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Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο
Ποιοι είμαστε

Το έργο μας

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο ανεξάρτητος
εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα
στο Λουξεμβούργο. Το όργανό μας απαρτίζεται από 28
μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Απασχολούμε
περίπου 900 υπαλλήλους, όλων των εθνικοτήτων της ΕΕ,
στους τομείς του ελέγχου και της διοικητικής υποστήριξης. Από τη δημιουργία μας, το 1977, το έργο μας
επικεντρώνεται στη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης
των οικονομικών της ΕΕ, καθώς και της σχετικής υποχρέωσης λογοδοσίας.

Ελέγχουμε αν τα κεφάλαια της ΕΕ καταχωρίζονται ορθά,
εισπράττονται και αναλώνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, επιτυγχάνοντας την αξιοποίησή τους κατά τον βέλτιστο από οικονομική άποψη
τρόπο. Προειδοποιούμε για τους κινδύνους, παρέχουμε
διασφάλιση και καθοδήγηση στους φορείς χάραξης
πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της
διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και μεριμνούμε
ώστε οι πολίτες της ΕΕ να γνωρίζουν πώς δαπανώνται τα
χρήματά τους. Μέσω του ελεγκτικού και λοιπού έργου
μας, συμβάλλουμε στην ενίσχυση της δημοκρατικής
νομιμότητας και βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εγκαταστάσεις του ΕΕΣ στο Λουξεμβούργο
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Πρόλογος
του Προέδρου

αφορούσαν νέα νομοθεσία της ΕΕ με σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο ή την τροποποίηση της ισχύουσας, μεταξύ
άλλων τη γνώμη για τον κανονισμό σύστασης του ΕΤΣΕ.

Αγαπητή αναγνώστρια, αγαπητέ αναγνώστη,
Η έκθεση δραστηριοτήτων μας για το 2015 καλύπτει μια
χρονιά κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε
και πάλι μείζονες προκλήσεις, με σημαντικές εξελίξεις στη
διακυβέρνηση, τις πολιτικές και τη δημοσιονομική διαχείρισή της, μεταξύ άλλων με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και τον Ενιαίο
Μηχανισμό Εξυγίανσης για τις τράπεζες εντός της ζώνης του
ευρώ. Οι ανωτέρω εξελίξεις, όπως και άλλες, επιφόρτισαν το
όργανό μας με νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες.
Το 2015 εξακολουθήσαμε να ελέγχουμε τις δραστηριότητες
των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, καθώς και όλους
τους πόρους της ΕΕ που έλαβαν τα κράτη μέλη, τρίτες χώρες,
διεθνείς οργανισμοί και τρίτοι. Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη, δημοσιεύσαμε ετήσιες
εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της
ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, καθώς και ειδικές
ετήσιες εκθέσεις για τους άνω των 50 εκτελεστικούς και
λοιπούς οργανισμούς της ΕΕ. Δημοσιεύσαμε επίσης 25 ειδικές
εκθέσεις επί μιας σειράς θεμάτων, τα αποτελέσματα των
οποίων συνοψίζονται στο παρόν έγγραφο. Αναφέρουμε ως
παράδειγμα δύο εξ αυτών: η πρώτη αφορά το σύστημα εμπορίας εκπομπών, και καταδεικνύει πώς το έργο μας υπερβαίνει
τα αμιγώς δημοσιονομικά ζητήματα και η δεύτερη —από μια
νέα σειρά ειδικών εκθέσεων για τη δημοσιονομική και την
οικονομική διακυβέρνηση— αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Επιπλέον,
κατά τη διάρκεια του έτους δημοσιεύσαμε οκτώ γνώμες που

Προκειμένου το έργο μας να έχει αντίκτυπο, είναι επίσης
άκρως σημαντικό να μοιραζόμαστε τα διαφωτιστικά στοιχεία που αντλούμε από το έργο μας με τα ενδιαφερόμενα
μέρη σε επίπεδο ΕΕ και κράτους μέλους. Κατά τη διάρκεια
του έτους ενισχύσαμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τους βασικούς εταίρους μας στη διασφάλιση της
υποχρέωσης λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ. Παρουσιάσαμε
τα αποτελέσματα των ελέγχων μας σε αυξημένο αριθμό
εξειδικευμένων επιτροπών των εν λόγω θεσμικών οργάνων
και λάβαμε υπόψη τις ανησυχίες τους κατά τον σχεδιασμό
των μελλοντικών ελεγκτικών εργασιών μας. Επιπροσθέτως,
τα Μέλη μας πραγματοποίησαν επισκέψεις υψηλού επιπέδου σε κράτη μέλη, με σκοπό την ενίσχυση των εταιρικών
σχέσεων με τις εθνικές αρχές, τα κοινοβούλια και τα ανώτατα όργανα ελέγχου. Το 2015 διοργανώσαμε δύο αξιοσημείωτες διασκέψεις, μία για την ενεργειακή ασφάλεια της
ΕΕ στις Βρυξέλλες, και μία άλλη στο Λουξεμβούργο σχετικά
με το μέλλον της αναπτυξιακής βοήθειας στο πλαίσιο της
έγκρισης των νέων Στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Αναλάβαμε επίσης να φέρουμε εις πέρας μια σημαντική
εσωτερική μεταρρύθμιση, προκειμένου το όργανό μας να
ανταποκρίνεται καλύτερα σε μια διαρκώς εξελισσόμενη
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρούσα έκθεση υπογραμμίζονται
ορισμένες από τις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήσαμε σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεών μας με
τα ενδιαφερόμενα μέρη, των ελέγχων μας και των πόρων
μας. Παρουσιάζονται επίσης σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του προσωπικού, τα οικονομικά και τις
επιδόσεις μας κατά το προηγούμενο έτος, τα αποτελέσματα
των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων μας κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και σχετικά με την τελευταία ετήσια
διαδικασία χορήγησης απαλλαγής.
Ελπίζω η παρούσα έκθεση να αποτελέσει μια χρήσιμη και
ενδιαφέρουσα σύνοψη των δραστηριοτήτων που αναπτύξαμε το 2015 για την εκπλήρωση της αποστολής μας που
μας έχει ανατεθεί ως προς τη βελτίωση της δημοσιονομικής
διαχείρισης της ΕΕ, τη βελτίωση της υποχρέωσης λογοδοσίας και της διαφάνειας, καθώς και την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Πρόεδρος

Συνοπτική επισκόπηση
του 2015
Οι δραστηριότητές μας

Η διαχείρισή μας

••

••

••

••

••

••

Ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του
προϋπολογισμού της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία
Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014, οι οποίες
αποτελούνται κυρίως από τις γνώμες για τη δήλωση
αξιοπιστίας και τα αποτελέσματα των ελέγχων.
Πενήντα δύο ειδικές ετήσιες εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζονται οι γνώμες που προέκυψαν από τους δημοσιονομικούς ελέγχους μας έκαστου οργανισμού και
λοιπού οργάνου της ΕΕ που εδρεύει στο έδαφος της
Ένωσης, καθώς και δύο συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις.
Είκοσι πέντε ειδικές εκθέσεις επί συγκεκριμένων διαχειριστικών θεμάτων ή επί συγκεκριμένων τομέων του
προϋπολογισμού, όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών,
τα προγράμματα για την απασχόληση των νέων και η συνδρομή κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Οκτώ γνώμες σχετικά με νέες νομοθετικές πράξεις
της ΕΕ ή σχετικά με την επικαιροποίηση παλαιότερων, καθώς και σχετικά με άλλες αποφάσεις που
έχουν επιπτώσεις στη δημοσιονομική διαχείριση, οι
οποίες ποικίλλουν, από την πρόταση κανονισμού για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έως
την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού για τον
Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης.
Συνεδριάσεις, σεμινάρια και διασκέψεις με τα
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων δύο
διασκέψεων υψηλού επιπέδου για την υποχρέωση
λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ, μία για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και μία άλλη για το
μέλλον της αναπτυξιακής βοήθειας.

Οι εγκαταστάσεις του ΕΕΣ στο Λουξεμβούργο

••

••
••
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Αναλάβαμε να φέρουμε εις πέρας μια εσωτερική
μεταρρύθμιση, με στόχους τον εξορθολογισμό των
διαδικασιών ελέγχου και κατάρτισης εκθέσεων και
την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας στη διαχείριση
των πόρων μας.
Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην ολοκλήρωση
των συστημάτων πληροφοριών για τη διαχείριση
του ελέγχου και την τεκμηρίωση και επικεντρωθήκαμε στο να καταστούν προσβάσιμες από κινητές
συσκευές οι σχετικές με τους ελέγχους πληροφορίες.
Υποδεχθήκαμε ένα νέο Μέλος του οργάνου μας, τη
Bettina Jakobsen από τη Δανία.
Εξακολουθήσαμε να εφαρμόζουμε πολιτική ίσων
ευκαιριών κατά τη διαδικασία πρόσληψης και τη
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Οι δραστηριότητές μας

Ελεγκτικό έργο
Οι εκθέσεις ελέγχου και οι γνώμες μας συνιστούν στοιχείο
ουσιώδους σημασίας στην αλυσίδα της υποχρέωσης λογοδοσίας στην ΕΕ, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για να
υποχρεώνουν σε λογοδοσία —δίως στο πλαίσιο της ετήσιας
διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής— τους υπεύθυνους
για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Πρόκειται
κυρίως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για τα άλλα
θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στους τομείς που υπόκεινται
σε επιμερισμένη διαχείριση, όπως η γεωργία και οι δαπάνες
για τη συνοχή.
Παράγουμε τρία βασικά είδη εγγράφων:

••

••

••

Ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως
τα αποτελέσματα των εργασιών που εκτελούνται
στο πλαίσιο των δημοσιονομικών ελέγχων και των
ελέγχων συμμόρφωσης επί του προϋπολογισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Ταμείων
Ανάπτυξης, (ΕΤΑ), αλλά και πτυχές που αφορούν τη
δημοσιονομική διαχείριση και τις επιδόσεις. Επιπλέον,
δημοσιεύονται χωριστά ειδικές ετήσιες εκθέσεις
σχετικά με τους εκτελεστικούς και αποκεντρωμένους
οργανισμούς, τα λοιπά όργανα και τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ.
Ειδικές εκθέσεις, οι οποίες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επιδόσεων και
ελέγχων συμμόρφωσης, οι οποίοι διενεργούνται επί
συγκεκριμένων τομέων δαπανών ή τομέων πολιτικής,
επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού
ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών θεμάτων.
Γνώμες σχετικά με νέες νομοθετικές πράξεις ή σχετικά με την επικαιροποίηση παλαιότερων με αντίκτυπο στη δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και άλλα
έγγραφα που περιλαμβάνουν εξέταση είτε κατόπιν
αιτήματος άλλου θεσμικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία του ΕΕΣ.
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Στόχος μας είναι η διαχείριση των πόρων μας κατά τρόπο
που να εξασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των
διαφόρων δραστηριοτήτων μας, επιτυγχάνοντας παράλληλα αξιόπιστα αποτελέσματα και εκτεταμένη κάλυψη των
διαφορετικών τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το 2015
αφιερώσαμε σημαντικό ποσοστό των πόρων μας στην
κατάρτιση των ετήσιων δηλώσεων αξιοπιστίας, τις οποίες
παρουσιάσαμε στις ετήσιες εκθέσεις μας. Το παραχθέν έργο
όσον αφορά τη δήλωση αξιοπιστίας καλύπτει τις δύο πτυχές
σχετικά με τις οποίες το ΕΕΣ οφείλει, δυνάμει της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διατυπώσει
ετήσια γνώμη, ήτοι σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί. Στις
περιπτώσεις που είναι εφικτό, λαμβάνουμε υπόψη τα αποτελέσματα των εργασιών άλλων ελεγκτών —βλέπε τμήμα για
τον έλεγχο των οργανισμών της ΕΕ (σ. 14)— καθώς και των
θέσεων της διοίκησης υπό τη μορφή των ετήσιων εκθέσεων
δραστηριοτήτων των Γενικών Διευθυντών της Επιτροπής.
Πέραν των υποχρεωτικών ελέγχων δυνάμει της νομοθεσίας,
επιλέγουμε συγκεκριμένους τομείς δαπανών ή πολιτικής,
βάσει κριτηρίων όπως ο κίνδυνος παρατυπιών ή ανεπαρκών επιδόσεων, η δυνατότητα βελτίωσης και το δημόσιο
συμφέρον. Επιλέγουμε τα θέματα αυτά με απόλυτη ανεξαρτησία, συνεκτιμώντας παράλληλα τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών. Το 2015 δημοσιεύσαμε 25 ειδικές εκθέσεις,
οι οποίες αποτελούν ως επί το πλείστον το αποτέλεσμα των
εργασιών μας στον τομέα του ελέγχου επιδόσεων. Οι συνόψεις των εκθέσεων αυτών παρουσιάζονται στην παρούσα
έκθεση (σ. 15 έως 33), βάσει των τομέων του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), του επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.
Καλούμαστε επίσης να γνωμοδοτούμε σχετικά με νέες
νομοθετικές πράξεις με δημοσιονομικό αντίκτυπο ή σχετικά
με την επικαιροποίηση παλαιότερων. Το 2015 δημοσιεύσαμε
οκτώ γνώμες σχετικά με προτάσεις νέων κανόνων και κανονισμών ή την τροποποίησή τους (σ. 34)· τονίζουμε ιδιαίτερα
τη γνώμη μας για το ΕΤΣΕ ώστε να καταδείξουμε, αφενός, το
θέμα και, αφετέρου, τον αντίκτυπο των γνωμών μας.
Οι εκθέσεις ελέγχου και οι γνώμες μας είναι διαθέσιμες στο
σύνολό τους στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu).
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Οι δραστηριότητές μας

Εκθέσεις ελέγχου και γνώμες κατά την περίοδο 2013-2015
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Οι δραστηριότητές μας

Επισκέψεις ελέγχου το 2015
Μολονότι η συντριπτική πλειονότητα των ελεγκτικών
εργασιών εκτελείται στην έδρα μας στο Λουξεμβούργο, οι
ελεγκτές μας πραγματοποίησαν επίσης επισκέψεις ελέγχου
σε αρχές των κρατών μελών, σε άλλους αποδέκτες κεφαλαίων της ΕΕ στο έδαφος της ΕΕ και σε τρίτες χώρες (μεταξύ άλλων σε οργανισμούς που επεξεργάζονται κεφάλαια της ΕΕ,
όπως στα περιφερειακά γραφεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων στην Κένυα και την Ουγκάντα), καθώς και στα
άλλα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ. Μέσω των επισκέψεων αυτών συγκεντρώσαμε
άμεσα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου από τους φορείς που
συμμετέχουν στην επεξεργασία, τη διαχείριση, την είσπραξη και την καταβολή κεφαλαίων της ΕΕ, καθώς και από τους
τελικούς δικαιούχους που τα εισέπραξαν.
Τα κλιμάκια ελέγχου μας αποτελούνται συνήθως από δύο
ή τρεις ελεγκτές και η διάρκεια των επισκέψεων ελέγχου
μπορεί να κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως δύο εβδομάδες.
Η συχνότητα και η ένταση των ελεγκτικών εργασιών στα
επιμέρους κράτη μέλη και τις δικαιούχους χώρες εξαρτώνται από το είδος του ελέγχου και, κατά περίπτωση, από τα
επιλεγέντα δείγματα πράξεων. Επομένως, ο αριθμός των
επισκέψεων ελέγχου μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα
και από έτος σε έτος. Οι επισκέψεις ελέγχου μας εντός της
ΕΕ πραγματοποιούνται συχνά σε συνεργασία με τα ανώτατα
όργανα ελέγχου των οικείων κρατών μελών.
Το 2015 οι ελεγκτές μας αφιέρωσαν 4 310 ημέρες σε επιτόπιους ελέγχους —στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες—
συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο των
ετήσιων εκθέσεων και επιλεγμένων ελεγκτικών καθηκόντων
(ειδικές εκθέσεις). Επίσης, αρκετός χρόνος δαπανήθηκε
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στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, καθώς και σε αποκεντρωμένους και εκτελεστικούς
οργανισμούς και λοιπά όργανα σε όλη την ΕΕ. Οι ελεγκτές
μας αφιέρωσαν λιγότερες ημέρες σε επιτόπιους ελέγχους
σε σύγκριση με το 2014. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει
την υιοθέτηση αποδοτικότερων μεθόδων εργασίας και
την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας, όπως της ασφαλούς ανταλλαγής στοιχείων και εγγράφων, καθώς και της
τηλεδιάσκεψης.

Περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης
Μολονότι οι έλεγχοί μας δεν σχεδιάζονται με ειδικό σκοπό
τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης, διαπιστώνουμε ορισμένες περιπτώσεις σχετικά με τις οποίες έχουμε υπόνοιες
για ενδεχόμενες παράτυπες ή δόλιες δραστηριότητες. Το
όργανό μας συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για την καταπολέμηση
της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Διαβιβάζουμε στην OLAF κάθε περίπτωση που εγείρει υπόνοιες
απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας
εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, την οποία
εντοπίζουμε στο πλαίσιο του ελεγκτικού έργου μας. Οι
περιπτώσεις αυτές παρακολουθούνται στη συνέχεια από
την OLAF, η οποία αποφασίζει για τυχόν διενέργεια έρευνας
και συνεργάζεται, όπου κρίνεται αναγκαίο, με τις αρχές των
κρατών μελών. Το 2015, κοινοποιήσαμε 27 τέτοιες περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης στην OLAF (16 το 2014) τις οποίες
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια των εργασιών μας σχετικά με
τη δήλωση αξιοπιστίας για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015,
καθώς και στο πλαίσιο άλλων ελεγκτικών καθηκόντων.
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Οι δραστηριότητές μας

Ημέρες επιτόπιων ελέγχων το 2015
Iταλία
Γερμανία
Πολωνία
Ισπανία
Γαλλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ελλάδα
Ρουμανία
Ουγγαρία
Πορτογαλία
Βουλγαρία
Κάτω Χώρες
Φινλανδία
Αυστρία
Τσεχική Δημοκρατία
Λιθουανία
Ιρλανδία
Δανία
Σλοβακία
Σουηδία
Σλοβενία
Μάλτα
Βέλγιο
Κύπρος
Λετονία
Εσθονία
Λουξεμβούργο
Ελβετία
Αλγερία
Αζερμπαϊτζάν
Αίγυπτος
Ουγκάντα
Σερβία
Κίνα
ΗΠΑ
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Κούβα
Μιανμάρ/Βιρμανία
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τουρκία
Ερυθραία
Γκάνα
Τανζανία
Νορβηγία
Αλβανία
Αϊτή
Παπουασία-Νέα Γουινέα
Ρουάντα
Μαυροβούνιο
Ουκρανία
Αιθιοπία
Κένυα
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Μολδαβία
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Οι δραστηριότητές μας

Ετήσιες εκθέσεις για το οικονομικό
έτος 2014
Το 2015 αφιερώσαμε το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών
μας στο πλαίσιο των δημοσιονομικών ελέγχων και των
ελέγχων συμμόρφωσης στην εξέταση της εκτέλεσης του
προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2014, συμπεριλαμβανομένων
ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν 1200
πράξεις περίπου από όλο το φάσμα των τομέων δαπανών.
Η ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2014 που προέκυψε
από τους ανωτέρω ελέγχους δημοσιεύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2015 και παρουσιάστηκε εκτενώς στα ενδιαφερόμενα
μέρη, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή
Ελέγχου του Προϋπολογισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών
Υποθέσεων), τα εθνικά κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις,
καθώς και τα μέσα ενημέρωσης.
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Επικαιροποιήσαμε τη δομή της ετήσιας έκθεσης για το
οικονομικό έτος 2014, με σκοπό να καταστεί περισσότερο
εύχρηστη για τους αναγνώστες. Τα κεφάλαια αντικατοπτρίζουν πλέον τους τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020. Επίκεντρο της έκθεσης
παρέμεινε η δήλωση αξιοπιστίας, στην οποία διατυπώσαμε
τη γνώμη μας για την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών
της ΕΕ, καθώς και για τη συμμόρφωση με τους κανόνες των
πράξεων εσόδων και δαπανών. Επιπροσθέτως, αξιολογήσαμε ειδικότερα κάθε σημαντικό τομέα δραστηριότητας
της ΕΕ και παρείχαμε αρκετά πληροφοριακά στοιχεία για τη
δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση. Συμπεριλάβαμε επίσης πληροφοριακά στοιχεία για τις επιδόσεις
του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και στοιχεία από τις
εκθέσεις της Επιτροπής για τις επιδόσεις, ιδίως όσον αφορά
την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».

Κύριος στόχος της ετήσιας έκθεσής μας είναι η παρουσίαση
διαπιστώσεων και συμπερασμάτων που διευκολύνουν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους πολίτες
στην αξιολόγηση της ποιότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ. Στην ετήσια έκθεση για το 2014 αποκομίσαμε
βεβαιότητα για τον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων της ΕΕ
κατά τη διάρκεια του έτους και επισημάναμε τους τομείς
σχετικά με τους οποίους υπήρχε ο μεγαλύτερος κίνδυνος
παράτυπων δαπανών. Αναλύσαμε επίσης τους λόγους για
τους οποίους προέκυψαν σφάλματα και παρείχαμε χρήσιμες
και οικονομικώς αποδοτικές συστάσεις για βελτίωση.

