημερινή λειτουργία είναι 

σημαντική όχι μόνο για τη δική τους αξιοπιστία, αλλά και για την αξιοπιστία της κλιματικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

Οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ κατάφεραν να αντιστρέψουν την 

ανοδική τάση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκαλούνται από την κατανάλωση ενέργειας στα 

κτίριά τους. Ωστόσο, τα αποσπασματικά διαθέσιμα στοιχεία δεν κατέστησαν δυνατόν να διαπιστωθεί 

κατά πόσον υπήρξαν σαφείς πτωτικές τάσεις όσον αφορά τις λοιπές πηγές εκπομπών, όπως είναι οι 

εκπομπές που προκαλούνται από τις μετακινήσεις για υπηρεσιακούς λόγους. Περισσότερα από τα μισά 

θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ που υποβλήθηκαν σε έλεγχο δεν είχαν θέσει προσδιορισμένους 

ποσοτικώς στόχους ως προς τη μείωση των εκπομπών τους. Η εθελοντική αντιστάθμιση των 

υπολειμματικών εκπομπών χρησιμοποιείται σε περιορισμένο βαθμό. 

Μολονότι η Επιτροπή προωθεί τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις και υπάρχουν περιβαλλοντικά κριτήρια 
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που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοντέλο στις σχετικές συμβάσεις σε εθελοντική βάση, οι ελεγκτές 

διαπίστωσαν ότι τα πλέον φιλόδοξα από αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί σε λιγότερο από το 20 % των 

160 διαδικασιών που εξετάστηκαν. Περισσότερες από τις μισές από αυτές τις διαδικασίες 

χαρακτηρίστηκαν ως «καθόλου πράσινες» ή ως «ελαφρώς πράσινες». 

Μολονότι η καταχώριση των δημόσιων διοικητικών αρχών στο EMAS είναι δυνατή από το 2001, τον Ιούνιο 

του 2014 διαπιστώθηκε ότι είχαν καταχωριστεί επτά από τα 15 θεσμικά και λοιπά όργανα που 

υποβλήθηκαν σε έλεγχο, ενώ πέντε άλλα προετοιμάζονταν να καταχωριστούν. Στις περιπτώσεις που 

εφαρμοζόταν το EMAS, έχουν επέλθει βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές επιδόσεις και έχουν εξοικονομηθεί 

πόροι. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες: 

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. 

Στην ειδική έκθεση (αριθ. 14/2014) με τίτλο «Με ποιον τρόπο υπολογίζουν, περιορίζουν και 

αντισταθμίζουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ τα αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπουν;», το 

ΕΕΣ αξιολόγησε κατά πόσον τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ διέθεταν πολιτικές για τη 

μείωση του αντικτύπου της διοικητικής λειτουργίας τους στο περιβάλλον, καθώς και κατά πόσον 

αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονταν αποτελεσματικά. 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον στοχεύει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου 

προστασίας. Το άρθρο 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

προβλέπει ότι οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον 

καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να 

προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη. 

Ο έλεγχος κάλυψε 15 θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ, ήτοι όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα 

που απασχολούσαν περισσότερους από 500 υπαλλήλους το 2012. Επιπλέον στο πεδίο του 

ελέγχου συμπεριελήφθη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος λόγω των ειδικών 

καθηκόντων του που σχετίζονται άμεσα με το θέμα του ελέγχου. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε 

ιδιαιτέρως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο λόγω του μεγέθους της, αλλά και λόγω του 

ρόλου της ως του θεσμικού οργάνου της ΕΕ που διαθέτει την εξουσία της νομοθετικής 

πρωτοβουλίας. 

Οι ελεγκτές της ΕΕ συνιστούν τα εξής: 

- Η Επιτροπή οφείλει να προτείνει μια κοινή πολιτική για τη μείωση του αποτυπώματος 

άνθρακα που προκαλείται από τη διοικητική λειτουργία των θεσμικών και λοιπών 

οργάνων της ΕΕ. Η πολιτική αυτή πρέπει να περιλαμβάνει έναν ποσοτικώς 

προσδιορισμένο γενικό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2030. 

- Τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ πρέπει να εισαγάγουν μια εναρμονισμένη 

προσέγγιση για τον υπολογισμό και τη δήλωση των άμεσων και των έμμεσων εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που προκαλούν. Επίσης, οφείλουν να αναπτύξουν μια κοινή 

προσέγγιση για την αντιστάθμιση, σε εθελοντική βάση, των αναπόφευκτων εκπομπών. 

- Όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ πρέπει να καταχωριστούν στο ευρωπαϊκό 

σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και να το 
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εφαρμόζουν αίροντας σταδιακά κάθε περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του. 

- Τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ πρέπει χρησιμοποιούν τις πράσινες δημόσιες 

συμβάσεις στο μέτρο του δυνατού. 

  

 

 

 


