
ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση 
Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το 

οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

(2016/C 449/32)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (γνωστός και ως «eu-LISA», εφεξής «ο Οργανισμός»), με έδρα στο Τάλιν, το Στρασβούργο και το St. 
Johann im Pongau, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). 
Κύρια αποστολή του Οργανισμού είναι η εξασφάλιση της λειτουργικής διαχείρισης του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν 
δεύτερης γενιάς (SIS II), του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και του Eurodac.

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

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2014 2015

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ) (1) 64,9 71,7

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 129 134

(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.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

4. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο 
διενήργησε:

α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών 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 στις 31 Δεκεμβρίου 2015, καθώς και

β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται αυτοί οι λογαριασμοί.

Ευθύνη της διοίκησης

5. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών του 
Οργανισμού, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται (5):
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(1) ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1.
(2) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www. 

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

την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.
(4) Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού.
(5) Άρθρα 39 και 50 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

http://www.eulisa.europa.eu
http://www.eulisa.europa.eu


α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 
οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα, την επιλογή 
και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής (6), και τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού, αφού ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των 
διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει 
αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική 
κατάσταση του Οργανισμού.

β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, 
καθώς και τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή 
και τη διατήρηση αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει κατάλληλη εποπτεία, 
λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, νομικές 
διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως.

Ευθύνη του ελεγκτή

6. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (7) δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και 
τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν 
λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα 
τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού όσο και σχετικά με τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται.

7. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται 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, η οποία βασίζεται σε 
εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών 
πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως εάν αυτές οφείλονται σε απάτη ή 
σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την 
κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία 
εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων, και σχεδιάζει αρμόζουσες στις 
περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, 
του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. Για την κατάρτιση της 
παρούσας έκθεσης και δήλωσης αξιοπιστίας, το Συνέδριο έλαβε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του ανεξάρτητου εξωτερικού 
ελεγκτή επί των λογαριασμών του Οργανισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 208, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού 
της ΕΕ (8).

8. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του.

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

9. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2015, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών 
ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού 
του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής.

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

10. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

11. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του Συνεδρίου.
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(6) Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 
(International Public Sector Accounting Standards — IPSAS), που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών, ή, κατά περίπτωση, από τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα (International Accounting Standards — IAS)/διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
(International Financial Reporting Standards — IFRS), που εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

(7) Άρθρο 107 του κατ’ εξουσιόδοτηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013.
(8) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).



ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

12. Ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή από τον αντισυμβαλλόμενο 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών (υπηρεσίες διαμεσολάβησης) επιμόρφωσης, καθοδήγησης και 
μάθησης από τρίτους παρόχους (υπηρεσίες επιμόρφωσης). Ο αντισυμβαλλόμενος αναζητά τις κατάλληλες υπηρεσίες επιμόρφωσης 
βάσει του εκάστοτε αιτήματος και υποβάλλει μία προσφορά τιμής για την παροχή τους χρεώνοντας αμοιβή για τις υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης που παρέχει (προσαύξηση). Ωστόσο, στη σύμβαση-πλαίσιο δεν αναφέρεται ότι η παροχή των υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης πρέπει να συμμορφώνεται με τις περί δημόσιων συμβάσεων διατάξεις που περιέχονται στους δημοσιονομικούς 
κανόνες του Οργανισμού. Ως εκ τούτου, η εφαρμοζόμενη διαδικασία υποβολής απλώς μιας προσφοράς τιμής για έγκριση από τον 
Οργανισμό δεν διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους δημοσιονομικούς κανόνες.

13. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η προεπιλογή των υποψηφίων για συμμετοχή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, εκτιμώμενης αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιήθηκε χωρίς εξουσιοδότηση από τον διατάκτη.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

14. Οι ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος για τον τίτλο ΙΙ του προϋπολογισμού 
(διοικητικές δαπάνες) ανέρχονται σε 9 εκατομμύρια ευρώ ή στο 50 % των συνολικών ανειλημμένων πιστώσεων (έναντι 
15 εκατομμυρίων ευρώ ή 87 % το 2014). Οι εν λόγω μεταφορές αφορούν κυρίως μια μεγάλη σύμβαση για την επέκταση του 
κτιρίου του Οργανισμού στο Στασβούργο (4,6 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και υπηρεσίες παρεχόμενες στο πλαίσιο πολυετών 
συμβάσεων.