Οι δαπάνες της ΕΕ
ανήλθαν το 2014 σε

142,5 δισεκατομμύρια ευρώ
= σχεδόν 300 ευρώ
για κάθε πολίτη

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ Vítor Caldeira παρουσιάζει την ετήσια έκθεση για
το οικονομικό έτος 2014 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι δραστηριότητές μας

Βασικά μηνύματα της ετήσιας έκθεσης
για το οικονομικό έτος 2014

Το ΕΕΣ ζητεί να υπάρξει νέα προσέγγιση σχετικά με τις επενδύσεις
και τις δαπάνες της ΕΕ
 Οι λογαριασμοί της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2014
εγκρίθηκαν ως αξιόπιστοι.
 Τα έσοδα για το 2014 ήταν νόμιμα και κανονικά.
 Οι πληρωμές για το 2014 περιείχαν ουσιώδη
σφάλματα.

Συμπεράσματα και συστάσεις
 Οι λογαριασμοί της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2014 είχαν καταρτιστεί ορθά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
και παρείχαν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής
κατάστασης. Κατά συνέπεια, μπορέσαμε, για μία ακόμη χρονιά, να διατυπώσουμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη
για την αξιοπιστία τους. Αντιθέτως, διατυπώσαμε
αρνητική γνώμη για την κανονικότητα των πληρωμών.
 Όσον αφορά τις πληρωμές του 2014, το εκτιμώμενο
επίπεδο σφάλματος, το οποίο εκφράζει το επίπεδο
παρατυπίας, ήταν 4,4 %. Το ποσοστό αυτό προσεγγίζει το αντίστοιχο του 2013 (4,5 %) και εξακολουθεί να
υπερβαίνει το επίπεδο σημαντικότητας του 2 %.
 Διαπιστώσαμε το ίδιο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος (4,6 %), αφενός, στους τομείς υπό επιμερισμένη
διαχείριση της Επιτροπής με τα κράτη μέλη και, αφετέρου, στους τομείς δαπανών υπό την άμεση διαχείριση
της Επιτροπής. Τα υψηλότερα επίπεδα σφάλματος
διαπιστώθηκαν στις δαπάνες που αφορούν την
«Oικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» (5,7 %)
και την «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την
απασχόληση» (5,6 %). Οι διοικητικές δαπάνες είχαν το
χαμηλότερο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος (0,5 %).
 Υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ του είδους των δαπανών
και των επιπέδων σφάλματος. Το εκτιμώμενο επίπεδο
σφάλματος του ΕΕΣ για τα συστήματα απόδοσης δαπανών (5,5 %), στο πλαίσιο των οποίων η ΕΕ επιστρέφει τις επιλέξιμες δαπάνες για επιλέξιμες δραστηριότητες βάσει των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν
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οι δικαιούχοι, είναι διπλάσιο σε σύγκριση με εκείνο
των προγραμμάτων βάσει δικαιωμάτων (2,7 %), για
τα οποία οι πληρωμές εξαρτώνται από την πλήρωση
ορισμένων προϋποθέσεων και δεν σχετίζονται με την
απόδοση δαπανών.
 Οι διορθωτικές δράσεις εκ μέρους των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής επέδρασαν
θετικά στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος. Χωρίς
αυτά, το συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος
θα ήταν 5,5 %. Κρίνεται ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο
βελτίωσης από την Επιτροπή όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου και τον αντίκτυπο των διορθωτικών δράσεων.
 Εάν η Επιτροπή, οι αρχές των κρατών μελών ή ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν αξιοποιήσει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, θα είχαν
αποτρέψει ή εντοπίσει και διορθώσει σημαντικό
ποσοστό σφαλμάτων εν τη γενέσει τους.
 Τα καταβλητέα ποσά κατά το τρέχον έτος καθώς και
τα επόμενα έτη παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Είναι ουσιώδους σημασίας η Επιτροπή να λάβει μέτρα
για την αντιμετώπιση αυτού του επίμονου προβλήματος. Όσον αφορά ορισμένα κράτη μέλη, ο όγκος
των κεφαλαίων που δεν έχει απορροφηθεί αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο των συνολικών δημόσιων
δαπανών.
 Οι περίοδοι της δεκαετούς στρατηγικής «Ευρώπη
2020» και των επταετών δημοσιονομικών κύκλων της
ΕΕ (2007-2013 και 2014-2020) δεν ευθυγραμμίζονται
μεταξύ τους. Τα κράτη μέλη δεν δίδουν, στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματά τους, τη
δέουσα προσοχή στα επιτεύγματα της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020». Αμφότερα τα ζητήματα αυτά περιορίζουν την ικανότητα της Επιτροπής να παρακολουθεί
και να υποβάλλει εκθέσεις όσον αφορά τις επιδόσεις
και τη συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στην
«Ευρώπη 2020».
 Η επερχόμενη ενδιάμεση αξιολόγηση του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2014-2020
αποτελεί κομβικό σημείο στη διαχείριση των δαπανών της ΕΕ. Είναι σημαντικό η Επιτροπή να προβεί το
συντομότερο δυνατό σε ανάλυση των τομέων στους
οποίους διαπιστώνονται επανειλημμένως υψηλά
επίπεδα σφάλματος και να εκτιμήσει τις ευκαιρίες για
μείωση των εν λόγων επιπέδων ενισχύοντας παράλληλα την εστίαση στις επιδόσεις των δαπανών.
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Οι δραστηριότητές μας

Αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών πράξεων για τους τομείς δαπανών της ΕΕ σχετικά με το οικονομικό έτος 2014

Τομέας δαπανών

Συμπέρασμα
ελέγχου

Ελεγχθέν ποσό και εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος

57,5 δις ευρώ

Τομέας δαπανών
Οικονομική, κοινωνική
και εδαφική συνοχή

3,6 %

55,7 δις ευρώ

Ανταγωνιστικότητα για
την ανάπτυξη και την
απασχόληση

13,0 δις ευρώ 5,6 %

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος
παράγοντας

7,4 δις 2,7 %
ευρώ

5,7 %
Περιέχουν ουσιώδη
σφάλματα

∆εν περιέχουν
ουσιώδη
σφάλματα

8,8 δις
ευρώ 0,5 %
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Πίνακας προερχόμενος από το έγγραφο «2014 - Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία», το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας
eca.europa.eu/en/euauditinbrief-2014

Οι δραστηριότητές μας

Ετήσια έκθεση σχετικά με τα Ευρωπαϊκά
Ταμεία Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος
2014
 Τα έσοδα δεν περιείχαν σφάλματα
 Οι πληρωμές περιείχαν ουσιώδη σφάλματα
Μέσω των ΕΤΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει βοήθεια στον
τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας προς τα κράτη της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), καθώς και
προς τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ). Τα ΕΤΑ χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη, ωστόσο, η διαχείρισή
τους ασκείται εκτός του πλαισίου του προϋπολογισμού της
ΕΕ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επικουρικώς από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Διαπιστώσαμε ότι οι λογαριασμοί των ΕΤΑ για το οικονομικό έτος 2014 είναι αξιόπιστοι. Τα έσοδά τους δεν περιείχαν
ουσιώδη σφάλματα, αντίθετα με τις πληρωμές τους, για τις
οποίες το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος ανερχόταν σε
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3,8 %. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, διαπιστώσαμε
αδυναμίες στους προληπτικούς ελέγχους. Τα σφάλματα που
αφορούσαν τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες σύναψης
συμβάσεων και την έλλειψη εγγράφων τεκμηρίωσης για την
αιτιολόγηση των δαπανών αντιστοιχούσαν στα δύο τρίτα
σχεδόν του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος.
Η ετήσια έκθεσή μας για τα ΕΤΑ δημοσιεύεται παράλληλα
με την ετήσια έκθεσή μας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ
(eca.europa.eu).

Προϋπολογισμός των ΕΤΑ για
το οικονομικό έτος 2014 =

3,1 δισεκατομμύρια ευρώ

Οι δραστηριότητές μας

Ειδικές ετήσιες εκθέσεις για
το οικονομικό έτος 2014
Οι προϋπολογισμοί του συνόλου των οργανισμών, λοιπών
οργάνων και κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ για το οικονομικό
έτος 2014 προσέγγισαν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι το
3 % περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2014.
Οι οργανισμοί, λοιπά όργανα και κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ
εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα εκ μέρους της ΕΕ και
βρίσκονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναπτύσσουν
δραστηριότητα σε πολλούς τομείς, όπως η ασφάλεια,
η υγεία, η έρευνα, τα οικονομικά, η μετανάστευση και οι
μετακινήσεις. Κάθε τέτοιος οργανισμός έχει δική του αποστολή, διοικητικό συμβούλιο, διευθυντή, προσωπικό και
προϋπολογισμό.
Το 2015 καταρτίσαμε 52 ειδικές ετήσιες εκθέσεις για το
οικονομικό έτος 2014. Οι εν λόγω εκθέσεις κάλυψαν τους 41
αποκεντρωμένους και εκτελεστικούς οργανισμούς και λοιπά όργανα της ΕΕ, τις οκτώ ευρωπαϊκές κοινές επιχειρήσεις
στον τομέα της έρευνας, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, την υπό εκκαθάριση κοινή επιχείρηση Galileo και την υποδομή επικοινωνιών Sisnet. Δημοσιεύσαμε επίσης δύο συγκεφαλαιωτικές
εκθέσεις στις οποίες παρεχόταν επισκόπηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων μας για τον συγκεκριμένο τομέα: η μία
εξ αυτών αφορούσε τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα
της ΕΕ και η άλλη τις κοινές επιχειρήσεις. Οι εκθέσεις αυτές
παρουσιάστηκαν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του
Κοινοβουλίου, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και στην
Επιτροπή Προϋπολογισμού του Συμβουλίου.
Το 2014 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο οι ετήσιοι λογαριασμοί 33 αποκεντρωμένων οργανισμών και λοιπών οργάνων
της ΕΕ υποβλήθηκαν σε ανεξάρτητο έλεγχο από ιδιωτική ελεγκτική εταιρεία. Προκειμένου να διαμορφώσουμε ιδία γνώμη
για τους λογαριασμούς αυτούς, εξετάσαμε τις ανωτέρω

Έδρα της Ευρωπόλ, Χάγη, Κάτω Χώρες
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ελεγκτικές εργασίες και τα μέτρα που έλαβαν οι ελεγχόμενοι
ανταποκρινόμενοι στις διαπιστώσεις των ελεγκτών. Οι ετήσιοι
λογαριασμοί των υπόλοιπων οργανισμών και κοινών επιχειρήσεων ελέγχθηκαν εξ ολοκλήρου από εμάς.
Διαπιστώσαμε ότι όλοι οι λογαριασμοί των οργανισμών,
λοιπών οργάνων και κοινών επιχειρήσεων για το οικονομικό
έτος 2014 ήταν αξιόπιστοι. Οι πράξεις τους ήταν νόμιμες και
κανονικές, με εξαίρεση την κοινή επιχείρηση Artemis (ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών), την κοινή επιχείρηση
ENIAC (νανοηλεκτρονική) και την κοινή επιχείρηση ECSEL
(ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα). Η ανεπαρκής βεβαιότητα που αποκομίστηκε από τις στρατηγικές
κατασταλτικών ελέγχων των κοινών επιχειρήσεων Artemis
και ENIAC οδήγησε στη διατύπωση γνώμης με επιφύλαξη
για αυτές, καθώς και για την κοινή επιχείρηση ECSEL. Κατά
κανόνα, οι οργανισμοί βελτίωσαν περαιτέρω τις διαδικασίες τους λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα, σε συνέχεια των
σχολίων που είχαμε διατυπώσει τα προηγούμενα έτη. Οι
ειδικές ετήσιες εκθέσεις μας, μαζί με τις δύο συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις με τα αποτελέσματα των ελέγχων μας για
το οικονομικό έτος 2014 όσον αφορά τους οργανισμούς,
τα λοιπά όργανα και τις κοινές επιχειρήσεις είναι διαθέσιμα
στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu).

52 ειδικές
ετήσιες εκθέσεις

για τους οργανισμούς,
τα λοιπά όργανα και
τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ
που βρίσκονται σε όλη την ΕΕ
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Ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν
το 2015

Το 2015 οι ειδικές εκθέσεις μας επικεντρώθηκαν σε θέματα που αφορούσαν τους γενικούς στόχους της ΕΕ για την
επίτευξη προστιθέμενης αξίας και ανάπτυξης, καθώς και
την ανταπόκριση της ΕΕ σε παγκόσμιες προκλήσεις, μεταξύ
άλλων στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, το
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Πέραν των ετήσιων και των ειδικών ετήσιων εκθέσεών
μας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δημοσιεύουμε ειδικές
εκθέσεις, οι οποίες καλύπτουν τους ελέγχους επιδόσεων και
τους ελέγχους συμμόρφωσης σε συγκεκριμένους τομείς του
προϋπολογισμού ή συγκεκριμένα διαχειριστικά ζητήματα
της επιλογής μας. Επιλέγουμε και σχεδιάζουμε τα εν λόγω
ελεγκτικά έργα με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου
τους και, κατά συνέπεια, τη βέλτιστη χρήση των πόρων μας.
Οι έλεγχοι επιδόσεων που διενεργούμε συχνά καλύπτουν
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη και λόγω της σύνθετης φύσης τους ενδέχεται να απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους διάστημα άνω του ενός έτους.

Για κάθε τομέα του ΠΔΠ παρουσιάζουμε συνόψεις των
αντίστοιχων ειδικών εκθέσεων που δημοσιεύσαμε το 2015,
οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 25.

Τα βασικά στάδια ενός επιλεγμένου ελεγκτικού έργου που αφορά έλεγχο επιδόσεων ή συμμόρφωσης
∆ημοσίευση της ειδικής έκθεσης
σε 23 επίσημες γλώσσες συνοδευόμενης
από τις απαντήσεις του ελεγχομένου.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Έγκριση της έκθεσης από το
αρμόδιο Τμήμα ελέγχου ή από
την Ολομέλεια του Συνεδρίου.
Επιβεβαίωση των γεγονότων και των
διαπιστώσεων σε συνεννόηση με τους
ελεγχομένους.
Σαφής και δομημένη παρουσίαση των κύριων διαπιστώσεων
και συμπερασμάτων. ∆ιατύπωση συστάσεων.

Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων επιτόπου από κλιμάκια ελεγκτών
πολλαπλών ειδικοτήτων στις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής, στα κράτη
μέλη και στις δικαιούχους χώρες.
Καθορισμός της χρησιμότητας και της σκοπιμότητας της πρότασης ελέγχου. Καθορισμός
της εμβέλειας, των στόχων, της προσέγγισης, της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος
του ελέγχου.
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Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ανταγωνιστικότητα για την
ανάπτυξη και την απασχόληση
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143 δισεκατομμύρια ευρώ
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13 %

Η έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη αντιστοιχεί στο
μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ
και καλύπτει δύο τομείς: την Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση και την Oικονομική, κοινωνική και
εδαφική συνοχή.
Η Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την
απασχόληση καλύπτει τη χρηματοδότηση για τα
διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, μεταφορών και
τηλεπικοινωνιών, την ανάπτυξη επιχειρήσεων,
την έρευνα και την καινοτομία, την εκπαίδευση
και την κατάρτιση, την κοινωνική πολιτική κ.λπ. Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω τομέα για την περίοδο 2014-2020
αντιστοιχούν στο 13 % του συνολικού προϋπολογισμού της
ΕΕ για όλη την περίοδο προγραμματισμού ή σε 143 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός για το 2015 ανερχόταν σε
15,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην Ευρώπη: καμία
σημαντική βελτίωση του μεριδίου αυτού του τρόπου
μεταφοράς ούτε των συνθηκών πλοϊμότητας από το
2001 (αριθ. 1/2015) — Αξιολογήθηκε κατά πόσον τα
έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ συνέβαλαν αποτελεσματικά στην αύξηση
του μεριδίου των εσωτερικών πλωτών εμπορευματικών μεταφορών και στη βελτίωση των συνθηκών
πλοϊμότητας, καθώς και αν οι στρατηγικές της ΕΕ για τις
εσωτερικές πλωτές μεταφορές ήταν συνεπείς μεταξύ
τους και βασίζονταν σε κατάλληλες και ολοκληρωμένες αναλύσεις.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η επιτευχθείσα πρόοδος ήταν αργή, επειδή δεν μπόρεσαν να
εξαλειφθούν τα σημεία συμφόρησης. Τα έργα που
συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ δεν εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά, οι εσωτερικές πλωτές οδοί δεν
κέρδισαν μερίδιο ως εναλλακτικός τρόπος μεταφοράς
έναντι των οδικών μεταφορών και η πλοϊμότητα δεν
έχει βελτιωθεί. Τα κράτη μέλη απέδωσαν ελάχιστη
προσοχή στο ζήτημα των εσωτερικών πλωτών οδών,
παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή τις είχε ορίσει ως προτεραιότητα. Δεν υπάρχει συνολική στρατηγική η οποία
να εφαρμόζεται με συνέπεια από τα κράτη μέλη που
συνδέονται με βασικούς πλωτούς διαδρόμους και οι
στρατηγικές της ΕΕ δεν απέδωσαν τη δέουσα προσοχή
στη συντήρηση των ποταμών ούτε σε πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα έργα εσωτερικής ναυσιπλοΐας
με τα μεγαλύτερα και αμεσότερα οφέλη και η Επιτροπή

πρέπει να επικεντρώνει τη χρηματοδότησή της σε έργα
τα οποία διαθέτουν ήδη σχέδια, σε προχωρημένο στάδιο, για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης.
Κατά την περίοδο 2007-2013, τα έργα της ΕΕ στον
τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών χρηματοδοτήθηκαν με 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ προερχόμενα
από το μέσο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών
(ΔΕΔ-Μ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.
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Ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των
μικροεπιχειρηματιών η παρεχόμενη από την ΕΕ
χρηματοδοτική στήριξη; (αριθ. 8/2015) — Αξιολογήθηκε κατά πόσον η χρηματοδοτική στήριξη που
παρείχαν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων
Progress (EPMF) ανταποκρινόταν στις ανάγκες των
μικροεπιχειρηματιών.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκαν αδυναμίες στον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της
χρηματοδοτικής στήριξης που παρείχε το ΕΚΤ, καθώς
και έλλειψη επαρκούς και αξιόπιστης παρακολούθησης των επιδόσεων. Ούτε η Επιτροπή ούτε τα κράτη
μέλη διέθεταν συγκριτικά πληροφοριακά στοιχεία
σχετικά με το διοικητικό κόστος για κάθε κράτος
μέλος χωριστά ή για κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό.
Τα ζητήματα αυτά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα της χρηματοδοτικής
στήριξης που παρέχει η ΕΕ προς τους μικροεπιχειρηματίες. Κατά τον σχεδιασμό χρηματοδοτικών μέσων
και την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα
οποία περιλαμβάνουν την παροχή χρηματοδοτικής
στήριξης σε μικροεπιχειρηματίες εκ μέρους της ΕΕ, τα
κράτη μέλη οφείλουν να προβαίνουν σε εκτιμήσεις
αναγκών. Η Επιτροπή οφείλει να θέτει ως προϋπόθεση της χρησιμοποίησης των χρηματοοικονομικών μέσων του ΕΚΤ από τα κράτη μέλη την ύπαρξη άρτιων
συστημάτων διαχείρισης κινδύνου.
Μικροχρηματοδότηση παρέχεται συνήθως για την
κάλυψη αναγκών κάτω των 25 000 ευρώ, συχνά δε
ακόμη και κάτω των 10 000 ευρώ. Η συνολική ζήτηση
για χρηματοδότηση αυτού του επιπέδου στα κράτη
μέλη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα παραδείγματα που παρατίθενται στην
έκθεση περιλαμβάνεται η χορήγηση 5 000 ευρώ για
την επέκταση ενός περιπτέρου ή 9 500 ευρώ για τη
δημιουργία κλειστού παιδότοπου και καταστήματος
ειδών ένδυσης.

