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Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το 1977 και εδρεύει στο Λουξεμβούργο. 
Καθεμία από τις 28 χώρες της ΕΕ εκπροσωπείται στο Συνέδριο με ένα Μέλος. Τα Μέλη 
προτείνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και διορίζονται από το Συμβούλιο, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι 900 υπάλληλοί μας προέρχονται από 
όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι ελεγκτές μας είναι εμπειρογνώμονες στους τομείς της λογιστικής, 
των οικονομικών, της δημόσιας διοίκησης και του δικαίου.

Ελέγχοντας πού δαπανώνται τα χρήματα της ΕΕ
Ελέγχουμε κατά πόσον οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ υλοποιούνται ορθά, εξασφαλίζοντας 
την αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών.

Δημοσιονομικοί έλεγχοι
 • ελέγχουμε κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΕ είναι ορθοί.

Έλεγχοι συμμόρφωσης
 • ελέγχουμε κατά πόσον τα έσοδα και οι δαπάνες της ΕΕ συμφωνούν με τους 

ισχύοντες κανόνες.

Έλεγχοι επιδόσεων
 • ελέγχουμε κατά πόσον τα χρήματα της ΕΕ δαπανώνται αποτελεσματικά.

Ελέγχοντας 

τα κεφάλαια της ΕΕ 
σε ολόκληρο τον κόσμο



Βελτιώνοντας τη δημοσιονομική διαχείριση  
της ΕΕ
Εξετάζουμε όλες τις πτυχές των δαπανών της ΕΕ προκειμένου να διαπιστώσουμε 
με ποιον τρόπο οι δαπάνες αυτές μπορούν να γίνουν αποτελεσματικότερες και 
αποδοτικότερες. Σχεδόν όλες οι συστάσεις μας υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και οδηγούν σε βελτιώσεις στη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ, 
σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, το έργο μας βοηθά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο να λαμβάνουν ορθά τεκμηριωμένες αποφάσεις όσον αφορά 
τη θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ και την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Νέα καθήκοντα
Η ΕΕ έχει αναλάβει νέες αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε υπεύθυνοι 
για τον έλεγχο ορισμένων πτυχών των νέων μηχανισμών διακυβέρνησης, όπως 
του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην εποπτεία του τραπεζικού 
τομέα της ευρωζώνης. Είναι καθήκον μας να αξιολογούμε την εύρυθμη λειτουργία 
των μηχανισμών αυτών.

Οι ελεγκτές 
της ΕΕ



Υποχρέωση λογοδοσίας για τη χρησιμοποίηση 
των κονδυλίων της ΕΕ
Μολονότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την τελική ευθύνη για την ορθή χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΕΕ, περίπου το 90 % αυτού δαπανάται σε συνεργασία με 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, στην ΕΕ ή σε άλλες χώρες.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε χιλιάδες επισκέψεις ελέγχου εντός και εκτός Ένωσης, 
σε φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που εισπράττουν κονδύλια από την ΕΕ.

Οι εκθέσεις ελέγχου που καταρτίζουμε δημοσιεύονται σε 23 γλώσσες της ΕΕ 
στον ιστότοπο http://eca.europa.eu.

Αυτές οι εκθέσεις συμβάλλουν καθοριστικά στην άσκηση αποτελεσματικής  
δημοκρατικής εποπτείας επί του έργου της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, ήτοι διευκολύνουν να εφαρμοστεί στην πράξη η διαδικασία  
λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ.

Η συμβολή μας στη διαδικασία λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ
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Ελέγχοντας τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ

Ετήσια έκθεση

Κάθε χρόνο ελέγχουμε εάν οι λογαριασμοί της ΕΕ είναι ορθοί και εάν                
οι πράξεις εσόδων και δαπανών της ΕΕ είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες  
κανόνες. Υποβάλλουμε σε ελεγκτικές δοκιμασίες δείγμα περίπου 1 200  
πληρωμών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ: πραγματοποιούμε επισκέψεις 
ελέγχου στους ποικίλους αποδέκτες των εν λόγω κονδυλίων, είτε πρόκειται  
για φυσικά πρόσωπα είτε για οργανισμούς, και ελέγχουμε επιτόπου κατά 
πόσον πληρούνται οι όροι πληρωμής.

Οι λογαριασμοί της ΕΕ είναι αξιόπιστοι, αλλά οι κανόνες 
δεν τηρούνται πάντοτε
Όσον αφορά το 2013, στην ετήσια έκθεσή μας καταλήξαμε στο εξής 
συμπέρασμα:

 • οι λογαριασμοί της ΕΕ ήταν ορθοί και

 • τα έσοδα της ΕΕ εισπράχθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, αλλά

 • οι δαπάνες της ΕΕ περιείχαν υπερβολικά μεγάλο αριθμό σφαλμάτων ώστε 
να διατυπώσουμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη.

Το ποσοστό σφάλματος ποικίλλει ανάλογα με τον τομέα δαπανών. Το έργο 
μας καταδεικνύει ότι οι τομείς της περιφερειακής πολιτικής και της αγροτικής 
ανάπτυξης —των οποίων η διαχείριση επιμερίζεται μεταξύ Επιτροπής και κρα-
τών μελών της ΕΕ— ενέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος.