15. Με τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν (Ελβετία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Νορβηγία) δεν συνήφθησαν ακόμη οι συμφωνίες οι 
οποίες θα καθορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στις εργασίες του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου και τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό του. Εν 
απουσία των συμφωνιών αυτών, οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν συνεισφέρουν στον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού βάσει διατάξεως που περιέχουν οι συμφωνίες σύνδεσης που υπεγράφησαν με την ΕΕ. Ωστόσο, 
δεν συνεισφέρουν ακόμη σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στους τίτλους Ι και ΙΙ (μισθοί και λοιπές διοικητικές δαπάνες) του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού.

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ

16. Από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο προέκυψε ότι ο Οργανισμός συνήψε 
συμβάσεις ή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με έναν και μόνον αντισυμβαλλόμενο, χωρίς να έχει προσδιορίσει με ακρίβεια τις προς 
παροχή υπηρεσίες. Αυτό περιορίζει τον ανταγωνισμό και αυξάνει την εξάρτηση από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο. Ο 
Οργανισμός οφείλει, στο μέτρο του δυνατού, να συμβάλλεται με μεγαλύτερο αριθμό προμηθευτών ή να προσδιορίζει με 
μεγαλύτερη ακρίβεια τις προς παροχή υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

17. 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 κ. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Σεπτεμβρίου 
2016.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

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.)

2013
Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τα ενσώματα πάγια στοιχεία 
ενεργητικού, εκτός από την ασφάλιση έναντι πολλαπλών κινδύνων 
πυρκαγιάς για τις εγκαταστάσεις στο Τάλιν.

Ολοκληρώθηκε

2013

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού, οι χώρες που 
συνδέονται με την υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου 
του Σένγκεν και των σχετικών με το Eurodac μέτρων οφείλουν να 
καταβάλλουν εισφορά στον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Μολονότι 
οι συνδεδεμένες με τον χώρο Σένγκεν χώρες χρησιμοποιούσαν τα 
συστήματα που διαχειριζόταν ο Οργανισμός το 2013, οι διαπραγμα-
τεύσεις της Επιτροπής βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Εν εξελίξει (1)

2014

Επισήμανση ειδικού θέματος που αφορά την αξιοπιστία των λογαρια-
σμών

Το Συνέδριο, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τη γνώμη που διατυπώνει 
στο σημείο 8, επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στην αποτίμηση της 
αξίας του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), 
του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και του 
συστήματος Eurodac στους λογαριασμούς του Οργανισμού. Η 
επιχειρησιακή διαχείριση των εν λόγω συστημάτων αποτελεί το κύριο 
καθήκον του Οργανισμού. Ελλείψει αξιόπιστων και πλήρων στοιχείων 
σχετικά με το συνολικό κόστος ανάπτυξης τους, τα συστήματα 
καταχωρίστηκαν στους λογαριασμούς του Οργανισμού στην καθαρή 
λογιστική αξία τους, η οποία αναθεωρήθηκε στο τέλος της χρήσης, βάσει 
των βιβλίων της Επιτροπής (περίπου 6,6 εκατομμύρια ευρώ την 
ημερομηνία μεταβίβασης της επιχειρησιακής διαχείρισης και 2,1 εκα-
τομμύρια ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014) (2). Η αξία αυτή αφορά κατά 
κύριο λόγο τον υλικό εξοπλισμό και στοιχεία εμπορικά διαθέσιμου 
λογισμικού, ενώ δεν καλύπτει το κόστος ανάπτυξης λογισμικού (βλέπε 
σημείωση 6.3.1 των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού).

Εν εξελίξει

2014

Από τις ανειλημμένες πιστώσεις ύψους 6,6 εκατομμυρίων ευρώ για τους 
τίτλους I (δαπάνες προσωπικού) και II (διοικητικές δαπάνες) που 
μεταφέρθηκαν από το 2013 στο 2014, πιστώσεις ύψους 1,7 εκατομμυ-
ρίων ευρώ ή 26 % ακυρώθηκαν το 2014, γεγονός που υποδηλώνει 
υπερεκτίμηση των δημοσιονομικών αναγκών στο τέλος του 2013.