••

Βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες
(αριθ. 16/2015) — Επιδιώχθηκε να διαπιστωθεί αν
η υλοποίηση των μέτρων πολιτικής για την εσωτερική
αγορά ενέργειας και οι δαπάνες της ΕΕ για τις ενεργειακές υποδομές εγγυώντο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με αποτελεσματικό τρόπο.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, γενικά,
οι ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης δεν είναι
ακόμη σχεδιασμένες για πλήρως ολοκληρωμένες
αγορές και, ως εκ τούτου, δεν εξασφαλίζουν επί του
παρόντος αποτελεσματικά τον ενεργειακό εφοδιασμό. Η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τον τομέα των
ενεργειακών υποδομών συνέβαλε σε περιορισμένο
μόνο βαθμό στην εσωτερική αγορά ενέργειας και
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εντοπίσει τις ενεργειακές
υποδομές στην ΕΕ οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται
ενεργά και να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε
να απομακρύνει τα εμπόδια για τη χρήση τους στην
εσωτερική αγορά ενέργειας. Επιπλέον, η Επιτροπή
πρέπει να εξετάσει νέους τρόπους προκειμένου
η ενέργεια από ένα κράτος μέλος να είναι διαθέσιμη
σε πελάτες κάποιου άλλου κράτους μέλους.
Η εσωτερική αγορά ενέργειας πρέπει να επιτρέψει
την ελεύθερη ροή και το χωρίς σύνορα εμπόριο φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ΕΕ.
Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ παρασχέθηκαν 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση
ενεργειακών υποδομών κατά την περίοδο 2007-2013,
ενώ επιπλέον ποσό περίπου 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να παρασχεθεί κατά την περίοδο 2014-2020. Ωστόσο στην έκθεση επισημαίνεται
ότι ο στόχος της ΕΕ για ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς ενέργειας έως το 2014 δεν επιτεύχθηκε.
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Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Oικονομική, κοινωνική
και εδαφική συνοχή

367 δισεκατομμύρια ευρώ
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Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή περιλαμβάνει την περιφερειακή πολιτική που αποσκοπεί να βοηθήσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
και περιφέρειες της ΕΕ να καλύψουν την υστέρηση,
να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα όλων των
περιφερειών και να αναπτύξει τη μεταξύ τους συνεργασία.
Οι προβλεπόμενες δαπάνες για τη συνοχή κατά την περίοδο
2014-2020 αντιστοιχούν στο 34 % του προϋπολογισμού της ΕΕ
για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού ή σε 367 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός για το 2015 ανερχόταν σε
51,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

0

••

Προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις στον
τομέα των δαπανών συνοχής της ΕΕ: πρέπει να
ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυσή τους
(αριθ. 10/2015) — Εξετάσθηκε κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα και
αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του
προβλήματος των σφαλμάτων στις δημόσιες συμβάσεις όσον αφορά τον τομέα της συνοχής.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκτεταμένα προβλήματα στις
διαδικασίες με τις οποίες οι δημόσιες αρχές σε όλη
την ΕΕ αναθέτουν συμβάσεις σε τρίτους. Μολονότι
η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν κάνει κάποια
αρχικά βήματα προς την επίλυση του προβλήματος,
μένει να γίνουν πολλά ακόμη. Απόρροια της εμφάνισης σοβαρών σφαλμάτων είναι η έλλειψη δίκαιου
ανταγωνισμού και η ανάθεση συμβάσεων σε προσφέροντες που δεν έχουν υποβάλει την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Ο βαθμός στον οποίο διενεργείται
συστηματική ανάλυση είναι περιορισμένος και δεν
υπάρχουν επαρκώς λεπτομερή, αξιόπιστα και συνεκτικά στοιχεία σχετικά με τη φύση και το εύρος των
σφαλμάτων. Στο πλαίσιο του ελέγχου συνιστάται, εάν
η κατάσταση δεν βελτιωθεί μέχρι το τέλος του 2016,
να ανασταλούν οι πληρωμές προς τα οικεία κράτη
μέλη για την περίοδο 2014-2020.

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013,
διατέθηκαν 349 δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα
της περιφερειακής πολιτικής, μέσω του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου
Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Σημαντικό μέρος των κονδυλίων αυτών, δαπανάται
κατόπιν σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Στο πλαίσιο
των ετήσιων εκθέσεων του ΕΕΣ για τα οικονομικά έτη
2009-2013, εντοπίστηκαν σφάλματα στο 40 % περίπου του συνόλου των έργων που είχαν υποβληθεί σε
έλεγχο ως προς το σκέλος των διαδικασιών σύναψης
δημόσιων συμβάσεων.
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Χρηματοδότηση σταθμών επεξεργασίας αστικών
λυμάτων από την ΕΕ στη λεκάνη απορροής του Δούναβη: χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες στήριξης
των κρατών μελών για την εξασφάλιση των στόχων
της πολιτικής της ΕΕ για τα λύματα (αριθ. 2/2015) —
Αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα των κονδυλίων
που διατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής ως τρόπου βοήθειας των κρατών μελών που βρίσκονται στη λεκάνη
απορροής του Δούναβη για να επιτύχουν τους στόχους
πολιτικής της ΕΕ για τα λύματα.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι μολονότι
η χρηματοδότηση της ΕΕ συνέβαλε καταλυτικά στην
προσπάθεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας,
της Ρουμανίας και της Σλοβακίας να κάνουν περαιτέρω
βήματα προόδου, σε όλες τις χώρες σημειώθηκαν καθυστερήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες
και την απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων της
ΕΕ. Παρότι, σε γενικές γραμμές, οι σταθμοί των οικείων
χωρών επεξεργάζονταν καταλλήλως τα λύματα, σε ορισμένες περιπτώσεις η διαχείριση της ιλύος καθαρισμού
λυμάτων και των υπερχειλίσεων ομβρίων υδάτων ήταν
ανεπαρκής. Ένα τρίτο των σταθμών ήταν υπερμεγέθεις
και, ενδεχομένως, μη βιώσιμοι. Οι ρυθμοί απορρόφησης
των πόρων της ΕΕ από τις ενδιαφερόμενες χώρες ήταν
αργοί, με αποτέλεσμα είτε να υπάρχει κίνδυνος απώλειας
της χρηματοδότησης της ΕΕ είτε να καθίσταται αναγκαία
η πρόσθετη χρηματοδότηση από τα εθνικά δημόσια
ταμεία. Η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει τις απαιτήσεις
υποβολής εκθέσεων και τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν νομικές διατάξεις που να διασφαλίζουν την άμεση
σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης. Η Επιτροπή
και τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν κριτήρια για όλους
τους τρόπους χρήσης της ιλύος και να διασφαλίσουν την
αυστηρή παρακολούθηση των ρύπων.
Η λεκάνη απορροής του Δούναβη είναι η μεγαλύτερη
στην Ευρώπη. Κατά τις περιόδους προγραμματισμού
2000-2006 και 2007-2013, η ΕΕ συνεισέφερε 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση έργων επεξεργασίας
λυμάτων στα τέσσερα ελεγχθέντα κράτη μέλη.

••

Ποιότητα των υδάτων στη λεκάνη απορροής του
Δούναβη: έχει επιτευχθεί πρόοδος στην εφαρμογή
της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, αλλά πρέπει
να γίνουν περισσότερα (αριθ. 23/2015) — Αξιολογήθηκε κατά πόσον η εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα από την Τσεχική Δημοκρατία, την
Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία βελτίωσε
την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων στη λεκάνη
απορροής του Δούναβη.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι σημειώθηκε μικρή βελτίωση από το 2004 και μετά. Η εν λόγω
μικρή πρόοδος οφείλεται, κυρίως, στον περιορισμένο ζήλο που επέδειξαν οι χώρες στα σχέδιά τους.
Διαπιστώθηκε έλλειψη στοχευμένων μέτρων για τα
υδατικά συστήματα που χαρακτηρίζονται από μη
ικανοποιητική ποιότητα υδάτων. Επίσης, υπήρχαν
αδυναμίες στα συστήματα παρακολούθησης, με αποτέλεσμα την έλλειψη δεδομένων όσον αφορά τόσο
το είδος όσο και τις πηγές της ρύπανσης που ευθύνονται για την υποβάθμιση των υδατικών συστημάτων.
Εκτός αυτού, τα κράτη μέλη εξαίρεσαν, χωρίς επαρκή
αιτιολόγηση, μεγάλο αριθμό υδατικών συστημάτων
από σημαντικές προθεσμίες. Στις συστάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η βελτίωση της παρακολούθησης και της διάγνωσης της ρύπανσης των υδάτων,
η καθιέρωση ισχυρότερων κριτηρίων για τις επιθεωρήσεις και το ενδεχόμενο επιβολής τελών ή φορολόγησης που θα λειτουργήσουν αποθαρρυντικά ως
προς τις εκπομπές.
Κατά την περίοδο 2007-2013, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής
χορήγησαν, για την επεξεργασία λυμάτων, 6,35 δισεκατομμύρια ευρώ σε κράτη μέλη στη λεκάνη
απορροής του Δούναβη. Κατά την ίδια περίοδο, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
χορήγησε 6,39 δισεκατομμύρια ευρώ για αποζημίωση
των γεωργών που αναλαμβάνουν δεσμεύσεις στον
γεωργοπεριβαλλοντικό τομέα.
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Πρόγραμμα της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία»: τα
πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης (αριθ. 3/2015) —
Αξιολογήθηκε κατά πόσον η Επιτροπή, αφενός,
παρείχε κατάλληλη στήριξη στα κράτη μέλη κατά
την κατάρτιση των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη
νεολαία» και, αφετέρου, εξέτασε πιθανούς κινδύνους.
Στο πλαίσιο του ελέγχου εντοπίστηκαν τρεις κίνδυνοι
για την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ΕΕ
«Εγγυήσεις για τη νεολαία»: η επάρκεια της συνολικής
χρηματοδότησης, ο ορισμός της «προσφοράς καλής
ποιότητας» και ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή
παρακολουθεί και παρουσιάζει τα αποτελέσματα.
Η Επιτροπή παρείχε έγκαιρη και κατάλληλη στήριξη
στα κράτη μέλη για τη συγκρότηση των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη νεολαία». Ωστόσο, δεν προέβη
σε εκτίμηση αντίκτυπου με σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση των αναμενόμενων δαπανών και οφελών,
αν και κάτι τέτοιο αποτελεί συνήθη διαδικασία.
Μολονότι η Επιτροπή είχε ζητήσει από τα κράτη
μέλη να της υποβάλουν τις εκτιμήσεις τους κατά την
υποβολή των σχεδίων υλοποίησης των εγγυήσεων
για τη νεολαία, ορισμένες απαντήσεις δεν περιείχαν
τις κατάλληλες πληροφορίες, ενώ καμία δεν περιείχε
εκτίμηση του κόστους των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013 ως απάντηση στην
ολοένα και περισσότερο επιδεινούμενη κατάσταση
των νεαρών ανέργων, η οποία οξύνθηκε περαιτέρω
λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Από το 2014 έως το 2020, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει, και έως το συνολικό ποσό των
12,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, από τον προϋπολογισμό
της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και
μιας ειδικής πρωτοβουλίας για την απασχόληση των
νέων.

••

Στήριξη των ομάδων δράσης για τη νεολαία από
την Επιτροπή: επιτυχής ο αναπροσανατολισμός
της χρηματοδότησης του ΕΚΤ, αλλά ανεπαρκής
η έμφαση στα αποτελέσματα (αριθ. 17/2015) — Αξιολογήθηκε αν οι προτάσεις που ανέπτυξαν το 2012
οι Ομάδες Δράσης για τους Νέους σχετικά με την
ταχύτερη επίτευξη ουσιαστικότερων αποτελεσμάτων
για τους άνεργους νέους μέσω των δαπανών του ΕΚΤ
είχε θετική επίδραση στον αναπροσανατολισμό της
χρηματοδότησης του ΕΚΤ.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οι Ομάδες
Δράσης για τους Νέους, όπως παρουσιάστηκαν από
την Επιτροπή, εξασφάλισαν τον αναπροσανατολισμό
των διαθέσιμων κεφαλαίων προς την υποστήριξη των
νέων, ωστόσο διατυπώθηκε περιορισμένος αριθμός
προτάσεων. Η Επιτροπή παρείχε συμβουλές στα
κράτη μέλη, ωστόσο η στήριξή της περιορίστηκε
από το επίπεδο και την ποιότητα των διαθέσιμων
πληροφοριών. Μολονότι, η πρωτοβουλία οδήγησε
στον αναπρογραμματισμό και την ανακατανομή
κονδυλίων του ΕΚΤ, η αξιολόγηση από την Επιτροπή
των τροποποιήσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
εστιάστηκε κυρίως στις επιπτώσεις τους στον προϋπολογισμό. Πρέπει να υπάρχει καλύτερη διαχείριση
των προσδοκιών τέτοιου είδους πρωτοβουλιών όταν
υπάρχει ενδεχόμενο χάσμα μεταξύ των υπεσχημένων
και όσων μπορεί ρεαλιστικά να επιτύχει η Επιτροπή.
Η Επιτροπή συνέστησε τις Ομάδες Δράσης για τους
Νέους το 2012 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της
«Ευκαιρίες για τους νέους». Οι εν λόγω ομάδες συγκέντρωσαν εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και
την Επιτροπή στα οκτώ κράτη μέλη με τα υψηλότερα
ποσοστά ανεργίας των νέων. Η πρωτοβουλία αφορούσε σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ από πόρους
του ΕΚΤ, τα οποία ήταν ακόμη διαθέσιμα στα οικεία
κράτη μέλη.
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Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι
Φυσικοί πόροι

417 δισεκατομμύρια ευρώ
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την κοινή γεωργική και αλιευτική πολιτική, την
αγροτική ανάπτυξη και τα περιβαλλοντικά μέτρα.
Τα τρίτα τέταρτα των δαπανών αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς και τη στήριξη
των γεωργικών αγορών. Ένα περαιτέρω πέμπτο των δαπανών
διατίθεται για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης.
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39 %

Οι προβλεπόμενες δαπάνες κατά την περίοδο 2014-2020
αντιστοιχούν στο 39 % περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ
για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού ή σε 417 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός για το 2015 ανερχόταν σε
56 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τεχνική βοήθεια: ποια η συνεισφορά της στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη; (αριθ. 4/2015) —
Εξετάστηκε η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που
χορηγήθηκαν για τεχνική βοήθεια στους τομείς της
γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης κατά την
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στην κανονικότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της χρηματοδότησης
σε επίπεδο Επιτροπής και κρατών μελών.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε τα κράτη μέλη ήταν σε θέση
να καταδείξουν ότι η τεχνική βοήθεια που παρέχεται
στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης συνεισέφερε στην αποδοτικότητα των δαπανών
του προϋπολογισμού και την επίτευξη των στόχων
της κοινής γεωργικής πολιτικής. Τα αγροτικά δίκτυα,
σκοπός των οποίων είναι η ενίσχυση της συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και της καινοτομίας
στον γεωργικό τομέα, αποτελούν το κατάλληλο περιβάλλον αξιοποίησης της τεχνικής βοήθειας. Ωστόσο,
στις περισσότερες περιπτώσεις τα κονδύλια τεχνικής
βοήθειας που προορίζονταν για ανάπτυξη ικανοτήτων χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη των γενικών
διοικητικών προϋπολογισμών. Η Επιτροπή οφείλει να
αποσαφηνίσει το πεδίο και τον τρόπο εφαρμογής της
τεχνικής βοήθειας των κρατών μελών στον τομέα της
αγροτικής ανάπτυξης και να παρακολουθεί στενά την
εκτέλεσή της.

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013
τα κράτη μέλη προέβλεπαν να χρησιμοποιήσουν
1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τη χρηματοδότηση
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για την τεχνική βοήθεια, ενώ το ανώτατο όριο ήταν το 4 % της
συνολικής εθνικής χρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη. Για την περίοδο προγραμματισμού
2014‑2020, το ποσό αυτό έχει αυξηθεί σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου.
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Αποτελούν τα χρηματοοικονομικά μέσα επιτυχές
και ελπιδοφόρο εργαλείο για τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης; (αριθ. 5/2015) — Επικεντρώθηκε
στο κατά πόσον ο σχεδιασμός και η διαχείριση των
χρηματοοικονομικών μέσων (ταμεία δανειοδοτήσεων και ταμεία εγγυήσεων) που εφαρμόστηκαν στο
πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης κατά την
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 υλοποιήθηκαν
με άρτιο τρόπο.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα εν
λόγω μέσα υπήρξαν έως τώρα αναποτελεσματικά.
Αυτό οφειλόταν κυρίως στο ότι τα εν λόγω μέσα
ήταν υπερκεφαλαιοποιημένα και δεν αξιοποίησαν
τις δυνατότητές τους ώστε να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα μόχλευσης και ανανέωσης. Τα
επιχειρήματα που διατυπώθηκαν υπέρ της σύστασης
χρηματοοικονομικών μέσων την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 δεν ήταν σαφή. Δεν υπήρχαν αξιόπιστες, ποσοτικώς προσδιορίσιμες πληροφορίες που
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να αιτιολογούν την επιλογή του συγκεκριμένου είδους
χρηματοδοτικού μέσου, να προσδιορίζουν τη ζήτηση
για χρηματοοικονομικά μέσα στον τομέα της γεωργίας και να καταδεικνύουν ότι το ύψος των κεφαλαίων
που διατέθηκαν για το ταμείο ήταν το ενδεδειγμένο.
Πρέπει να δοθούν καλύτερα κίνητρα στα κράτη μέλη
σχετικά με τη σύσταση χρηματοοικονομικών μέσων
για την αγροτική ανάπτυξη και να τονωθεί η ζήτηση
από γεωργούς ή άλλους δικαιούχους, καθώς και να
καθοριστούν κατάλληλα πρότυπα και στόχοι για τα
αποτελέσματα μόχλευσης και ανανέωσης κατά την
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη είχαν επενδύσει 700 εκατομμύρια ευρώ περίπου σε ταμεία εγγυήσεων και ταμεία
δανειοδοτήσεων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης έως το τέλος του 2013. Όσον αφορά την περίοδο
προγραμματισμού 2014-2020, η Επιτροπή επιθυμεί
να δεσμευθούν τα κράτη μέλη ότι θα διπλασιάσουν,
τουλάχιστον, τη χρήση των εν λόγω μέσων.

Παρουσίαση ενός ελέγχου επιδόσεων:
Η αρτιότητα και η εφαρμογή του
συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ
(αριθ. 6/2015)
Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
διαφέρει κατά κάποιο βαθμό από τις άλλες πολιτικές και
προγράμματα που ελέγχουμε, διότι δεν λαμβάνει σημαντική
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από την
άλλη, έχει ισχυρότατο αντίκτυπο στην υλοποίηση της πολιτικής σε ολόκληρη την ΕΕ και στην ποιότητα ζωής των πολιτών
της. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, το οποίο τέθηκε
σε εφαρμογή το 2005, αναφέρεται συχνά ως πρότυπο
αναφοράς αναδυόμενης πολιτικής για την κλιματική αλλαγή
και μηχανισμού εμπορίας εκπομπών σε άλλες περιοχές του
κόσμου. Επομένως, θα ήταν αναμενόμενο να υπάρχει ένα
άρτιο πλαίσιο ρύθμισης και εποπτείας της αγοράς, με ασφάλεια δικαίου και συστήματα για την επεξεργασία θεμελιωδών
πληροφοριών. Επιπλέον, οι βασικές πτυχές των συστημάτων
υλοποίησης θα έπρεπε να είναι αρκετά ολοκληρωμένες.
Στα τέλη του 2013 οι ελεγκτές μας άρχισαν να εξετάζουν το
πλαίσιο για την προστασία της αρτιότητας του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και τα συστήματα για την
πρακτική εφαρμογή του στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη
έως τη δεύτερη φάση του (τέλη του 2012). Έναυσμα για τη
διενέργεια του ελέγχου αποτέλεσαν οι κίνδυνοι κατά τη
δημιουργία μιας λειτουργικής αγοράς που αποσκοπεί στην
επίτευξη της πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής και οι δυσκολίες στον έλεγχο μιας τέτοιου είδους άυλης δραστηριότητας («πώς μετριέται άραγε
ο θερμός αέρας;»).