Φυσικοί 
πόροι 

40,48 %
Συνοχή 
33,89 %

Ασφάλεια και ιθαγένεια 1,48 %

Διοίκηση 5,96 %

Η Ευρώπη στον κόσμο 5,75 %

Ανταγωνιστικότητα 12,08 %

Λοιπά 0,36 %

Συνολικές δαπάνες της ΕΕ για το 2015
145,3 δισεκατομμύρια ευρώ



Ελέγχοντας 
τις επιδόσεις της ΕΕ

Ειδική έκθεση: Μεταφορές 

 Δαπάνες της ΕΕ για την κατασκευή οδικών 
δικτύων

Ελέγξαμε 24 έργα οδοποιίας στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία και την  
Ισπανία, τα οποία έλαβαν στήριξη από την ΕΕ, χρηματοδοτούμενα εν μέρει με 
ευρωπαϊκά κονδύλια. Το κόστος των έργων αυτών υπερέβη τα 3 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Η πλειονότητα των εν λόγω οδικών δικτύων βοήθησαν στην εξοικονόμηση 
χρόνου κατά τις μετακινήσεις και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Διαπιστώσαμε ότι το τελικό κόστος παρόμοιων οδικών δικτύων διέφερε έως και 
43 % μεταξύ χωρών. Η απόκλιση αυτή δεν κατέστη δυνατό να αποδοθεί σε  
γεωγραφικές ή μισθολογικές διαφορές. Σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις, 
η μέση υπέρβαση του κόστους των έργων ανερχόταν 
στο 23 % και η μέση καθυστέρηση σε εννέα μήνες.  
Επιπλέον, η κίνηση στα ολοκληρωθέντα οδικά δίκτυα ήταν 
συχνά μικρότερη από την προβλεφθείσα, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι θα μπορούσαν να είχαν επιλεγεί  
φθηνότερες λύσεις.

Συστήσαμε:

 • να καθορίζονται σαφείς στόχοι όσον αφορά τον χρόνο 
μετακίνησης, τα οφέλη σε επίπεδο οδικής ασφάλειας 
και τη χρήση των οδικών δικτύων·

 • η χρηματοδότηση από την ΕΕ να εξαρτάται από τη 
χρήση οικονομικά αποδοτικών κατασκευαστικών 
τεχνικών, και

 • να εξασφαλίζεται πλήρως ο ανταγωνισμός σε 
επίπεδο ΕΕ για τα κατασκευαστικά έργα.



Διαπιστώσαμε ότι, παρά τον ορθό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
τα περισσότερα προγράμματα της ΕΕ σημείωσαν καθυστερήσεις, ενώ η πρόοδος 
ορισμένων δεν ήταν ιδιαίτερα αξιόλογη. Η Επιτροπή αντιμετώπισε σοβαρά 
εμπόδια στη διαχείριση της βοήθειας, λόγω των ταχέως μεταβαλλόμενων 
συνθηκών και των περιορισμένων ικανοτήτων της εθνικής διοίκησης.

Παρά τη χρηματοδοτική ενίσχυση και τη διεθνή αρωγή, στο τέλος του 2013 
περίπου 210 000 άνθρωποι εξακολουθούσαν να μένουν σε καταυλισμούς.

Συστήσαμε στην Επιτροπή:

 • να βελτιώσει τις ικανότητές της όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου και 
τη σχετική ετοιμότητά της,

 • να συνδέσει αποτελεσματικά την επείγουσα βοήθεια, την αποκατάσταση και 
την αναπτυξιακή συνεργασία, και

 • να προστατεύσει τους πόρους της ΕΕ από την κατασπατάληση και 
τη διαφθορά.

Ειδική έκθεση: Αναπτυξιακή βοήθεια 

Βοήθεια της ΕΕ μετά τον σεισμό στην Αϊτή

Ελέγξαμε την αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρείχε η ΕΕ στην Αϊτή για 
την αποκατάσταση μετά τον σεισμό του 2010, ο οποίος στοίχισε τη ζωή 230 000 
ανθρώπων και άφησε 1,3 εκατομμύρια αστέγους. Μεταξύ των πολυάριθμων 
διεθνών οργανισμών που προσέφεραν βοήθεια, η ΕΕ ήταν ένας από τους 
σημαντικότερους χορηγούς βοήθειας, διαθέτοντας 1,23 δισεκατομμύρια ευρώ 
για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τη στέγαση, την αποχέτευση και την 
υγιεινή, την υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων και τα συστήματα ύδρευσης.
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ανεξαρτησία
λογοδοσία
έλεγχος

αντικειμενικότητα

πληρωμές

έργα

λογαριασμοί

δαπάνες 
της ΕΕ

εξακρίβωση

διαφάνεια

συστάσεις

επιδόσεις

αποτελεσματικότητα

κανόνες
προϋπολογισμός της ΕΕ

αποδοτικότητα 
των δαπανών

έσοδα της ΕΕ

@EUAuditorsECA

eca.europa.eu

EUAuditorsECA

mailto:eca-info@eca.europa.eu
http://eca.europa.eu