ά.α.
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Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2014

Το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο 2015 ήταν 
πολύ υψηλό για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και αντιστοιχούσε σε 
15 εκατομμύρια ευρώ ή στο 87 % (έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ ή 79 % 
το 2013). Οι εν λόγω μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος 
οφείλονται κυρίως σε καθυστερήσεις στη σύναψη συμβάσεων για την 
επέκταση και την ανακαίνιση της έδρας του Οργανισμού στο 
Στρασβούργο. Το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων 
στο 2015 ήταν επίσης υψηλό για τον τίτλο IIΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) 
και αντιστοιχούσε σε 24,5 εκατομμύρια ευρώ ή στο 85 % (δεν υπάρχουν 
συγκριτικά αριθμητικά στοιχεία για το 2013), οφειλόταν δε κυρίως σε 
πολυετείς συμβάσεις για τη συντήρηση των συστημάτων ΤΠ. Το υψηλό 
επίπεδο ακύρωσης πιστώσεων που είχαν μεταφερθεί από το 2013 και το 
υψηλό επίπεδο μεταφορών από το 2014 στο 2015, αντιβαίνει στην 
αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού. Πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή αξιόπιστες διαδικασίες για τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και 
την παρακολούθηση του προϋπολογισμού.

ά.α.

(1) Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το σημείο 15 και την απάντηση του Οργανισμού.
(2) 0,2 εκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ποσό χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας.
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

14. Η εν λόγω σύμβαση-πλαίσιο ανατέθηκε μέσω ανοικτής διαδικασίας και σύμφωνα με τους κανόνες του δημοσιονομικού 
κανονισμού του Οργανισμού. Παρόλο που δεν υπάρχει ρητή διάταξη που να ορίζει ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται από τους 
κανόνες της ΕΕ για τη σύναψη συμβάσεων, στη συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνεται η υποχρεωτική απαίτηση προσφοράς της 
χαμηλότερης τιμής της αγοράς. Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να επιβάλει επανεξέταση των τιμών σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
η ύπαρξη χαμηλότερης τιμής.

Ο Οργανισμός δεν γνωρίζει την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης που να επιβάλλει στους αντισυμβαλλόμενους συγκεκριμένους 
κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων.

15. Ο Οργανισμός θεωρεί ότι δεν υπήρξε προεπιλογή, κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού και των κανόνων 
εφαρμογής του (ήτοι, τυπική εφαρμογή προκαθορισμένων κριτηρίων επιλογής), πριν από την προκήρυξη της διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν μέρος της διερεύνησης αγοράς και όχι της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών. Το αποτέλεσμα της διερεύνησης αγοράς αποτέλεσε μέρος των εγγράφων που εγκρίθηκαν από τον διατάκτη πριν από 
την προκήρυξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

16. Όπως αναφέρθηκε από το Συνέδριο στην περίπτωση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν για το έργο ανακατασκευής στο 
Στρασβούργο, ήταν γνωστό ότι το χρονοδιάγραμμα πληρωμών προέβλεπε σημαντικές μεταφορές για τις πιστώσεις C1 και C2, και 
οι πράξεις αυτές είχαν προγραμματιστεί και είχαν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο.

Ο Οργανισμός κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες σε επίπεδο προγραμματισμού και συντονισμού προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλες 
οι περιπτώσεις που σχετίζονται με μη διαχωριζόμενες πιστώσεις ήταν πράγματι δικαιολογημένες, όπως προκύπτει άλλωστε και από 
τη σημαντική μείωση των ακυρώσεων οι οποίες από 1 690 194,29 EUR, ήτοι 25,53 % των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν το 
2014, μειώθηκαν σε 457 590,48, ήτοι 8,75 % των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν το 2015.

17. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη το σχόλιο και επισημαίνει ότι έχουν ληφθεί όλες οι νομικά δυνατές ενέργειες προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η χρηματική συνεισφορά των συνδεδεμένων χωρών στον προϋπολογισμό του Οργανισμού, παρόλο που τις 
διαπραγματεύσεις με τις συνδεδεμένες χώρες διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι ο Οργανισμός. Οι συμφωνίες αυτές υπόκεινται 
σε επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια των εν λόγω χωρών.

18. Κατά τον χρόνο της δημοσίευσης των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή όταν η διαπραγμάτευση με κάποιον τρέχοντα 
αντισυμβαλλόμενο είναι αναπόφευκτη, ο Οργανισμός καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ιδιαίτερα όσον αφορά τα συστήματα που τελούν υπό διαχείριση, παράγοντες που εκφεύγουν του ελέγχου του Οργανισμού 
περιορίζουν τη δυνατότητα συστηματικής επαναπροκήρυξης διαγωνισμών. Στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι εξής: 
οι τεχνικές και νομικές απαιτήσεις που αφορούν τα συστήματα και οι οποίες εξελίσσονται σε σύγκριση με την προκήρυξη υποβολής 
προσφορών, ο περιορισμένος αριθμός προσωπικού που είναι διαθέσιμος για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών υποβολής 
προσφορών και ο περιορισμένος χρόνος για την εκπλήρωση των συμβατικών απαιτήσεων που επιβάλλονται από τις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες. 
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