Οι ελεγκτές μας αξιολόγησαν κατά πόσον η διαχείριση του
συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ ήταν επαρκής.
Δεν διενήργησαν μόνον ελέγχους βάσει εγγράφων και συνεντεύξεις με τους υπαλλήλους που ασκούν τη διαχείριση
του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλλες, αλλά πραγματοποίησαν
επισκέψεις και στις αντίστοιχες αρχές πέντε κρατών μελών,
ήτοι της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας
και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπροσθέτως, εξέτασαν έγγραφα που αφορούν δύο άλλες χώρες, την Ελλάδα και την
Ισπανία, και συμβουλεύθηκαν εμπειρογνώμονες του τομέα.
Συνέλεξαν επίσης αποδεικτικά στοιχεία, πρώτον, υποβάλλοντας σε ελεγκτικές δοκιμασίες στοιχεία από τα έγγραφα
των εθνικών αρχών, τα οποία αφορούσαν 150 επιλεγείσες
εγκαταστάσεις από τις εν λόγω επτά χώρες, και, δεύτερον,
διενεργώντας ανάλυση των στοιχείων από το σύστημα
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καταγραφής συναλλαγών της ΕΕ. Δεν μπορούσαν, ωστόσο,
να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι δεν χορηγούνται σε αυτές πόροι από την ΕΕ για
τη λειτουργία του συστήματος και επομένως το όργανό μας
δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης για διενέργεια ελέγχου.
Από τα αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξαν οι ελεγκτές
μας καθίσταται σαφές ότι υπάρχει έλλειψη εποπτείας στην
αγορά εκπομπών, καθώς και έλλειψη συνεργασίας μεταξύ
των ρυθμιστικών αρχών. Ως παράδειγμα των συγκεκριμένων διαπιστώσεων, οι ελεγκτές μας διαπίστωσαν, πρώτον,
ότι ο ισχύων νομικός ορισμός των δικαιωμάτων εκπομπών
πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω και, δεύτερον, ότι οι
διαδικασίες για το άνοιγμα λογαριασμών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών στο ενωσιακό μητρώο και για
την παρακολούθηση των συναλλαγών δεν επαρκούσαν για
την αποτροπή καταχρήσεων του συστήματος. Η κατάσταση
έμοιαζε με «γόρδιο δεσμό», δεδομένου ότι τα κράτη μέλη
δεν είχαν άμεση πρόσβαση στην κεντρική βάση δεδομένων
και έτσι δεν μπορούσαν να παρακολουθούν αποτελεσματικά
τις διασυνοριακές συναλλαγές, ωστόσο ούτε η Επιτροπή
μπορούσε να τις παρακολουθεί επειδή δεν υπήρχε κανονιστική βάση που να της δίνει το δικαίωμα αυτό. Επίσης, οι ελεγκτές μας διαπίστωσαν ότι τα συστήματα για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές
δεν ήταν εναρμονισμένα και παρουσίαζαν αδυναμίες στον
τομέα του ελέγχου. Επιπλέον, υπήρχαν ανεπάρκειες τόσο
στην καθοδήγηση της Επιτροπής όσο και στην υποβολή
εκθέσεων από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
Βάσει των διαπιστώσεών μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα
ότι το πλαίσιο για την προστασία της αρτιότητας της αγοράς
δεν ήταν αρκούντως αυστηρό και ότι υπήρχαν σημαντικές
αδυναμίες στην υλοποίηση της προηγούμενης φάσης, ορισμένες εκ των οποίων απαιτούν τη λήψη περαιτέρω μέτρων
στην τρέχουσα φάση. Παρά τα προβλήματα που περιγράφηκαν ανωτέρω, στην έκθεσή μας καθίσταται σαφές ότι αυτό
το καινοτόμο σύστημα βελτιώνεται συνεχώς. Οι συζητήσεις
και οι μεταρρυθμίσεις σχετικά με το σύστημα εμπορίας
εκπομπών που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τον χρόνο δημοσίευσης της έκθεσης επικεντρώνονται στην αποτελεσματικότητά του και στον τρόπο αντιμετώπισης των πλεονασμάτων. Ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν κάλυψε τα ζητήματα
αυτά. Με την έκθεση αυτή καταδεικνύουμε ότι πρέπει,
επίσης, να δοθεί προσοχή σε βασικά ερωτήματα σχετικά με
την αρτιότητα και την εφαρμογή του συστήματος, ώστε η ΕΕ
να έχει εμπιστοσύνη ότι η εν λόγω εμβληματική πολιτική της
είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να επιτύχει αποτελέσματα
στις μειώσεις των εκπομπών και την εφαρμογή τεχνολογιών
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Διατυπώσαμε σειρά πρακτικών συστάσεων τόσο προς την
Επιτροπή όσο και προς τις αρχές των κρατών μελών, οι
οποίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αρτιότητας της αγοράς και της εφαρμογής του συστήματος,
καθιστώντας το, κατ’ αυτό τον τρόπο, ισχυρότερο εργαλείο

για την επίτευξη των στόχων που αφορούν την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έως το 2020 και έπειτα.
Απαντώντας στην έκθεσή μας, η Επιτροπή συμφώνησε
ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά εκκρεμή
ζητήματα που αφορούν τη ρύθμιση της αγοράς εκπομπών
και την εποπτεία της, ώστε να βελτιωθεί, κατά περίπτωση,
η αρτιότητα της αγοράς. Η Επιτροπή μάς διαβεβαίωσε ότι
πολλές βελτιώσεις έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή κατά την
τρίτη φάση του συστήματος (2013-2020), οι οποίες ανταποκρίνονται συγκεκριμένα στις παρατηρήσεις μας.
Η έκθεση προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και παρουσιάστηκε σε ενημέρωση
Τύπου στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους της ΕΕ στις
Βρυξέλλες. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην ΕΕ και σε
όλον τον κόσμο ανέφεραν ότι απαιτείται, πρώτον, μεγαλύτερη εποπτεία του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ
ώστε να βελτιωθεί η αγορά του διοξειδίου του άνθρακα και,
δεύτερον, μεγαλύτερη προστασία από την κατάχρηση της
αγοράς, μεταξύ άλλων από τον κίνδυνο διάπραξης απάτης
στον τομέα του ΦΠΑ, κίνδυνος ο οποίος ήταν βάσιμος.
Κατά την πάγια τακτική μας σχετικά με όλες τις ειδικές εκθέσεις, το αρμόδιο για την έκθεση Μέλος, ο Kevin Cardiff, την
παρουσίασε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στην Επιτροπή
Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με
σκοπό την ανταλλαγή χρήσιμων απόψεων που θα μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές αποφάσεις για τους
σχετικούς κανόνες και κανονισμούς. Το Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο επιδοκίμασαν τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις μας και θα εξετάσουν το ενδεχόμενο υποβολής μελλοντικών προτάσεων για πιθανές βελτιώσεις στην αρτιότητα
και την εφαρμογή του συστήματος.

Κλιμάκιο ελέγχου (από αριστερά): Stefan Den Engelsen,
Emese Fésűs, Kevin Cardiff, Colm Friel
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Διαχειρίζεται ορθά η Επιτροπή τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης; (11/2015) — Αξιολογήθηκε αν είναι
ορθή η διαχείριση των συμφωνιών. Στο πλαίσιο του
ελέγχου αξιολογήθηκε η διαπραγμάτευση και η εφαρμογή των συμφωνιών, η παρακολούθηση των αλιευμάτων εκ μέρους της Επιτροπής, καθώς και η επιλογή και
ο έλεγχος των χρηματοδοτούμενων δράσεων.
Διαπιστώθηκε ότι, μολονότι η διαχείριση των συμφωνιών ήταν γενικώς ικανοποιητική, το βάρος που είχε
οριστεί με τη διαπραγμάτευση ήταν συχνά υψηλότερο
από τα αναφερόμενα από προηγούμενες περιόδους
αλιεύματα. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα
τη συστηματική υποχρησιμοποίηση των συμφωνιών.
Δεδομένου ότι η ΕΕ καταβάλλει πλήρες τίμημα, ανεξαρτήτως του όγκου των πραγματικών αλιευμάτων, το
πραγματικό κόστος είναι συχνά υψηλότερο από την
τιμή που συμφωνήθηκε με τη διαπραγμάτευση.
Επίσης, η Επιτροπή δεν διέθετε αξιόπιστα, συνεκτικά
και πλήρη δεδομένα για τα πραγματικά αλιεύματα
του στόλου της ΕΕ. Η Επιτροπή πρέπει, πρώτον, να
λαμβάνει υπόψη κατά τη διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών τα προηγούμενα επίπεδα χρησιμοποίησης και
να επιδιώκει να συνδέει στενότερα τις πληρωμές με τα
πραγματικά αλιεύματα και, δεύτερον, να διασφαλίσει
ότι η νέα βάση δεδομένων για τα αλιεύματα χρησιμοποιείται πλήρως από τα κράτη μέλη της σημαίας
και περιέχει αξιόπιστα δεδομένα για τα αλιεύματα,
τα οποία μπορούν να παρακολουθούνται και να
επικαιροποιούνται.
Οι συμφωνίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της
βιωσιμότητας των σχετικών αλιευμάτων, καθώς
επιτρέπουν στα σκάφη της ΕΕ να αλιεύουν μόνον τους
πλεονάζοντες πόρους των χωρών-εταίρων. Ωστόσο,
λόγω έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τα
αποθέματα ιχθύων, υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά
πόσον αυτά τα «πλεονάσματα» μπορούν να υπολογιστούν αξιόπιστα.

••

Η προτεραιότητα της ΕΕ για την προώθηση μιας
αγροτικής οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση
επηρεάστηκε από την κακή διαχείριση των μέτρων
μεταφοράς γνώσεων και παροχής συμβουλών
(αριθ. 12/2015) — Εστιάστηκε στο κατά πόσον υφίστανται συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για την
αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων μεταφοράς
γνώσεων και παροχής συμβουλών στο πλαίσιο της
αγροτικής ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών στις
αγροτικές περιοχές είναι υπερβολικά δαπανηρά ως
προς τη λειτουργία τους, συχνά αλληλεπικαλύπτονται με υφιστάμενα προγράμματα και ευνοούν τους
εδραιωμένους παρόχους επιμόρφωσης. Διαπιστώθηκαν πλημμελείς διαδικασίες διαχείρισης από τα κράτη
μέλη και ανεπαρκής εποπτεία από την Επιτροπή. Τα
κράτη μέλη βασίστηκαν υπερβολικά στις προτάσεις
των επιμορφωτών και κάθε είδους επιμόρφωση
θεωρήθηκε «θετική» και επιλέξιμη για χορήγηση
δημόσιας χρηματοδότησης. Η μη δίκαιη και διαφανής
επιλογή σήμαινε ότι επιλέγονταν επανειλημμένως
και λάμβαναν το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης πάροχοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται πολλά
χρόνια και είναι εδραιωμένοι στην αγορά. Τα κράτη
μέλη πρέπει, αφενός, να επιλέγουν δραστηριότητες
επιμόρφωσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες για
δεξιότητες που είχαν προσδιοριστεί μέσω επαναλαμβανόμενων αναλύσεων και, αφετέρου, να διασφαλίζουν την αποτροπή του κινδύνου ο πάροχος να έχει
τον έλεγχο της διαδικασίας.
Η ΕΕ στηρίζει έργα παροχής επιμόρφωσης και
συμβουλών στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης
μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης. Κατά την περίοδο 2007-2013 διατέθηκαν
1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τις εν λόγω δραστηριότητες. Με τη συγχρηματοδότηση των κρατών μελών,
η συνολική δημόσια στήριξη ανήλθε σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για την περίοδο 2014-2020 το ποσό
μπορεί να υπερβεί τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Η οικονομική αποδοτικότητα της στήριξης που
παρέχεται στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής
ανάπτυξης της ΕΕ σε μη παραγωγικές επενδύσεις
στον τομέα της γεωργίας (αριθ. 20/2015) — Εστιάστηκε στην οικονομική αποδοτικότητα των μη
παραγωγικών επενδύσεων ως τρόπου συμβολής
στην επίτευξη του στόχου του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για βιώσιμη χρήση της
γεωργικής γης κατά την περίοδο προγραμματισμού
2007-2013.
Συμπέρασμα του ελέγχου ήταν ότι η στήριξη για μη
παραγωγικές επενδύσεις συνέβαλε όντως στην επίτευξη των στόχων, ωστόσο με μη οικονομικώς αποδοτικό τρόπο. Και αυτό επειδή στο 75 % των έργων
στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη οι δαπάνες
ήταν αδικαιολόγητα υψηλές. Μολονότι πολλά από τα
έργα αυτά είχαν σαφή κερδοφόρα χαρακτηριστικά,
χρηματοδοτήθηκαν πλήρως με δημόσιους πόρους.
Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν επισκέψεις σε τέσσερα
κράτη μέλη, τα οποία δαπάνησαν συνολικά το 80 %
του προϋπολογισμού της ΕΕ για μη παραγωγικές
επενδύσεις, ήτοι στην Πορτογαλία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) και την Ιταλία (Απουλία). Μόνο
5 από τα 28 (18 %) ελεγχθέντα έργα αποδείχθηκε ότι
ήταν οικονομικώς αποδοτικά. Η έκθεση εφιστά την
προσοχή στο γεγονός ότι το ζήτημα αυτό ενδεχομένως να μην περιορίζεται στο δείγμα, δεδομένου ότι
τα προβλήματα οφείλονται σε αδυναμίες στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών.
Οι μη παραγωγικές επενδύσεις είναι επενδύσεις οι
οποίες δεν αποφέρουν σημαντική απόδοση, δεν
δημιουργούν εισόδημα ή έσοδα, ούτε αυξάνουν σημαντικά την αξία της εκμετάλλευσης του δικαιούχου,
έχουν ωστόσο θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

••

Στήριξη αγροτικών υποδομών από την ΕΕ: περιθώριο σημαντικής αύξησης της αποδοτικότητας των
δαπανών (αριθ. 25/2015) — Εξετάστηκε κατά πόσον
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφάλισαν την αποδοτικότητα των δαπανών με τη χρηματοδότηση, μέσω των προγραμμάτων αγροτικής
ανάπτυξης, υποδομών όπως η κατασκευή δρόμων,
συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, σχολείων
και άλλων τέτοιου είδους υποδομών.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, μολονότι
ορισμένα από τα εν λόγω έργα υποδομών είχαν αδιαμφισβήτητα θετική επίδραση στις αγροτικές περιοχές, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, ενεργώντας στο
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, εξασφάλισαν
σε περιορισμένο μόνο βαθμό την αποδοτικότητα
των δαπανών. Θα μπορούσαν να επιτευχθούν πολύ
περισσότερα με τους διαθέσιμους πόρους. Τα κράτη
μέλη δεν αιτιολογούσαν πάντοτε σαφώς την ανάγκη
χρήσης των ταμείων της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη και επικεντρώθηκαν στην αποφυγή της διπλής
χρηματοδότησης και όχι στην επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού με τα άλλα ταμεία. Ο κίνδυνος να
υλοποιούνταν τα έργα ακόμη και χωρίς τους πόρους
της ΕΕ δεν μετριάστηκε αποτελεσματικά, μολονότι
εντοπίστηκαν ορισμένες ορθές πρακτικές. Ωστόσο,
από τις διαπιστώσεις του ελέγχου προκύπτει ότι
η Επιτροπή ανέλαβε, από το 2012, πρωτοβουλίες με
περισσότερο συντονισμένο τρόπο. Εάν εφαρμοστούν
δεόντως, τότε θα υπάρξει βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης την περίοδο προγραμματισμού
2014-2020.
Κατά την περίοδο 2007-2013 διατέθηκαν 13 δισεκατομμύρια ευρώ από πόρους της ΕΕ για αγροτικές
υποδομές στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής
ανάπτυξης. Εάν συνυπολογιστούν και οι εθνικοί πόροι που δαπανήθηκαν στον εν λόγω τομέα, το σύνολο ανέρχεται σε σχεδόν 19 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας
Εξωτερική πολιτική

65 δισεκατομμύρια ευρώ

Ο τομέας «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας»
καλύπτει τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (την «εξωτερική πολιτική»), συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν τη διεύρυνση, καθώς και της
αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ.
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6%

Η ΕΕ διέθεσε το 6 % του συνολικού προϋπολογισμού ή 65 δισεκατομμύρια ευρώ προς επίτευξη των στόχων του τομέα κατά
την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Ο προϋπολογισμός
για το 2015 ανερχόταν σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόσθετη
χρηματοδότηση χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο, ωστόσο, δεν αποτελεί τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ και, επομένως, δεν περιλαμβάνεται στο ΠΔΠ.

Αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν:
μικτά αποτελέσματα (αριθ. 7/2015) — Αξιολογήθηκε κατά πόσον ο σχεδιασμός και ο συντονισμός
της αστυνομικής αποστολής της ΕΕ στο Αφγανιστάν
(EUPOL) ήταν ικανοποιητικοί, κατά πόσον αυτή είχε
λάβει επαρκή επιχειρησιακή υποστήριξη και καθοδήγηση, αν συνέβαλε στην πρόοδο της αφγανικής
Εθνικής Αστυνομίας και, τέλος, κατά πόσον προετοιμάστηκε καταλλήλως η σταδιακή αποχώρησή της.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η EUPOL
είχε μόνον εν μέρει επιτύχει τον στόχο της να συνδράμει στη σύσταση μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής μη στρατιωτικής αστυνομίας υπό την ευθύνη
του Αφγανιστάν. Απουσία εκπαιδευμένης και πλήρως
λειτουργικής αφγανικής αστυνομικής δύναμης και
δεδομένων των υψηλών ποσοστών αναλφαβητισμού
και της διάχυτης διαφθοράς στην αστυνομία και το
σύστημα απονομής δικαιοσύνης, η EUPOL κατάφερε
να συνεισφέρει στην υλοποίηση μεταρρύθμισης στο
Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και στην επαγγελματοποίηση της αστυνομίας της χώρας. Εντούτοις, οι
συστημικές αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στους τομείς της δικαιοσύνης και της αστυνομίας της χώρας θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα τόσο
των αποτελεσμάτων που έχει επιτύχει η EUPOL, όσο
και του τομέα της αστυνόμευσης στο Αφγανιστάν εν
γένει, μετά την αποχώρηση της αποστολής η οποία
θα πραγματοποιηθεί σταδιακά έως το τέλος του 2016.

Το συνολικό κόστος της EUPOL για την περίοδο
από τον Μάιο του 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2014
ανήλθε σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι
δαπάνες σε σχέση με τη ασφάλεια αντιστοιχούσαν
σχεδόν στο ένα τρίτο του συνόλου. Στο τέλος του
2014, η ΕΕ είχε αναπτύξει συνολικά 32 αποστολές στο
πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας,
16 από τις οποίες είχαν περατωθεί και αποχωρήσει,
ενώ 16 βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.
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Η στήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και την κατάργηση της θανατικής ποινής
(9/2015) — Αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα της
δράσης του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία
και τα δικαιώματα του ανθρώπου για την αποτροπή
των βασανιστηρίων, την αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων και την κατάργηση της θανατικής
ποινής.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα έργα
που λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ έχουν αντίκτυπο,
αλλά πολύ συχνά δεν είναι δεόντως στοχευμένα και
η εμβέλειά τους περιορίζεται λόγω του κατακερματισμού της χρηματοδότησης. Μολονότι η κατανομή
της χρηματοδότησης ήταν σε γενικές γραμμές ορθή,
η Επιτροπή δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τις προτεραιότητες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για
κάθε χώρα. Τα έργα συχνά δεν συντονίζονταν καταλλήλως με άλλες δράσεις της ΕΕ, όπως η αναπτυξιακή
στήριξη και ο πολιτικός διάλογος. Η υλοποίηση των
έργων διασφαλίστηκε κατά κανόνα από δραστήριες
οργανώσεις οι οποίες διέθεταν επαρκή εμπειρογνωσία. Ωστόσο, η επιλογή των έργων χαρακτηριζόταν
από χαλαρότητα. Οι συστάσεις ελέγχου αφορούν τη
στόχευση των χρηματοδοτικών πόρων, τη βελτίωση
του συντονισμού με άλλες προσπάθειες της ΕΕ, την
επιλογή και τη βελτίωση των προτάσεων έργων, τη
μέτρηση των επιδόσεων και την οικονομική αυτάρκεια των δικαιούχων οργανώσεων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί διπλωματικούς
διαύλους και χρηματοδοτεί ΜΚΟ μέσω του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του
ανθρώπου. Κατά το διάστημα 2007-2013 περίπου 180
επιχορηγήσεις συνολικού ύψους άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ διατέθηκαν σε έργα για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και την κατάργηση της
θανατικής ποινής.

••

Στήριξη της ΕΕ προς τις χώρες παραγωγής ξυλείας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης FLEGT
(αριθ. 13/2015) — Εξετάστηκε κατά πόσον η Επιτροπή διαχειρίστηκε ορθά τη στήριξη που παρέχεται στο
πλαίσιο του σχεδίου δράσης FLEGT της ΕΕ με σκοπό
την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι μολονότι το σχέδιο δράσης έτυχε θερμής υποδοχής, τα
αποτελέσματα είναι συνολικά μέτρια. Η βοήθεια προς
χώρες παραγωγής ξυλείας δεν παρασχέθηκε με βάση
σαφή κριτήρια, ενώ ο αντίκτυπος της βοήθειας εξασθένισε λόγω του μεγάλου αριθμού των ανταγωνιζόμενων χωρών. Ο βαθμός προόδου στις οικείες χώρες
διέφερε σημαντικά. Η έλλειψη κατάλληλου προγραμματισμού από την πλευρά της Επιτροπής, σε συνδυασμό με την έλλειψη σαφών προτεραιοτήτων όσον
αφορά τη χρηματοδότηση των χωρών παραγωγής
ξυλείας, ήταν παράγοντες που συντέλεσαν σε μεγάλο
βαθμό στην έλλειψη προόδου. Η σύσταση ελέγχου
προς την Επιτροπή ήταν να ορίσει σαφείς στόχους
καθώς και τα μέσα για την επίτευξή τους. Τέσσερα
κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη υλοποιήσει πλήρως τον
κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, ο οποίος θεσπίστηκε
με σκοπό την πρόληψη της εισαγωγής παράνομης
ξυλείας στην αγορά της ΕΕ.
Βάσει του σχεδίου δράσης, μεταξύ 2003 και 2013
διατέθηκαν 300 εκατομμύρια ευρώ σε 35 χώρες.
Δύο χώρες, η Ινδονησία και η Γκάνα έχουν σημειώσει
αξιοσημείωτη πρόοδο ως προς την καθιέρωση ενός
ολοκληρωμένου συστήματος αδειών για την ξυλεία
τους. Συνολικά, εντούτοις, η πρόοδος είναι πολύ αργή
και πολλές χώρες πασχίζουν να αντιμετωπίσουν τους
φραγμούς που τίθενται στη χρηστή διακυβέρνηση.
Μολονότι έχουν παρέλθει 12 χρόνια από τότε που
η Επιτροπή εισήγαγε το σχέδιο δράσης, καμία χώρα-εταίρος δεν έχει ακόμη αποκτήσει ολοκληρωμένο
σύστημα αδειών.
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Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ: προσφέρει προστιθέμενη αξία; (αριθ. 14/2015) — Αξιολογήθηκε κατά
πόσον η Επενδυτική Διευκόλυνση προσέφερε προστιθέμενη αξία στην αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ
με τις χώρες ΑΚΕ.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η Διευκόλυνση προσφέρει όντως προστιθέμενη αξία στην
αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες ΑΚΕ
και εναρμονίζεται με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ.
Στο τέλος του 2014 οι πιστωτικές γραμμές αντιστοιχούσαν στο 28 % του χαρτοφυλακίου της Διευκόλυνσης σε σύγκριση με 14 % στο τέλος του 2010. Το
αυξημένο μερίδιο αντικατοπτρίζει τη σημασία που
εξακολουθεί να έχει η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση που χορηγεί η Διευκόλυνση. Η θετική επίδραση
της Διευκόλυνσης ήταν επίσης καταλυτική στον
βαθμό που προσέλκυσε πρόσθετη χρηματοδότηση.
Επισημάνθηκε επίσης ότι η συμβατική υποχρέωση
πληροφόρησης των τελικών δικαιούχων σχετικά με
τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων/Επενδυτικής Διευκόλυνσης δεν τηρείται πάντοτε και η τεχνική βοήθεια δεν στοχεύει πάντοτε σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διατυπώθηκαν συστάσεις
για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.
Η Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ, η οποία συστάθηκε
το 2003, λαμβάνει το κεφάλαιό της από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάπτυξης και η διαχείρισή της ασκείται από
την ΕΤΕπ. Η Διευκόλυνση ενέκρινε κατά την τελευταία
δεκαετία αναπτυξιακά έργα αξίας 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρέχει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, με στόχο να αποφέρει βιώσιμα
οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

••

Υποστήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
στην Ανατολική Αφρική μέσω της χρηματοδοτικής
διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ στον τομέα της ενέργειας
(αριθ. 15/2015) — Αξιολογήθηκε κατά πόσον η Επιτροπή αξιοποίησε επιτυχώς τη διευκόλυνση ΑΚΕ-ΕΕ
στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να αυξήσει
την πρόσβαση στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
για τους φτωχούς κατοίκους της Ανατολικής Αφρική.
Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η διευκόλυνση είχε ορισμένες αξιοσημείωτες επιτυχίες,
ωστόσο εξακολουθεί να χρειάζεται καλύτερη
εποπτεία. Η Επιτροπή πραγματοποίησε ορισμένες
καλές επιλογές μεταξύ των προτεινόμενων έργων,
ωστόσο δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει εκ του
σύνεγγυς την πρόοδο που σημειωνόταν. Οι εκθέσεις
που υπέβαλαν οι υπεύθυνοι διαχείρισης των έργων
ήταν άνισης ποιότητας και η Επιτροπή δεν επιχείρησε
να επιβάλει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις περί
υποβολής εκθέσεων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
ήταν γνωστό ότι τα έργα αντιμετώπιζαν σημαντικές
δυσκολίες, οι υπάλληλοι της Επιτροπής δεν αξιοποίησαν επαρκώς τις επιτόπιες επισκέψεις και τις επισκοπήσεις παρακολούθησης ώστε να συμπληρώνουν τα
πληροφοριακά στοιχεία που της παρείχαν οι υπεύθυνοι. Στην έκθεση διατυπώνονται συστάσεις για
την αυστηρότερη επιλογή των έργων στο μέλλον, τη
βελτίωση της παρακολούθησής τους και την αύξηση
των προοπτικών βιωσιμότητάς τους.
Κατά την περίοδο 2006-2013, από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης χορηγήθηκαν 475 εκατομμύρια ευρώ
υπέρ της διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, κυρίως για επιχορηγήσεις σε έργα στην υποσαχάρια Αφρική. Μέχρι τα μέσα του 2014, είχαν διατεθεί
συνολικά 268 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα
106 εκατομμύρια αφορούσαν έργα στην Ανατολική
Αφρική, η οποία είχε μακράν το χαμηλότερο ποσοστό
πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή.
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Επισκόπηση των κινδύνων που συνεπάγεται
η εφαρμογή μιας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα προσέγγισης της δράσης της ΕΕ
στους τομείς της ανάπτυξης και της συνεργασίας
(αριθ. 21/2015) — Η επισκόπηση διενεργήθηκε υπό
το φως του πρόσφατου ανανεωμένου ενδιαφέροντος
για τη μετατόπιση της εστίασης των πολιτικών της
ΕΕ από τις δραστηριότητες στα αποτελέσματα στους
τομείς της ανάπτυξης και της συνεργασίας.
Στο πλαίσιο της επισκόπησης εντοπίστηκαν εννέα βασικοί τομείς κινδύνου: χρήση ασυνεπούς ορολογίας
σχετικά με τα αποτελέσματα ή μη καθορισμός μιας
σαφούς λογικής αλυσίδας μεταξύ δράσης, εκροών,
επακόλουθων και αντίκτυπου· αυξημένη πολυπλοκότητα που οφείλεται στην ενσωμάτωση οριζόντιων
ζητημάτων στα προγράμματα της ΕΕ· έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ των μέσων χορήγησης βοήθειας, των
πλαισίων αποτελεσμάτων και των δομών λογοδοσίας
των αναπτυξιακών εταίρων· αδυναμίες στην αξιολόγηση και την κατάρτιση εκθέσεων για τα αποτελέσματα· απουσία ενοποιημένων εκθέσεων για τα
αποτελέσματα ή επισκοπήσεων των αποτελεσμάτων
που επιτυγχάνονται με τη βοήθεια της ΕΕ· έλλειψη
επαρκών, συναφών, αξιόπιστων και επικαιροποιημένων δεδομένων· εστίαση στο αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως στόχο· και μεταβολές
στο πλαίσιο των δράσεων.

29
Από την επισκόπηση προέκυψε ότι η Επιτροπή είχε
προσδιορίσει ορθά τους εν λόγω τομείς κινδύνου σε
ένα ευρύ φάσμα εγγράφων. Παρ’ όλα αυτά, μένει να
ληφθούν ακόμη περαιτέρω μέτρα προκειμένου να
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των πρωτοβουλιών
της Επιτροπής για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων
της ΕΕ στους τομείς της ανάπτυξης και της συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια της επισκόπησης
διατυπώθηκε σειρά συστάσεων, τις οποίες οφείλει να
λάβει υπόψη η Επιτροπή.
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Δημοσιονομική και οικονομική
διακυβέρνηση
Το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση προβληματικών
δημοσιονομικών ή οικονομικών τάσεων, όπως
τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα ή το υπερβολικό
δημόσιο χρέος, τα οποία μπορούν να ανακόψουν την ανάπτυξη
και να θέσουν σε κίνδυνο τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Προβλέπει επίσης τη δημιουργία τραπεζικής ένωσης
εντός της ΕΕ.

Παρουσίαση ενός ελέγχου επιδόσεων:
Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες
ευρισκόμενες σε δυσχερή θέση
(αριθ. 18/2015)
Τα τελευταία χρόνια, το θεσμικό όργανό μας ανέλαβε
νέες αρμοδιότητες στον τομέα της δημοσιονομικής
και οικονομικής διακυβέρνησης, γεγονός στο οποίο
ανταποκριθήκαμε συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη
εσωτερική εμπειρογνωσία. Πρόκειται για τη δεύτερη
ειδική έκθεση που δημοσιεύσαμε στον τομέα αυτό, μετά
από εκείνη του 2014 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών.
Το 2008 η Ευρώπη ήρθε αντιμέτωπη με μια χρηματοπιστωτική κρίση η οποία εξελίχθηκε σε κρίση δημόσιου
χρέους. Η κρίση αυτή αποτέλεσε συνέπεια διαφόρων
παραγόντων, στους οποίους συγκαταλέγονται η ανεπαρκής τραπεζική εποπτεία, οι κακές δημοσιονομικές
πολιτικές και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν μεγάλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και το επακόλουθο κόστος
διάσωσης που βάρυνε το ευρύ κοινό. Η κρίση σάρωσε
τα κράτη μέλη της ΕΕ σε δύο κύματα: πρώτα επηρέασε τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ την περίοδο
2008‑2009 και ακολούθως επεκτάθηκε στην ίδια τη
ζώνη του ευρώ.
Το κλιμάκιο ελέγχου εξέτασε την εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαχείριση της χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης στο
πλαίσιο του μηχανισμού ισοζυγίου πληρωμών και του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης, για την οποία η Επιτροπή δανείστηκε από τις

κεφαλαιαγορές χρησιμοποιώντας ως εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Στον έλεγχο συμπεριελήφθη η χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγήθηκε στην Ουγγαρία, τη
Λετονία, τη Ρουμανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία,
με έμφαση στον ρόλο της Επιτροπής στα προγράμματα
αυτά. Οι ελεγκτές μας εξέτασαν επίσης τη συνεργασία
της Επιτροπής με τους εταίρους της, ήτοι την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη Φρανκφούρτη και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην Ουάσινγκτον. Τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκέντρωσαν προέρχονταν
από λεπτομερή εξέταση εγγράφων και αναλύσεις τεκμηρίωσης, καθώς και από συνεντεύξεις με υπαλλήλους της
Επιτροπής, των εθνικών αρχών, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ. Δεν
υποβλήθηκαν σε έλεγχο οι εταίροι ούτε οι αποφάσεις που
είχαν ληφθεί στο πολιτικό επίπεδο της ΕΕ.
Οι ελεγκτές μας διαπίστωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεν ήταν προετοιμασμένη για τις πρώτες αιτήσεις χρηματοδοτικής συνδρομής κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, καθώς οι προειδοποιητικές ενδείξεις είχαν
περάσει απαρατήρητες, γεγονός το οποίο δικαιολογεί
σε μεγάλο βαθμό τις σημαντικές αρχικές αδυναμίες των
σχετικών διαδικασιών διαχείρισης. Τέσσερις ήταν οι κύριοι τομείς που αποτελούν πηγή ανησυχίας όσον αφορά
τον χειρισμό της κρίσης από την Επιτροπή: οι διαφορετικές προσεγγίσεις που εφαρμόστηκαν, ο περιορισμένος
έλεγχος ποιότητας, η ανεπαρκής παρακολούθηση και οι
αδυναμίες στην τεκμηρίωση. Προκειμένου να καταδείξουν αυτές τις αδυναμίες, οι ελεγκτές μας εντόπισαν διάφορα παραδείγματα χωρών που δεν έτυχαν της αυτής
μεταχείρισης, ενώ βρίσκονταν σε παρόμοια κατάσταση,
και διαπίστωσαν ότι, για ορισμένα προγράμματα, οι όροι
για τη χορήγηση συνδρομής δεν ήταν τόσο αυστηροί,
γεγονός που διευκόλυνε τη συμμόρφωση. Διαπίστωσαν
επίσης ότι οι ομάδες της Επιτροπής δεν εξέταζαν επαρκώς βασικά έγγραφα, ότι οι σχετικοί υπολογισμοί δεν
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επανεξετάζονταν από κανέναν εκτός της ομάδας, ότι το
έργο των εμπειρογνωμόνων δεν εξεταζόταν ενδελεχώς
και ότι η διαδικασία επισκόπησης έπασχε από έλλειψη
τεκμηρίωσης.
Εντούτοις, οι ελεγκτές επεσήμαναν ότι η Επιτροπή
κατόρθωσε να φέρει εις πέρας τα νέα διαχειριστικά της
καθήκοντα όσον αφορά τα προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής τα οποία θα επέφεραν μεταρρυθμίσεις,
παρά την έλλειψη σχετικής πείρας, γεγονός το οποίο
συνιστά επίτευγμα, λαμβανομένων υπόψη των χρονικών
περιορισμών. Πέραν τούτου, παρατήρησαν ότι, προϊούσης της κρίσης, η Επιτροπή αξιοποίησε με αυξανόμενο
βαθμό επιτυχίας την εσωτερική εμπειρογνωσία διασφαλίζοντας τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων στις δικαιούχους χώρες, ενώ με μεταγενέστερες μεταρρυθμίσεις καθιερώθηκε επίσης καλύτερη
μακροοικονομική εποπτεία. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν
επίσης διάφορα άλλα θετικά επακόλουθα, όπως ότι τα
προγράμματα εκπλήρωσαν τους στόχους τους, ότι οι
αναθεωρημένοι στόχοι για το έλλειμμα επιτεύχθηκαν
ως επί το πλείστον, ότι τα διαρθρωτικά ελλείμματα
βελτιώθηκαν και ότι τα κράτη μέλη συμμορφώθηκαν με
τους περισσότερους όρους των προγραμμάτων τους,

έστω και με κάποιες καθυστερήσεις. Τα προγράμματα
υπήρξαν επιτυχή στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και
οι χώρες συνέχισαν ως επί το πλείστον τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούσαν οι όροι των προγραμμάτων, ενώ
σε τέσσερις από τις πέντε χώρες η προσαρμογή του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπήρξε ταχύτερη
από την αναμενόμενη.
Οι ελεγκτές μας επεσήμαναν ότι ορισμένες από τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν εξακολουθούν να υπάρχουν
και ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει τις διαδικασίες
που εφαρμόζει για τη διαχείριση της χρηματοδοτικής
συνδρομής. Διατυπώσαμε σειρά συστάσεων προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλιστεί
η αρτιότερη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνδρομής σε περίπτωση διατύπωσης σχετικού αιτήματος
στο μέλλον από οποιοδήποτε κράτος μέλος βρεθεί σε
δυσχερή θέση. Η έκθεση καλύφθηκε εκτενώς από τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδίως στην Ευρώπη αλλά και
στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Όπως όλες
οι ειδικές εκθέσεις μας, θα παρουσιαστεί στους ενδιαφερομένους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
από το Μέλος που είναι αρμόδιο για αυτήν, τον Baudilio
Tomé Muguruza.

Κλιμάκιο ελέγχου (από τα αριστερά): Didier Lebrun, Ignacio García de Parada, Kristian Sniter, Josef Jindra, Giuseppe Diana,
Baudilio Tomé Muguruza, Adrian Savin, Daniela Hristova, Ζαχαρίας Κόλιας, Marco Fians, Daniel Costa de Magalhães
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Εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την ΕΕ: εδραιωμένη αλλά
όχι πλήρως αποτελεσματική (αριθ. 22/2015) —
Εξετάστηκε κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών
Αξιών και Αγορών (ESMA) καθιερώθηκε επιτυχώς ως
όργανο εποπτείας των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στην ΕΕ. Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 έστρεψε την προσοχή στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και
τον αντίκτυπό τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε στην Ευρώπη, κατά το
μάλλον ή ήττον, ρυθμιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αυτούς. Το 2011 δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών με αρμοδιότητα την
εγγραφή, την παρακολούθηση και την εποπτεία των
οργανισμών αυτών.
Από τον έλεγχο εξήχθη το συμπέρασμα ότι, μολονότι η ESMA έθεσε γερά θεμέλια, οι κανόνες και οι
κατευθυντήριες οδηγίες της δεν είναι ακόμη πλήρεις
και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι
που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον. Οι
ελεγκτές αναγνωρίζουν ότι η ESMA κατόρθωσε να
μειώσει τη μέση διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής,
δηλώνουν, ωστόσο, ότι η εγγραφή αυτή εξακολουθεί να είναι πολύπλοκη. Μολονότι οι μεθοδολογίες
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει
να είναι αυστηρές, συστηματικές, συνεχείς και να
υπόκεινται σε επικύρωση, οι μέθοδοι που εφαρμόζει η ESMA επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στον
αυστηρό χαρακτήρα. Οι κανόνες που ισχύουν επί του
παρόντος στο πλαίσιο αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας του Ευρωσυστήματος δεν εγγυώνται
την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εγγεγραμμένων
στην ESMA οργανισμών, γεγονός το οποίο δημιουργεί μια δομή αγοράς δύο βαθμίδων και περιάγει τους
μικρούς οργανισμούς σε μειονεκτική θέση.

••

Για να βελτιωθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας
στην Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στα
αποτελέσματα (αριθ. 19/2015) — Εξετάστηκε κατά
πόσον η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα εκπλήρωσε
την αποστολή της και κατά πόσον η τεχνική βοήθεια
που παρασχέθηκε στην Ελλάδα συνέβαλε αποτελεσματικά στη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Η Ομάδα
Δράσης συγκροτήθηκε από την Επιτροπή το 2011,
προκειμένου να υποστηρίξει την οικονομική προσαρμογή της Ελλάδας με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
τεχνικής βοήθειας.
Οι ελεγκτές εξέτασαν κατά πόσον η εν λόγω Ομάδα εκπλήρωσε την αποστολή της και κατά πόσον
η παρασχεθείσα βοήθεια συνέβαλε αποτελεσματικά
στη μεταρρύθμιση. Τα αποδεικτικά στοιχεία που
συγκέντρωσαν προέρχονταν από την Επιτροπή, από
παρόχους υπηρεσιών, από ελληνικά υπουργεία και
από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η τεχνική βοήθεια
που παρασχέθηκε στις ελληνικές αρχές ήταν σύμφωνη
με την εντολή της, χωρίς όμως να προωθεί πάντοτε
επαρκώς τις μεταρρυθμίσεις. Λόγω της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης της κατάστασης, η Ομάδα Δράσης
συστάθηκε πολύ εσπευσμένα, χωρίς να αναλυθούν
πλήρως οι εναλλακτικές επιλογές ή η αναγκαιότητα
ειδικού προϋπολογισμού. Για την παροχή της βοήθειας
ή για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων δεν διέθετε
κάποιο ενιαίο, αναλυτικό έγγραφο στρατηγικής.
Η παροχή βοήθειας ήταν κατάλληλη και τις περισσότερες φορές εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του
προγράμματος και η Ομάδα ανέπτυξε ένα ευέλικτο
και διαφοροποιημένο σύστημα για την παροχή αυτή,
μολονότι διαπιστώθηκαν αδυναμίες σε επίπεδο έργων.

Σε συνέχεια του ελέγχου διατυπώθηκαν ορισμένες
συστάσεις προς την ESMA όσον αφορά την εγγραφή,
την ανιχνευσιμότητα της διαδικασίας εντοπισμού των
κινδύνων, τις εποπτικές διαδικασίες και τα συστήματα
ΤΠ που διαθέτει.

Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, Ελλάδα
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ΠΙΠ
ΦΠΑ

12,8 %

13,3 %
ΑΕΕ

65,7 %

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται
κυρίως από έσοδα προερχόμενα από τρία είδη
ιδίων πόρων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι πόροι
που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα
(ΑΕΕ), ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και οι
παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ), και συγκεκριμένα οι δασμοί
που εισπράττονται επί των εισαγωγών στην ΕΕ και οι εισφορές
ζάχαρης. Η ΕΕ εισπράττει επίσης φόρο εισοδήματος από τους
υπαλλήλους της, συνεισφορές τρίτων χωρών σε συγκεκριμένα
προγράμματά της και πρόστιμα επιβαλλόμενα σε εταιρείες που
παραβιάζουν τους νόμους και τους κανονισμούς της. Οι δαπάνες της ΕΕ πρέπει να ισοσκελίζονται με τα έσοδά της. Για το 2015
τα έσοδα ανέρχονταν σε 141,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αντιμετώπιση της ενδοκοινοτικής απάτης στον
τομέα του ΦΠΑ: ανάγκη για περαιτέρω δράση
(αριθ. 24/2015) — Με τον έλεγχο επιδιώχθηκε να
εξακριβωθεί κατά πόσον η ΕΕ αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την ενδοκοινοτική απάτη στον τομέα
του ΦΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει ετήσιες
απώλειες εσόδων ΦΠΑ μεταξύ 40 και 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες οφείλονται στη δράση
του οργανωμένου εγκλήματος. Επειδή οι εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών από ένα κράτος μέλος της ΕΕ
σε άλλο απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, οι εγκληματίες
μπορούν να φοροδιαφεύγουν και στις δύο χώρες.
Αυτό έχει ως συνέπεια την απώλεια εσόδων τόσο για
τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και για την ΕΕ.
Οι σημαντικές αδυναμίες που διαπιστώθηκαν υποδήλωναν ότι το ισχύον σύστημα δεν είναι αρκούντως
αποτελεσματικό. Η ΕΕ διαθέτει σειρά εργαλείων για
την καταπολέμηση της ενδοκοινοτικής απάτης στον
τομέα του ΦΠΑ, αλλά ορισμένα από τα εργαλεία αυτά
χρειάζεται να ενισχυθούν ή να εφαρμόζονται με μεγαλύτερη συνέπεια. Στα περισσότερα από τα κράτη
μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη δεν
γίνονται αποτελεσματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι
μεταξύ τελωνειακών και φορολογικών δεδομένων.
Μολονότι υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
των φορολογικών αρχών των κρατών μελών, υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ακρίβεια, την
πληρότητα και το επίκαιρο των δεδομένων· τέλος,
διαπιστώνεται έλλειψη συνεργασίας και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων σε επίπεδο διοικητικών
αρχών, δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής
του νόμου.

Για τη βελτίωση του συστήματος απαιτείται η λήψη
μέτρων από τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Γνώμες που εκδώσαμε το 2015
Ως όργανο συμβάλλουμε επίσης στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ διατυπώνοντας γνώμες επί
προτάσεων για νέα νομοθεσία με δημοσιονομικό αντίκτυπο
ή για την τροποποίηση της ισχύουσας. Οι εν λόγω γνώμες
εκδίδονται κατόπιν αιτήματος των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και χρησιμοποιούνται από τις νομοθετικές αρχές,
ήτοι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των
εργασιών τους. Πέραν αυτού, εκδίδουμε έγγραφα θέσης και
επισκοπήσεις για άλλα θέματα με δική μας πρωτοβουλία.
Το 2015 καταρτίσαμε οκτώ γνώμες που καλύπτουν ορισμένους σημαντικούς τομείς:

••
••
••

γνώμη αριθ. 1/2015 σχετικά με πρόταση τροποποίησης του κανονισμού σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης·
γνώμη αριθ. 2/2015 σχετικά με πρόταση τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού του Κοινοτικού
Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών·

••
••
••
••

••

γνώμη αριθ. 4/2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (βλέπε πλαίσιο για περαιτέρω
πληροφορίες)·
γνώμη αριθ. 5/2015 σχετικά με πρόταση τροποποίησης του κανονισμού της επιτροπής προϋπολογισμού
του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς·
γνώμη αριθ. 6/2015 σχετικά με πρόταση τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού του Ενιαίου
Μηχανισμού Εξυγίανσης·
γνώμη αριθ. 7/2015 σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού για τους παραδοσιακούς
ιδίους πόρους και τους ιδίους πόρους που βασίζονται
στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης
των ταμειακών αναγκών·
γνώμη αριθ. 8/2015 σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης.

γνώμη αριθ. 3/2015 σχετικά με πρόταση δημοσιονομικού κανονισμού του Ενιαίου Μηχανισμού
Εξυγίανσης·

Παράδειγμα γνώμης — Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕΤΣΕ)
Η Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη συρρίκνωση των επενδύσεων που παρατηρείτο από το 2007,
έθεσε σε εφαρμογή, τον Νοέμβριο του 2014, ένα «Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη». Η λογική της παρέμβασης στην οποία βασίζεται το Σχέδιο είναι ότι η Ευρώπη
έχει σημαντικές επενδυτικές ανάγκες και οικονομικώς
βιώσιμα έργα σε αναζήτηση χρηματοδότησης. Η πρόκληση είναι οι αποταμιεύσεις και η χρηματοοικονομική
ρευστότητα να διατεθούν σε παραγωγικούς σκοπούς για
τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το Σχέδιο δεν πρέπει να οδηγήσει σε
επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών των κρατών
μελών ή στη δημιουργία νέων χρεών. Η Επιτροπή προσδοκά ότι, με την πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου, θα δημιουργηθούν 1 εκατομμύριο έως 1,3 εκατομμύρια νέες
θέσεις εργασίας εντός της τριετίας που θα ακολουθήσει
την πλήρη εφαρμογή του και ότι το ΕΤΣΕ θα κινητοποιήσει πρόσθετες (κυρίως μακροπρόθεσμες) επενδύσεις

ύψους τουλάχιστον 315 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός
της προσεχούς τριετίας (2015-2017).
Οι προσδοκίες από αυτή την πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι υψηλές. Προκειμένου να συμβάλουμε στην
επιτυχία της πρωτοβουλίας, στη γνώμη που διατυπώσαμε επιστήσαμε την προσοχή σε ζητήματα που αφορούν
τη διακυβέρνηση και το νομοθετικό πλαίσιο, την υποχρέωση λογοδοσίας και τις ρυθμίσεις εξωτερικού ελέγχου, καθώς και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
για τα δημόσια οικονομικά. Επισημάναμε ότι τα μέσα,
στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται η συνεργασία της
ΕΕ με τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να χαρακτηρίζονται
από επαρκή βαθμό διαφάνειας και να προβλέπουν την
υποχρέωση λογοδοσίας όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των δημόσιων πόρων. Επιπλέον, είναι απαραίτητη
η μέτρηση των επιδόσεων των μέσων αυτών σε σχέση
με τους στόχους που επιδιώκουν οι χρηματοδοτούμενες
δραστηριότητες. Τονίσαμε ότι η πρόταση δεν ήταν σαφής σχετικά με ορισμένες ρυθμίσεις μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η γνώμη
μας ελήφθη υπόψη από τον νομοθέτη στο πλαίσιο του
κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 σχετικά με το ΕΤΣΕ.

Οι δραστηριότητές μας

Συμβολή στην εκπλήρωση της
υποχρέωσης λογοδοσίας στο πλαίσιο
της ΕΕ μέσω εκδηλώσεων και
συνεδρίων υψηλού επιπέδου
Ενισχύουμε επίσης την επίγνωση των ενδιαφερόμενων
μερών όσον αφορά τη σημασία της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του ελέγχου των οικονομικών της ΕΕ
μέσω διασκέψεων επί διαφόρων θεμάτων. Πρόκειται για
θέματα στα οποία έχουμε εντοπίσει την ύπαρξη κινδύνων
και στο πλαίσιο των οποίων μπορούμε να συμβάλουμε στην
εκπλήρωση της υποχρέωσης λογοδοσίας στην ΕΕ με την
εμπειρογνωσία που διαθέτουμε στον έλεγχο. Το 2015, ανταποκρινόμενοι στον στρατηγικό μας στόχο για συνεργασία
με τους εταίρους μας στο πλαίσιο της διαδικασίας λογοδοσίας στην ΕΕ, διοργανώσαμε δύο τέτοιες διασκέψεις. Σχετικές
λεπτομέρειες παρατίθενται κατωτέρω.

Διάσκεψη του ΕΕΣ για την ενεργειακή
ασφάλεια της ΕΕ
Στις 5 Μαΐου 2015, διοργανώσαμε διάσκεψη στις Βρυξέλλες με θέμα την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Η διάσκεψη
αποτέλεσε ένα ουδέτερο και ανεξάρτητο βήμα διαλόγου
για τους ενδιαφερομένους από τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ, τα κράτη μέλη, τον ενεργειακό κλάδο και την πανεπιστημιακή κοινότητα, στο πλαίσιο του οποίου συζητήθηκαν οι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη
η ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας.
Ο Πρόεδρός μας, Vítor Caldeira, προλόγισε την έναρξη των εργασιών της διάσκεψης, της οποίας κύριος
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Κατά τη διάρκεια του έτους, διοργανώσαμε επίσης στην
έδρα μας σεμινάρια με τη συμμετοχή εσωτερικών και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να ανταλλάξουμε
γνώσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις πολιτικές
της ΕΕ και, βάσει αυτών, να επικαιροποιούμε τον σχεδιασμό
των ελέγχων μας και τις αντίστοιχες εργασίες μας. Παραδείγματος χάριν, τον Οκτώβριο διοργανώσαμε σεμινάριο
με θέμα την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη
μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), με τη
συμμετοχή εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας
και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής.

ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Maroš
Šefčovič. Αυτής προήδρευσαν τα Μέλη μας Szabolcs
Fazakas και Phil Wynn Owen. Η διάσκεψη περιλάμβανε
συζητήσεις σε ομάδες σε δύο βασικούς τομείς: τα εμπόδια που παρακωλύουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς ενέργειας και τον κομβικό ρόλο της Ουκρανίας,
ως κύριας διαμετακομιστικής οδού, για τον ενεργειακό
εφοδιασμό της Ευρώπης.
Διοργανώσαμε τη διάσκεψη επειδή, στην παρούσα
συγκυρία, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές και
αλληλένδετες προκλήσεις στον τομέα αυτό. Σε αυτές
συγκαταλέγονται η ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς
ενέργειας με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, η αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και η ενίσχυση της ασφάλειας του
ενεργειακού εφοδιασμού.
Οι ελεγκτικές εργασίες του οργάνου μας εστιάζουν επίσης όλο και περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν την
ενέργεια και το κλίμα. Έχουμε ήδη δημοσιεύσει ειδικές
εκθέσεις επί θεμάτων όπως η εσωτερική αγορά ενέργειας και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η ενεργειακή απόδοση και η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
Πέραν αυτών, προγραμματίζουμε να δημοσιεύσουμε
και άλλες εκθέσεις στον τομέα αυτό, όπως σχετικά με τη
βοήθεια της ΕΕ προς την Ουκρανία και τις δαπάνες της
ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, καθώς και μία πανοραμική επισκόπηση περί των ζητημάτων που άπτονται της
ενέργειας και του κλίματος και απασχολούν την ΕΕ.

Από αριστερά: Szabolcs Fazakas, Maroš Šefčovič, Vítor Caldeira,
Phil Wynn Owen

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την προστιθέμενη
αξία της ενεργειακής διακυβέρνησης της ΕΕ και, με τη
διάσκεψη αυτή, διακηρύξαμε ότι επιδίωξή μας είναι
επίσης η διευκόλυνση του δημοκρατικού διαλόγου επί
των ζητημάτων αυτών.

Οι δραστηριότητές μας
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Διάσκεψη του ΕΕΣ για το μέλλον
της αναπτυξιακής βοήθειας
Στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2015, επ’ ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ανάπτυξη, της έγκρισης των νέων
παγκόσμιων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της
προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
το Λουξεμβούργο, διοργανώσαμε στο Λουξεμβούργο
διεθνή διάσκεψη για την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια μετά το 2015.
Τη διήμερη διάσκεψη, της οποίας προήδρευσε η Danièle
Lamarque, Μέλος του ΕΕΣ, προλόγισαν ο Πρόεδρός
μας, Vítor Caldeira, και οι Romain Schneider, Υπουργός
Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής Δράσης του Λουξεμβούργου, εκ μέρους της Προεδρίας του Συμβουλίου,
Linda McAvan, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Neven Mimica, Επίτροπος
για την ανάπτυξη, και η Grete Faremo, Αναπληρώτρια
Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ. Τα συμπεράσματα της
διάσκεψης παρουσίασε ο Marc Angel, Πρόεδρος της
επιτροπής εξωτερικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων και
άμυνας του Κοινοβουλίου του Λουξεμβούργου.
Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας παγκοσμίως
και συνεργάζεται με πολλούς χορηγούς από τον δημόσιο
και τον ιδιωτικό τομέα, όπως με διεθνείς οργανισμούς,
ιδρύματα, ΜΚΟ και κράτη. Ως εκ τούτου, αυξάνεται
διαρκώς η σημασία της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας της βοήθειας μέσω της στενής παρακολούθησης των κριτηρίων που ισχύουν για τη διάθεση και
την αξιολόγησή της. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικός είναι
ο ρόλος που διαδραματίζει το όργανό μας.
Οι νέοι βιώσιμοι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για την
περίοδο 2015-2030 είναι περισσότερο φιλόδοξοι από
τους προηγούμενους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας καθώς επιδιώκουν να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερομένους στο «να σκέφτονται και να ενεργούν διαφορετικά». Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη συμφώνησαν

ότι η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να είναι συνεπής με
τις διάφορες πολιτικές, όπως αυτές για το περιβάλλον,
την ενέργεια ή τη μετανάστευση, και να προσελκύουν
καινούργιους ενδιαφερομένους.
Επιπλέον, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί πρέπει να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνουν
οι διαρκώς περισσότερο διαφοροποιούμενες χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία: τα καινοτόμα χρηματοοικονομικά μέσα, αφενός, ενισχύουν τη
μόχλευση και προσαρμόζουν τη χρηματοδότηση στις
συνθήκες της αγοράς, αλλά, αφετέρου, περιπλέκουν τις
χρηματοοικονομικές αποφάσεις και την αξιολόγηση της
προστιθέμενης αξίας της βοήθειας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε αδρομερώς έναν
προϋπολογισμό επί τη βάσει επιδόσεων, στόχος του
οποίου θα είναι να καθορίζει σαφέστερα τον τρόπο
ανάλωσης των κεφαλαίων της ΕΕ και τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα. Στην κοινή διοργανική ομάδα εργασίας
που συγκροτήθηκε για τον σκοπό αυτό θα συμμετέχει
και το ΕΕΣ.
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Σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η αξία της συνεισφοράς μας στην εκπλήρωση της υποχρέωσης λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ εξαρτάται, σε μεγάλο
βαθμό, από τον τρόπο με τον οποίο οι κύριοι εταίροι μας
στη νομοθετική διαδικασία και τη διαδικασία λογοδοσίας
χρησιμοποιούν τις εργασίες και τα προϊόντα μας. Εταίροι
μας είναι οι πολιτικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη
δημόσια εποπτεία της χρήσης των κεφαλαίων της ΕΕ, ήτοι
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τα εθνικά κοινοβούλια. Κατ’ εφαρμογήν της
στρατηγικής μας για την περίοδο 2013-2017, φροντίζουμε
όλως ιδιαιτέρως για τον εμπλουτισμό των εργασιακών σχέσεών μας με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη μας διατηρούν τακτικές επαφές
με τις διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και ιδίως με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
(CONT), η οποία είναι και ο κύριος εταίρος μας. Το 2015
ο Πρόεδρος, Vítor Caldeira, συμμετείχε σε δύο συνεδριάσεις
της CONT, προκειμένου να παρουσιάσει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και τις ετήσιες εκθέσεις μας, καθώς και σε δύο
συνόδους της ολομέλειας του Κοινοβουλίου, προκειμένου
να παρουσιάσει τις ετήσιες εκθέσεις και να συμμετάσχει στη
συζήτηση για τη χορήγηση απαλλαγής. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ville Itälä, Μέλους του οργάνου μας και αρμόδιου
για τις θεσμικές σχέσεις, ο Πρόεδρος Caldeira παρουσίασε επίσης το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2015 στη
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών και αντάλλαξε
μαζί τους απόψεις σχετικά με τους τομείς προτεραιότητάς
τους, ενόψει του σχεδιασμού του προγράμματος εργασίας

μας για το 2016. Τον Οκτώβριο του 2015, η CONT πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο ΕΕΣ συνεχίζοντας την
πρακτική των ετήσιων διμερών συναντήσεων στην έδρα
μας στο Λουξεμβούργο, ενώ εκπρόσωποί μας συμμετείχαν
στις επισκέψεις σε κράτη μέλη και δικαιούχους χώρες που
διοργάνωσε η CONT, συγκεκριμένα στην Ελλάδα και τη
Σερβία αντίστοιχα.
Το 2015 τα Μέλη μας εκπροσώπησαν το όργανό μας σε
29 συνεδριάσεις της CONT που είχαν ως θέμα τις ετήσιες
και ειδικές εκθέσεις μας. Επίσης, τα Μέλη μας παρουσίασαν εννέα ειδικές εκθέσεις μας στις αντίστοιχες επιτροπές.
Επιπλέον, διοργανώσαμε κοινή συνεδρίαση με τις Επιτροπές
Γεωργίας και Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, και
εγκαινιάσαμε τη συνεργασία μας με την Υπηρεσία Έρευνας
του Κοινοβουλίου με σκοπό την προώθηση μιας αποδοτικότερης ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των Τμημάτων ελέγχου
του οργάνου μας και της εν λόγω Υπηρεσίας.
Εγκαινιάσαμε επίσης τη στενότερη συνεργασία μας με το
Συμβούλιο με σκοπό την ανάπτυξη και την σύσφιγξη των
σχέσεων μεταξύ των δύο οργάνων, συμπεριλαμβανομένων
των Προεδριών τους. Τον Νοέμβριο, ο Πρόεδρος Caldeira
συναντήθηκε με τον Pierre Gramegna, Υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου και Πρόεδρο του Συμβουλίου
Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN) στο
πλαίσιο της προεδρίας του Συμβουλίου από το Λουξεμβούργο, με τον οποίο συζήτησε τη συνέχεια που δόθηκε
στην ετήσια έκθεσή μας για το 2014 κατά τη διαδικασία
χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2015, καθώς και
15 ειδικές εκθέσεις μας, σε διάφορες ομάδες εργασίας του
Συμβουλίου. Πέραν αυτών, παρουσιάσαμε τα διάφορα κεφάλαια της ετήσιας έκθεσής μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του Συμβουλίου, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν
τη βάση της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής.

Ετήσια συνεδρίαση του ΕΕΣ και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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Ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με
εθνικά κοινοβούλια και εθνικές αρχές
Κατά τη διάρκεια του έτους συνεργαστήκαμε στενά με τα
ενδιαφερόμενα μέρη από τα κράτη μέλη. Ενημερώναμε
συστηματικά τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με το έργο
μας. Επιπλέον, ο Πρόεδρος και τα Μέλη μας παρουσίασαν
την ετήσια έκθεσή μας στα κοινοβούλια και τις αρχές των
περισσότερων κρατών μελών. Πραγματοποιήσαμε επίσης
συναντήσεις με εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων
και αρχών τόσο στην έδρα μας όσο και στα κράτη μέλη.
Συνεχίσαμε την πρωτοβουλία μας για την πραγματοποίηση
επισκέψεων υψηλού επιπέδου στα κράτη μέλη της ΕΕ, την
οποία εγκαινιάσαμε το 2014 με σκοπό την ενίσχυση των
εταιρικών σχέσεων με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες
για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ.
Τον Απρίλιο του 2015, αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου του
οργάνου μας επισκέφθηκε την Πολωνία, προκειμένου να
προβάλει τη σπουδαιότητα του δημόσιου ελέγχου και της
λογοδοσίας όσον αφορά τα κονδύλια της ΕΕ, να επιδείξει
τον ρόλο του οργάνου μας από την άποψη αυτή και να
εγκαινιάσει τον διάλογο με τις αρμόδιες αρχές της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον
Πολωνό Πρόεδρο Bronisław Komorowski, με τον Προϊστάμενο της Καγκελαρίας του Πρωθυπουργού, με τα δύο
σώματα του Κοινοβουλίου, με φορείς της κυβέρνησης και
της τοπικής αυτοδιοίκησης και, βεβαίως, με το εθνικό ΑΟΕ.
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην υποχρέωση λογοδοσίας και τον δημόσιο έλεγχο και περιέλαβαν αναφορές
στην πρόσφατη πανοραμική επισκόπησή μας που αφορούσε τις ρυθμίσεις της ΕΕ σχετικά με τη λογοδοσία και τον
δημόσιο έλεγχο. Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν
με το Υπουργείο Οικονομικών, Υποδομών και Ανάπτυξης και
το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης παρείχαν
την ευκαιρία να συζητηθούν οι πανοραμικές επισκοπήσεις
μας, τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων μας και οι
αντίστοιχες βέλτιστες πρακτικές. Η αντιπροσωπεία μας
επισκέφθηκε δύο χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, το
ένα υπό τη διαχείριση του Δημοσίου και το άλλο υπό τη
διαχείριση ιδιώτη δικαιούχου.
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Την ανωτέρω επίσκεψη υψηλού επιπέδου στην Πολωνία
ακολούθησαν επισκέψεις στην Τσεχική Δημοκρατία (Ιούνιος 2015) και τη Βουλγαρία (Νοέμβριος 2015). Στην Τσεχική
Δημοκρατία, οι εκπρόσωποί μας συναντήθηκαν με τον
Πρόεδρο της χώρας Miloš Zeman, τον Πρωθυπουργό και
εκπροσώπους του Κοινοβουλίου. Συμμετείχαν επίσης στην
κοινή σύνοδο των επιτροπών ελέγχου του προϋπολογισμού
και εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων,
στο πλαίσιο της οποίας έλαβε χώρα συζήτηση σχετικά με
τα αποτελέσματα των ελέγχων στους τομείς της ΚΓΠ και της
συνοχής κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού,
τα οποία αφορούσαν την Τσεχική Δημοκρατία. Κατά την επίσκεψη αυτή, η αντιπροσωπεία μας συμμετείχε στη διάσκεψη
που οργάνωσε το εθνικό ΑΟΕ σχετικά με τα ηλεκτρονικά
δεδομένα και τη σημασία τους για το μέλλον του ελέγχου.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Βουλγαρία, η αντιπροσωπεία
μας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Rosen
Plevneliev, τον Πρωθυπουργό Boyko Borissov, την Πρόεδρο
του Κοινοβουλίου Tsetska Tsacheva και άλλους εκπροσώπους του οργάνου αυτού. Συμμετείχε επίσης σε διάσκεψη
σχετικά με τον ρόλο του εξωτερικού ελέγχου για την αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου τομέα, επ’ ευκαιρία της
135ης επετείου από την ίδρυση του ΑΟΕ της Βουλγαρίας και
της 20ής από την αποκατάστασή του.

Από τα αριστερά: Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ Vítor Caldeira, ο Πρόεδρος του
ΑΟΕ της Πολωνίας Krzysztof Kwiatkowski και το Μέλος του ΕΕΣ από
την Πολωνία Augustyn Kubik
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Συνεργασία με τα ανώτατα όργανα
ελέγχου
Το ΕΕΣ συνεργάζεται με άλλα ανώτατα όργανα ελέγχου
(ΑΟΕ) κυρίως μέσω:

••
••
••

της Επιτροπής Επαφών των ΑΟΕ των κρατών μελών
της ΕΕ·
του δικτύου των ΑΟΕ των υποψήφιων και δυνητικά
υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών, και
διεθνών οργανισμών των οργάνων ελέγχου των
δημόσιων οικονομικών, ιδίως του Διεθνούς Οργανισμού των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (International
Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI)
και της περιφερειακής ομάδας του για την Ευρώπη (European Organisation of Supreme Audit
Institutions, EUROSAI).

Επιτροπή Επαφών των ανώτατων οργάνων
ελέγχου των κρατών μελών της ΕΕ
Δυνάμει της Συνθήκης για την ΕΕ, το ΕΕΣ και τα εθνικά όργανα ελέγχου των κρατών μελών οφείλουν να συνεργάζονται,
με πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την
ανεξαρτησία τους. Συνεργαζόμαστε ενεργά με τα ΑΟΕ των
κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο της Επιτροπής Επαφών, το
οποίο περιλαμβάνει μία ετήσια συνάντηση, καθώς και διάφορες ομάδες εργασίας, δίκτυα και ειδικές ομάδες συγκροτούμενες προκειμένου να επιληφθούν ειδικών ζητημάτων
κοινού ενδιαφέροντος.
Το 2015 η συνάντηση της Επιτροπής Επαφών πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα. Θέμα των συζητήσεων αποτέλεσαν
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ),
η πρόληψη και η καταπολέμηση των παρατυπιών και της
απάτης και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020.
Εξετάστηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τον ενιαίο
εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ). Η Επιτροπή Επαφών εξέδωσε
δήλωση σχετικά με τις ρυθμίσεις λογοδοσίας και ελέγχου
του ΕΕΜ, η οποία απευθυνόταν στα εθνικά κοινοβούλια, τις
κυβερνήσεις και τα αρμόδια θεσμικά και λοιπά όργανα της
ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή Επαφών ενέκρινε τις προτάσεις
για τη διενέργεια παράλληλων ελέγχων σχετικά με την
καθιέρωση του ΕΕΜ, τη συνεισφορά των διαρθρωτικών
ταμείων στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους ενυπάρχοντες κινδύνους για τη διατηρησιμότητα των δημόσιων
οικονομικών. Τον Νοέμβριο του 2015, πραγματοποιήθηκε
στο ΕΕΣ η εναρκτήρια συνεδρίαση της ομάδας εργασίας

για τα διαρθρωτικά ταμεία VII, σκοπός της οποίας ήταν να
επιτευχθεί συμφωνία επί σχεδίου εργασίας για έναν νέο
πολυμερή παράλληλο έλεγχο, με τον οποίο θα αξιολογηθεί
κατά πόσον οι επιχορηγήσεις της ΕΕ συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης.

Δίκτυο των ανώτατων οργάνων ελέγχου
των υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων
για ένταξη στην ΕΕ χωρών
Το ΕΕΣ συνεργάζεται με τα ΑΟΕ των υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών, κυρίως μέσω
ενός δικτύου1 ανάλογου με την Επιτροπή Επαφών.
Καθ’ όλο το 2015, εξακολουθήσαμε να παρέχουμε υποστήριξη στο δίκτυο για τη διενέργεια παράλληλου ελέγχου
επιδόσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Το
τελικό εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου αυτού πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΕΕΣ στο Λουξεμβούργο, τον
Μάιο του 2015. Το ΕΕΣ συμμετέχει στην προετοιμασία νέων
έργων, τα οποία προβλέπεται να αρχίσουν να υλοποιούνται
το 2016 και θα εστιάζουν στον έλεγχο επιδόσεων και τον
δημοσιονομικό έλεγχο.
Τον Μάιο του 2015, αντιπροσωπεία του ΕΕΣ παρέστη στην
εκδήλωση για την 90ή επέτειο από την ίδρυση του ΑΟΕ
της Αλβανίας. Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος Caldeira
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της χώρας
Bujar Nishani.
Οκτώ ελεγκτές από το δίκτυο των ΑΟΕ συμμετείχαν στο
πρόγραμμα πρακτικών ασκήσεων του οργάνου μας για το
2015.

1

Τον Ιανουάριο του 2015, το δίκτυο περιλάμβανε έξι
υποψήφιες χώρες (Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ισλανδία, Μαυροβούνιο,
Σερβία και Τουρκία) και μία δυνητικά υποψήφια χώρα
(Βοσνία-Ερζεγοβίνη). Από τον Νοέμβριο του 2013 το
Κοσσυφοπέδιο* συμμετέχει στο δίκτυο με καθεστώς
παρατηρητή.

*

Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη
των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με το
ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με
τη διακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
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Οι δραστηριότητές μας

Πολυμερής (INTOSAI – EUROSAI) και
διμερής συνεργασία
Το 2015 εξακολουθήσαμε να συμμετέχουμε ενεργά και να
συνεισφέρουμε στις δραστηριότητες του INTOSAI και του
EUROSAI, και ιδίως στις σχετικές ομάδες εργασίας.
Τον Νοέμβριο το ΕΕΣ ορίστηκε αντιπρόεδρος της επιτροπής
επαγγελματικών προτύπων του INTOSAI, αρμοδιότητα την
οποία το ΕΕΣ θα αναλάβει από το συνέδριο της επιτροπής
στα τέλη του 2016 (INCOSAI) και η οποία αντικατοπτρίζει τη
φιλοδοξία μας να εμπλουτίσουμε περαιτέρω τη συμβολή
μας στη διαδικασία καθορισμού των προτύπων του ελέγχου
των δημόσιων οικονομικών.
Συνεχίσαμε επίσης την ενεργό συμμετοχή μας στο διοικητικό συμβούλιο και τις ομάδες εργασίας του EUROSAI.
Συμφωνήσαμε να ζητήσουμε από τον πρόεδρό του, το ΑΟΕ
της Ουκρανίας, να αναλάβει τη διοργάνωση της πρώτης
συνεδρίασης της ομάδας εργασίας για τον έλεγχο των
κονδυλίων που διατίθενται για φυσικές ή κάθε άλλου είδους
καταστροφές.
Το όργανό μας συμμετείχε επίσης ενεργά στην ειδική ομάδα
του EUROSAI για τον έλεγχο και τη δεοντολογία, σκοπός
της οποίας είναι η προώθηση της δεοντολογικής συμπεριφοράς και της ακεραιότητας τόσο σε επίπεδο ΑΟΕ όσο και
σε επίπεδο δημόσιων οργανισμών. Κύριος στόχος της εν
λόγω ειδικής ομάδας είναι η ενίσχυση και η οριοθέτηση της
διαχείρισης της δεοντολογικής συμπεριφοράς με πρακτικά
και εύχρηστα εργαλεία που θα βοηθούν τα ανώτατα όργανα
ελέγχου στις καθημερινές εργασίες τους.
Παρακολουθήσαμε την 5η κοινή διάσκεψη EUROSAIARABOSAI, της οποίας κεντρικό θέμα ήταν η εποπτεία των
δημόσιων προγραμμάτων διάσωσης, και τη 2η διάσκεψη
νέων του EUROSAI, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε νέους
ελεγκτές να συζητήσουν επί θεμάτων επικαιρότητας.
Συμμετείχαμε επίσης στο διεθνές φόρουμ παγκόσμιας ηγεσίας που διοργάνωσαν τα ΑΟΕ, με κεντρικό θέμα τον ρόλο
των ελεγκτών του δημόσιου τομέα το 2030.

Ως όργανο διατηρούμε καλές διμερείς σχέσεις με ομότιμα
ΑΟΕ. Στις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα το 2015 περιλαμβάνονταν, παραδείγματος χάριν, η συμμετοχή αντιπροσωπείας μας σε διεθνές σεμινάριο που διοργάνωσε το ΑΟΕ
της Πολωνίας στη Βαρσοβία για ελεγκτές από τη Γεωργία, τη
Μολδαβία και την Ουκρανία. Οι εκπρόσωποι του οργάνου
μας συζήτησαν με τους εκπροσώπους των ΑΟΕ της Τσεχικής
Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας,
της Λιθουανίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας τις εμπειρίες τους με την ανάπτυξη και τη δημιουργία ικανοτήτων ενόψει της ένταξης στην ΕΕ και προέβησαν σε επιμορφωτική
παρουσίαση της μεθοδολογίας των ελέγχων συμμόρφωσης
και επιδόσεων του οργάνου μας.

Συνεργασία με τα ΑΟΕ μέσω διεθνών
αξιολογήσεων από ομοτίμους
Η αξιολόγηση από ομοτίμους είναι μέθοδος που εφαρμόζεται συχνά για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και
τη διασφάλιση της ποιότητας. Η υποεπιτροπή του INTOSAI
για τις αξιολογήσεις από ομοτίμους είναι αρμόδια για τη
διατήρηση, την ενημέρωση και επικαιροποίηση της σχετικής κατευθυντήριας οδηγίας των διεθνών προτύπων των
ανώτατων οργάνων ελέγχου (ISSAI 5600). Το 2015 συμβάλαμε σημαντικά στην αναθεώρηση αυτής της κατευθυντήριας
οδηγίας, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στο INCOSAI
το 2016.
Αναλάβαμε επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τις διεθνείς
αξιολογήσεις από ομοτίμους των ΑΟΕ της Λετονίας, της
Ισπανίας και της Ελβετίας. Το πεδίο αναφοράς της αξιολόγησης του ΑΟΕ της Λετονίας ήταν ευρύτατο καλύπτοντας
τις μεθοδολογίες και τις πρακτικές του δημοσιονομικού
ελέγχου, του ελέγχου συμμόρφωσης και του ελέγχου επιδόσεων, καθώς και την αποδοτικότητα των υποστηρικτικών
λειτουργιών. Η αξιολόγηση του ΑΟΕ της Ισπανίας, υπό την
καθοδήγηση του ΑΟΕ της Πορτογαλίας, επίσης κάλυψε πολλές πτυχές της λειτουργίας του οργάνου. Στην περίπτωση
του ΑΟΕ της Ελβετίας, ήμασταν ο μόνος αξιολογητής. Η αξιολόγηση που διενεργήσαμε περιλάμβανε αξιολόγηση της
καταλληλότητας της στρατηγικής του οργάνου, καθώς και
των διαδικασιών προγραμματισμού και δικλίδων ποιότητας.

Η διαχείρισή μας

Το Σώμα των Μελών του ΕΕΣ
Το Σώμα των Μελών του ΕΕΣ περιλαμβάνει ένα Μέλος ανά
κράτος μέλος, διοριζόμενο για εξαετή θητεία. Τα Μέλη
διορίζονται από το Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από πρόταση που υποβάλλουν τα αντίστοιχα κράτη μέλη τους. Η Συνθήκη απαιτεί
από τα Μέλη να ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη
ανεξαρτησία και προς το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα Μέλη εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο του οποίου
η θητεία είναι τριετής. Οι θητείες του Προέδρου και των
Μελών είναι ανανεώσιμες.
Τα περισσότερα Μέλη τοποθετούνται σε ένα από τα πέντε
Τμήματα του ΕΕΣ, στα οποία εγκρίνονται εκθέσεις, γνώμες και θέσεις και λαμβάνονται αποφάσεις επί ευρύτερων
στρατηγικών και διοικητικών ζητημάτων. Κάθε Μέλος είναι

Το Σώμα των Μελών του ΕΕΣ στις 31 Δεκεμβρίου 2015
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αρμόδιο για συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία κατά κύριο
λόγο άπτονται του ελέγχου. Το Μέλος συντονίζει τις αντίστοιχες ομάδες ελέγχου και υποστηρίζεται από το προσωπικό του ιδιαίτερου γραφείου του. Οι εκθέσεις, οι γνώμες και
οι θέσεις υποβάλλονται προς έγκριση στο Τμήμα ή/και στην
ολομέλεια του ΕΕΣ και, στη συνέχεια, στο Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις και με πρωτοβουλία των Μελών, η έκθεση
μπορεί να παρουσιαστεί στις αρχές του ενδιαφερόμενου
κράτους μέλους. Ορίσαμε ένα από τα Μέλη μας, τον Ville
Itälä, αρμόδιο για τις θεσμικές σχέσεις του οργάνου.
Το 2015, κατόπιν πρότασης του οικείου κράτους μέλους και
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης διόρισε την Bettina Jakobsen (Δανία) Μέλος στο ΕΕΣ. Η θητεία της άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2018, ήτοι καλύπτει
το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου Μέλους της
Δανίας, του Henrik Otbo, ο οποίος απεβίωσε αιφνιδίως τον
Φεβρουάριο του 2015.
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Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: οργανόγραμμα

Πρόεδρος

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Πορτογαλία

Τμήμα I

Πρόεδρος του
Τμήματος

Διατήρηση και
διαχείριση των
φυσικών πόρων
Augustyn KUBIK
Πολωνία

Τμήμα II

Jan KINŠT
Τσεχική Δημοκρατία

Kersti KALJULAID
Εσθονία

Rasa BUDBERGYTĖ
Λιθουανία

Nikolaos MILIONIS
Ελλάδα

Bettina JAKOBSEN
Δανία

Ladislav BALKO
Σλοβακία

Iliana IVANOVA
Βουλγαρία

George PUFAN
Ρουμανία

Phil WYNN OWEN
Ηνωμένο Βασίλειο

Oskar HERICS
Αυστρία

Szabolcs FAZAKAS
Ουγγαρία

Hans Gustaf WESSBERG
Σουηδία

Danièle LAMARQUE
Γαλλία

Klaus-Heiner LEHNE
Γερμανία

Louis GALEA
Μάλτα

Pietro RUSSO
Iταλία

Baudilio TOMÉ MUGURUZA Neven MATES
Ισπανία
Κροατία

Πρόεδρος του
Τμήματος

Διαρθρωτικές
πολιτικές,
μεταφορές και
ενέργεια
Henri GRETHEN
Λουξεμβούργο

Τμήμα III

Πρόεδρος του
Τμήματος

Εξωτερικές
δράσεις

Karel PINXTEN
Βέλγιο

Τμήμα IV
Έσοδα, έρευνα
και εσωτερικές
πολιτικές, θεσμικά
και λοιπά όργανα
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Τμήμα CEAD

Πρόεδρος του
Τμήματος

Milan Martin CVIKL
Σλοβενία

Πρόεδρος του
Τμήματος

Alex BRENNINKMEIJER
Κάτω Χώρες

MIR

Συντονισμός,
αξιολόγηση,
διασφάλιση και
ανάπτυξη

Μέλος αρμόδιο
για τις θεσμικές
σχέσεις
Igors LUDBORŽS
Λετονία

Lazaros S. LAZAROU
Κύπρος

Kevin CARDIFF
Ιρλανδία

Ville ITÄLÄ
Φινλανδία
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Στρατηγική του ΕΕΣ για την περίοδο
2013-2017: συνεχής πρόοδος
Στόχος της πενταετούς στρατηγικής μας είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της συμβολής μας στη δημόσια λογοδοσία
στο πλαίσιο της ΕΕ. Οι κύριες προτεραιότητές μας για την
επίτευξη του στόχου αυτού παρουσιάζονται στο κατωτέρω
γράφημα.

Πολλές από τις πρωτοβουλίες που αναφέρονταν στη στρατηγική έχουν ήδη υλοποιηθεί. Διευρύναμε το φάσμα του
παραγόμενου έργου μας, εμβαθύναμε και εμπλουτίσαμε
τις σχέσεις μας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, επιταχύναμε
τις ελεγκτικές διαδικασίες μας και βελτιώσαμε τον τρόπο
μέτρησης των επιδόσεών μας. Το 2015 αποφασίσαμε να
αναθεωρήσουμε την οργανωτική δομή μας. Κατ’ αυτό τον
τρόπο, θα δώσουμε συνέχεια στη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του ΕΕΣ και
της διεθνούς αξιολόγησης από ομοτίμους του ελέγχου
επιδόσεών μας που έλαβε χώρα το 2014.

Στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΕΣ για την περίοδο 2013-2017

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑΣ

01

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ
ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

02
03

05

∆ΙΑΡΚΗΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΣ

04
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΓΝΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΣΙΑΣ ΜΑΣ
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Μεταρρύθμιση του ΕΕΣ
ΣΤΟΧΟΣ 1

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΩΝ
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΑΣΤ
Ε ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΝΟΣ ΤΑΧΕΩΣ
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΝ
ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κατάρτιση της
στρατηγικής για
την περίοδο
2013-2017

ΜΕΤΡΑ

2012

- 10 βασικές
δράσεις

Αξιολόγηση από
ομοτίμους
(ΑΟΕ της Γερμανίας,
της Γαλλίας καιv
της Σουηδίας)

2013

Έκθεση του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά
με το μέλλον του ΕΕΣ

2014

- ∆ιαβούλευση
- Αποφάσεις του Σώματος των Μελών
- Γενικός σχεδιασμός

Προετοιμασία
της οργάνωσης
βάσει έργων

Ευέλικτο και
ευπροσάρμοστο
όργανο

2015

2016

- Λεπτομερής
σχεδιασμός
- Πιλοτική
εφαρμογή
- Εφαρμογή

- Έναρξη ισχύος:
1.1.2016
- Επιμόρφωση
και λοιπά μέτρα
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Είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες ενός ταχέως
μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος
Αναπτύξαμε μια νέα μέθοδο προγραμματισμού των
εργασιών μας, η οποία καθιστά δυνατούς τον σχεδιασμό
και τον προγραμματισμό τους βάσει των συνολικών
προτεραιοτήτων του οργάνου και συνολικής επισκόπησης των κινδύνων. Κατά τον σχεδιασμό των εργασιών μας, λαμβάνουμε πλέον συστηματικά υπόψη τις
απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να
διασφαλίσουμε ότι οι εκθέσεις μας είναι όσο το δυνατόν
περισσότερο συναφείς προς αυτές. Με την υποστήριξη
του Μέλους που είναι αρμόδιο για τις θεσμικές σχέσεις,
ο Πρόεδρος και τα Μέλη μας συνεργάζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων
των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαθέτουμε τους πόρους μας ευέλικτα βάσει της προτεραιότητας των
ελεγκτικών έργων
Οργανώσαμε τους υπαλλήλους μας σε ευέλικτες ομάδες
βάσει ελεγκτικών έργων, και όχι βάσει διοικητικών
μονάδων, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ευκολότερα στα ελεγκτικά έργα που έχουν προτεραιότητα.
Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πλέον να διαθέτουμε «το
κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση» και έτσι να
αξιοποιούμε τις υπάρχουσες ικανότητες και το υπάρχον
δυναμικό. Η μεταρρύθμιση είχε επίσης ως αποτέλεσμα την απλούστευση της διοικητικής διαχείρισης του
οργάνου μας: οι προϊστάμενοι μονάδας μετατράπηκαν
σε ανώτερα διοικητικά στελέχη που συμμετέχουν από
κοινού σε έργα διοικητικής φύσης, υπό την καθοδήγηση
του διευθυντή ή της διεύθυντριάς τους, παρέχοντας την
εμπειρογνωσία τους όσον αφορά την ποιότητα και την
εποπτεία. Ενισχύουμε επίσης την εμπειρογνωσία μας
σε διάφορους τομείς ελέγχου και εισάγουμε εργαλεία
ανταλλαγής γνώσεων με σκοπό να βελτιώσουμε περαιτέρω τις διαδικασίες διαχείρισης των γνώσεων.
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Εξασφαλίζουμε την έγκαιρη ολοκλήρωση των προϊόντων μας
Εξορθολογίσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες μας και
απλουστεύσαμε τη διαχείριση των ελεγκτικών έργων,
κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζουμε την έγκαιρη
ολοκλήρωση των προϊόντων μας. Τα τελευταία χρόνια
μειώναμε σταδιακά αλλά σταθερά τον μέσο χρόνο που
απαιτείται για την κατάρτιση των ειδικών εκθέσεών μας
και η μεταρρύθμιση θα μας επιτρέψει να τον μειώσουμε
περαιτέρω. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα που τέθηκε σε ισχύ ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός.

Προβάλλουμε καλύτερα τον ρόλο
και το έργο μας
Επανασχεδιάσαμε την ετήσια έκθεσή μας κατά τρόπον ώστε να αντιστοιχεί στους τομείς του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου, γεγονός που την καθιστά
περισσότερο εύχρηστη και φιλική για τους αναγνώστες.
Στην ετήσια έκθεσή μας παραθέτουμε πλέον πολυετή
στοιχεία σχετικά με τους μεγαλύτερους τομείς δαπανών και τις επιδόσεις. Ενισχύσαμε επίσης τις υπηρεσίες
επικοινωνίας και σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
μεταξύ άλλων προσλαμβάνοντας εκπρόσωπο Τύπου.
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Μέτρηση των επιδόσεων

Αξιολόγηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη

Από το 2008 χρησιμοποιούμε βασικούς δείκτες επιδόσεων
(ΒΔΕ) προκειμένου η διοίκηση να ενημερώνεται σχετικά
με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των
στόχων μας, να υποστηρίζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων και να παρέχονται στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις. Οι ΒΔΕ αντικατοπτρίζουν
τις προτεραιότητές μας και αποδεικνύουν τις επιδόσεις μας
και την τήρηση της υποχρέωσης λογοδοσίας που μας βαρύνει ως επαγγελματικό όργανο ελέγχου.

Ζητήσαμε από τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, ήτοι από την
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την
Επιτροπή Προϋπολογισμού του Συμβουλίου, τους κύριους
ελεγχομένους στην Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ,
καθώς και από τους επικεφαλής των ΑΟΕ της ΕΕ, να βαθμολογήσουν τη χρησιμότητα και τον αντίκτυπο των εκθέσεων που δημοσιεύσαμε το 2015 σε κλίμακα πέντε βαθμίδων,
η οποία εκκινά από τη βαθμίδα «πολύ μικρού βαθμού» και
καταλήγει στη βαθμίδα «πολύ μεγάλου βαθμού».

Οι δείκτες αποσκοπούν στη μέτρηση βασικών στοιχείων
όσον αφορά την ποιότητα και τον αντίκτυπο του έργου
μας, με έμφαση στη γνώμη των σημαντικότερων ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας της χρήσης των πόρων μας. Οι ΒΔΕ
επικαιροποιήθηκαν για την περίοδο 2013-2017 που καλύπτει
η στρατηγική.

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι το 90 % των κύριων
ενδιαφερόμενων μερών θεωρούν τις εκθέσεις μας χρήσιμες
για το έργο τους (έναντι 94 % το 2014), ενώ το 92 % αυτών
κρίνουν ότι αυτές έχουν αντίκτυπο (έναντι 91 % το 2014).

Αξιολόγηση από ενδιαφερόμενα μέρη

Ποιότητα και αντίκτυπος του έργου μας
Αξιολογούμε την ποιότητα και τον αντίκτυπο των εκθέσεών μας βάσει αξιολογήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη,
επισκοπήσεων από εμπειρογνώμονες και της συνέχειας
που δίδεται στις συστάσεις που διατυπώνουμε με σκοπό τη
βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ. Επίσης,
μετράμε την παρουσία μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Πολύ μικρού βαθμού
Μικρού βαθμού
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Επισκοπήσεις από εμπειρογνώμονες
Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας,
ανεξάρτητοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες εξετάζουν το
περιεχόμενο και την παρουσίαση δείγματος των εκθέσεών μας. Το 2015 οι αξιολογητές εξέτασαν τέσσερις ειδικές
εκθέσεις, καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις για το οικονομικό
έτος 2014. Βαθμολόγησαν την ποιότητα διαφόρων πτυχών
των εκθέσεων σε κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων, η οποία
εκκινά από τη βαθμίδα «πολύ μικρού βαθμού» (1) και καταλήγει στη βαθμίδα «πολύ μεγάλου βαθμού» (4).
Η βαθμολογία των εμπειρογνωμόνων για το 2015 ήταν
η υψηλότερη των τεσσάρων τελευταίων ετών και για τα δύο
είδη εκθέσεων, με συνολική μέση βαθμολογία 3,3.

Επισκοπήσεις των εκθέσεων του ΕΕΣ από
εμπειρογνώμονες
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Συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις μας
Ένας βασικός τρόπος με τον οποίο συμβάλλουμε στη
βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ είναι μέσω
των συστάσεων που διατυπώνουμε στις εκθέσεις ελέγχου
μας και οι οποίες απευθύνονται προς την Επιτροπή και τους
λοιπούς ελεγχομένους. Ορισμένες από αυτές μπορούν να
υλοποιηθούν ταχέως, ενώ άλλες απαιτούν περισσότερο
χρόνο λόγω της πολυπλοκότητάς τους.
Παρακολουθούμε συστηματικά τον βαθμό στον οποίο οι
ελεγχόμενοί μας υλοποιούν τις συστάσεις μας. Στο τέλος
του 2015, είχε υλοποιηθεί το 73 % των άνω των 600 συστάσεων που διατυπώθηκαν κατά την περίοδο 2012-2015.
Πρόκειται για αύξηση σε σύγκριση με το ποσοστό υλοποίησης του 69 % το 2014, το οποίο αφορούσε τις συστάσεις που
είχαν διατυπωθεί την περίοδο 2011-2014.

Υλοποίηση των συστάσεων του ΕΕΣ κατ’ έτος
έκδοσής τους
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Παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
Ο δείκτης παρουσίας μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
απηχεί τον αντίκτυπό μας σε αυτά. Σχετίζεται με τον στρατηγικό στόχο της ενημέρωσης σχετικά με το όργανό μας και
τα προϊόντα του, καθώς και σχετικά με τις διαπιστώσεις και
τα συμπεράσματα ελέγχου που διατυπώνουμε.
Το 2015 εντοπίσαμε περί τα 3 400 ηλεκτρονικά άρθρα που
αναφέρονταν στις ειδικές εκθέσεις μας, τις ετήσιες εκθέσεις
μας και το όργανό μας γενικώς. Εξ αυτών, το 54 % κάλυπτε
τις εκθέσεις ελέγχου μας, ενώ τα υπόλοιπα αναφέρονταν
γενικότερα στο όργανο και το έργο μας. Το 2015 η κάλυψη
των ετήσιων εκθέσεών μας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη του 2014.
Αντιθέτως, μειώθηκε η κάλυψη των ειδικών εκθέσεών μας
σε σύγκριση με το 2014, εν πολλοίς λόγω του εξαιρετικά
μεγάλου ενδιαφέροντος των μέσων για μία συγκεκριμένη
έκθεση του έτους αυτού [«Χρηματοδοτούμενες από την
ΕΕ αερολιμενικές υποδομές» (αριθ. 21/2014), στην οποία
αναφέρθηκαν άνω των 800 άρθρων].

Αποδοτική και αποτελεσματική χρήση
των πόρων
Αξιολογούμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων μας από την άποψη της ικανότητάς μας να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα εργασίας μας, να
διενεργούμε τους ελέγχους μας εντός του προβλεπόμενου
χρονοδιαγράμματος και να διασφαλίζουμε την επαγγελματική επάρκεια των υπαλλήλων μας.

Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας
Προγραμματίζουμε τους ελέγχους μας και τα λοιπά καθήκοντα που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
μας και παρακολουθούμε την πρόοδο που επιτυγχάνεται
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το 2015 υλοποιήσαμε το
88 % του προγράμματος εργασίας μας. Οι ετήσιες και οι
ειδικές ετήσιες εκθέσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον
αρχικό σχεδιασμό, ενώ, εάν ως βάση ληφθεί το εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμά μας, σύμφωνα με τον αρχικό
σχεδιασμό υλοποιήθηκε το 69 % των ειδικών εκθέσεων.
Η ολοκλήρωση των υπολοίπων, οι οποίες καθυστέρησαν
είτε λόγω της ανάγκης συλλογής περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων είτε λόγω απροσδόκητης περιπλοκότητας, μετατέθηκε για τις αρχές του 2016. Αυτές συνδέονται

Αναφορά θεμάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
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κυρίως με νέους ή καινοτόμους ελέγχους οι οποίοι, από τη
φύση τους, μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για
να ολοκληρωθούν. Το έργο της μεταρρύθμισης του ΕΕΣ, το
οποίο συγκαταλέγεται στα «λοιπά καθήκοντα», προχώρησε
σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.
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Κατάρτιση ειδικών εκθέσεων
Οι ειδικές εκθέσεις μας, για να έχουν αντίκτυπο, πρέπει να
καταρτίζονται εγκαίρως. Τα τελευταία χρόνια κατορθώσαμε
να συντμήσουμε τον χρόνο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των ελέγχων μας, εν πολλοίς χάρη σε πρωτοβουλίες
που απορρέουν από τη στρατηγική μας για την περίοδο
2013-2017. Το 2015 ο μέσος χρόνος που απαιτήθηκε για τη
δημοσίευση των 25 ειδικών εκθέσεών μας ήταν 17 μήνες
(έναντι 19 μηνών το 2014) και ήταν η πρώτη φορά που το
διάστημα αυτό δεν υπερέβη τους 18 μήνες. Θα συνεχίσουμε
τις προσπάθειές μας για περαιτέρω μείωση του χρόνου που
απαιτείται για τη δημοσίευση των ειδικών εκθέσεών μας,
λαμβανομένης υπόψη ιδίως της νέας αρχής που εισάγει
ο αναθεωρημένος δημοσιονομικός κανονισμός.

Διάρκεια των ειδικών εκθέσεων που δημοσιεύθηκαν
την περίοδο 2013-2015
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Επαγγελματική επιμόρφωση

Υπερβήκαμε εκ νέου τον στόχο μας όσον αφορά την επαγγελματική επιμόρφωση των ελεγκτών, γεγονός που απηχεί
τη σπουδαιότητα που αποδίδουμε στην εξέλιξη του προσωπικού. Εάν ληφθούν υπόψη τα μαθήματα γλωσσών, το 2015
σε κάθε ελεγκτή αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 9,4 ημέρες
επαγγελματικής επιμόρφωσης.
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κατά μέσο όρο, 40 ώρες (ήτοι 5 ημέρες) επαγγελματικής
επιμόρφωσης (εξαιρουμένων των μαθημάτων γλωσσών)
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Ανθρώπινοι πόροι
Κατανομή των υπαλλήλων
Το 2015 εξακολουθήσαμε να εφαρμόζουμε τη μείωση του
προσωπικού κατά 1 % ετησίως για μία πενταετία (20132017), όπως καθορίστηκε στη διοργανική συμφωνία για τη
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση τον Δεκέμβριο του 2013.
Ως αποτέλεσμα αυτού, το 2015 ο αριθμός των υπαλλήλων
μειώθηκε από 882 σε 872 μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους (εξαιρουμένων των Μελών, των συμβασιούχων υπαλλήλων, των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων και
των ασκουμένων). Εξ αυτών οι 562 είναι ελεγκτές, συμπεριλαμβανομένων 113 υπαλλήλων εργαζόμενων στα ιδιαίτερα
γραφεία των Μελών.

Προσλήψεις
Οι υπάλληλοι του ΕΕΣ διαθέτουν ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών
και επαγγελματικών γνώσεων, η δε ποιότητα του έργου
τους και η προσήλωση στα καθήκοντά τους αντικατοπτρίζεται στο συνολικό έργο του οργάνου μας. Η πολιτική μας
στον τομέα των προσλήψεων ακολουθεί τις γενικές αρχές
και τους όρους απασχόλησης που ισχύουν για τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ, το δε προσωπικό μας περιλαμβάνει τόσο
μόνιμους όσο και έκτακτους υπαλλήλους. Για την πλήρωση
των θέσεων στο ΕΕΣ διοργανώνονται γενικοί διαγωνισμοί
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).
Το 2015 προσλάβαμε 63 υπαλλήλους: 30 μόνιμους, 17 έκτακτους, 11 συμβασιούχους, 4 αποσπασμένους εθνικούς
εμπειρογνώμονες και 1 σύμβουλο. Παρείχαμε τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε 74 αποφοίτους πανεπιστημίων για περιόδους μεταξύ τριών και πέντε
μηνών. Στις 31 Δεκεμβρίου 2015, οι κενές θέσεις στο όργανό
μας ήταν μόλις 15 (1,7 % του συνολικού αριθμού θέσεων).

Κατανομή των υπαλλήλων του ΕΕΣ
στις 31 Δεκεμβρίου 2015
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Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων
Όσον αφορά τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και τις
προσλήψεις εφαρμόζουμε πολιτική ίσων ευκαιριών. Επί σειρά ετών η αναλογία ανδρών και γυναικών στο ανθρώπινο
δυναμικό του οργάνου μας είναι ίση.
Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η αναλογία ανδρών και
γυναικών κατά επίπεδο αρμοδιοτήτων, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η οποία παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια.
Το σχέδιο δράσης για τις ίσες ευκαιρίες που εφαρμόζουμε
αποσκοπεί στην επίτευξη ισόρροπης κατανομής των φύλων
σε κάθε επίπεδο. Μετά τις τελευταίες διαδικασίες προσλήψεων, το 50 % του συνόλου των υπαλλήλων μας στους
βαθμούς AD 5-AD 8 είναι γυναίκες (έναντι 48 % το 2014). Με
την ανανέωση των ανώτερων και μεσαίων διοικητικών στελεχών, το αυξανόμενο μερίδιο γυναικών στους βαθμούς AD
αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού των
γυναικών σε θέσεις διοικητικών στελεχών στο μέλλον.

Αναλογία ανδρών και γυναικών κατά επίπεδο
αρμοδιοτήτων
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65 %

Ελεγκτές και
διοικητικοί
υπάλληλοι

59 %

41 %

Διοικητικά
στελέχη

69 %

31 %

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %
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Διοικητικά στελέχη ανά εθνικότητα και φύλο στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Εθνικότητα*

Διευθυντές

Ανώτερα διοικητικά στελέχη

ΒΕΛΓΙΚΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ

21

ΤΣΕΧΙΚΗ
ΔΑΝΙΚΗ

30 %

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

48

Σύνολο
διοικητικών
στελεχών

ΕΣΘΟΝΙΚΗ
ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ

69

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

70 %

ΙΣΠΑΝΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΚΗ
ΚΡΟΑΤΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΛΕΤΟΝΙΚΗ

∆ιευθυντές

Ανώτερα
διοικητικά
στελέχη

11

ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΗ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΙΑΝΗ
ΟΥΓΓΡΙΚΗ
ΜΑΛΤΕΖΙΚΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ
ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ

58
16 %
Σύνολο
διοικητικών
στελεχών

69

84 %

ΠΟΛΩΝΙΚΗ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΣΛΟΒΑΝΙΚΗ
ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ
ΣΟΥΗΔΙΚΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ

* Βάσει της σειράς πρωτοκόλλου των κρατών μελών.
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Πυραμίδα των ηλικιών
Πυραμίδα των ηλικιών
Η πυραμίδα των ηλικιών των εν ενεργεία υπαλλήλων στις 31
Δεκεμβρίου 2015 καταδεικνύει ότι το 52 % των υπαλλήλων
μας είναι έως 44 ετών.
Από τους 69 διευθυντές και ανώτερα διοικητικά στελέχη,
οι 32 (46 %) είναι τουλάχιστον 55 ετών. Το γεγονός αυτό θα
οδηγήσει σε ανανέωση του προσωπικού των ανώτερων
διοικητικών βαθμίδων κατά τα επόμενα πέντε έως δέκα έτη,
λόγω συνταξιοδοτήσεων.

0,3 %
3,0 %

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+

8,0 %

13,7 %
9,6 %
4,1 %
0,6 %
0%

Υπηρεσίες υποστήριξης
Επαγγελματική επιμόρφωση
Το επάγγελμα του ελεγκτή απαιτεί συνεχή επιμόρφωση,
προκειμένου οι υπάλληλοι να παρακολουθούν τις επαγγελματικές εξελίξεις και να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες.
Επιπροσθέτως, η ιδιαίτερη φύση του ελεγκτικού περιβάλλοντος του οργάνου μας απαιτεί από τους υπαλλήλους να
διαθέτουν καλές γλωσσικές ικανότητες.
Το 2015 κάθε υπάλληλός μας παρακολούθησε κατά μέσο
όρο 7,3 ημέρες επαγγελματικής επιμόρφωσης. Το μερίδιο
των μαθημάτων γλωσσών ως ποσοστό της συνολικής επιμόρφωσης εξακολουθεί να μειώνεται. Το 2015 αντιστοιχούσε στο 35 % αυτού του συνόλου, έναντι 43 % το 2014.
Οι κύριες δραστηριότητες που αναπτύσσουμε στο πλαίσιο
της επαγγελματικής επιμόρφωσης αφορούν τον εκσυγχρονισμό του προγράμματος επιμόρφωσης και την ενίσχυση
της συνεργασίας με πόρους μάθησης εντός και εκτός του
πλαισίου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Εγκαινιάσαμε τη

20,3 %
20,9 %
19,6 %

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο της Λωρραίνης (Νανσύ,
Γαλλία) για τη δημιουργία ενός μεταπτυχιακού διπλώματος
στον «Έλεγχο των δημόσιων οργανισμών και πολιτικών» και
ενός μεταπτυχιακού προγράμματος Master στη «Διοίκηση
δημόσιων οργανισμών».
Συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε περαιτέρω τη συνεργασία
μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία οργανώνει τα
μαθήματα γλωσσών για τους υπαλλήλους μας, καθώς και με
την Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, με τη βοήθεια
της οποίας διοργανώνουμε μαθήματα επιμόρφωσης σε
προσωπικές δεξιότητες και την «Ημέρα επιμόρφωσης
στο ΕΕΣ». Επιπλέον, εξακολουθήσαμε να διευρύνουμε το
φάσμα των παρεχόμενων μαθημάτων με εξατομικευμένα
ηλεκτρονικά μαθήματα και επιμόρφωση υπό τη μορφή
μικτής μάθησης. Συνεχίσαμε επίσης την επιτυχημένη σειρά
παρουσιάσεων από εσωτερικούς και εξωτερικούς ειδικούς
στις εξελίξεις στον τομέα του ελέγχου ή σε θέματα που σχετίζονται με τις εργασίες των ελεγκτών μας. Τέλος, εισαγάγαμε το πλαίσιο για ένα «βραβείο αναγνώρισης επιδόσεων» με
το οποίο θα επιβραβεύονται με την παροχή εξειδικευμένης
επιμόρφωσης εκτός οργάνου οι επιδόσεις υπαλλήλων που
δεν ανήκουν στα διοικητικά στελέχη.
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Μετάφραση

Τεχνολογία πληροφοριών

Η μετάφραση είναι δραστηριότητα υποστηρικτική του
ελέγχου η οποία διευκολύνει το όργανό μας στην εκπλήρωση της αποστολής του και την επίτευξη των επικοινωνιακών
στόχων του. Το 2015 ο συνολικός όγκος των μεταφραστικών
εργασιών ήταν υψηλότερος από ποτέ, προσεγγίζοντας τις
200 000 σελίδες, αριθμός που σημαίνει αύξηση κατά σχεδόν
3 % σε σύγκριση με το 2014. Το 99 % σχεδόν των μεταφραστικών εργασιών ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα.

Το 2015 η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνολογιών
επικέντρωσε τις προσπάθειές της στην προσαρμογή των
συστημάτων διοικητικών πληροφοριών, προκειμένου να
διευκολυνθεί η επιτυχής υλοποίηση της μεταρρύθμισης του
οργάνου μας, καθώς και στην προετοιμασία των εξελίξεων
στον τομέα της διαχείρισης των γνώσεων προς υποστήριξη
της νέας οργανωτικής δομής του ΕΕΣ.

Πέραν των συνήθων μεταφραστικών εργασιών τους, οι
μεταφραστές μας παρείχαν γλωσσική υποστήριξη στο πλαίσιο 26 επιτόπιων επισκέψεων ελέγχου σε όλη την ΕΕ, καθώς
και υπηρεσίες διερμηνείας στο πλαίσιο εσωτερικών εκδηλώσεων και συνεδριάσεων. Επιπλέον, παρείχαν υποστήριξη
κατά τη διαδικασία της κατάρτισης αρχικών διαπιστώσεων
ελέγχου και ειδικών εκθέσεων, γεγονός το οποίο εδραίωσε
περισσότερο τη συμμετοχή τους στη βασική ελεγκτική
διαδικασία του οργάνου μας.
Το 2015, σε συνέχεια της αναθεώρησης της ροής των μεταφραστικών εργασιών και στο πνεύμα της μεταρρύθμισης
του οργάνου μας, η Διεύθυνση Μετάφρασης βελτιστοποίησε τη διάρθρωσή της συγκεντρώνοντας τους βοηθούς
διοίκησης σε ομάδες. Ένα μείζονος σημασίας έργο που έχει
αναλάβει να υλοποιήσει η Διεύθυνση, το «GroupShare», θα
επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις με τον περαιτέρω εξορθολογισμό των εργασιών της ομάδας των βοηθών διοίκησης,
θα καταστήσει δυνατή την αύξηση της αποδοτικότητας και
του αυτοματισμού και θα συμβάλει στην εναρμόνιση των
πρακτικών που εφαρμόζονται από τις διάφορες γλωσσικές
ομάδες.

Επιπλέον, υλοποιήθηκε το πλήρες σύνολο των λειτουργιών
που απαιτούνται τόσο για τους ελέγχους στο πλαίσιο της
δήλωσης αξιοπιστίας όσο και για τους ελέγχους επιδόσεων και τις σχετικές εκθέσεις, προκειμένου να αναπτυχθεί
η πλήρης έκδοση του εργαλείου τεκμηρίωσης του ελέγχου
«Assyst2», με την οποία ολοκληρώθηκε αυτό το μείζονος
σημασίας έργο. Άρχισε να χρησιμοποιείται το νέο σύστημα
διαχείρισης του ελέγχου (audit management system, AMS).
Με τη χρήση του εργαλείου αυτού δημιουργήθηκαν άνω
των 300 σχεδίων και σε αυτό δηλώθηκαν και παρακολουθήθηκαν 180 ελεγκτικά έργα.
Ενισχύοντας τα τεχνικά θεμέλια της κινητικότητας που είχαν
τεθεί τα προηγούμενα χρόνια (με την εξασφάλιση ασύρματου δικτύου σε όλα τα κτίριά μας και τη διάθεση φορητών
υπολογιστών σε όλους τους υπαλλήλους μας), η Διεύθυνσή
εστιάζει τώρα στην παγκόσμια κινητικότητα. Αυτό σημαίνει
πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο
από οπουδήποτε στον κόσμο και από οποιαδήποτε συσκευή. Το έργο της ανάπτυξης λύσης η οποία θα εξασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες
μας από οποιαδήποτε συσκευή θα συμβάλει στην εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του οργάνου μας και τη
βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Η ανάπτυξη και παράδοση προς χρήση λύσεων ΤΠ ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στο σύνολό τους, εξασφαλίζοντας
συγχρόνως τη λειτουργική και επιχειρησιακή συνέχεια, με
αποτέλεσμα τη διαθεσιμότητα κατά 99,82 % των κρίσιμων
συστημάτων.
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Διοίκηση και διευκολύνσεις
Αποστολή της Διεύθυνσης Οικονομικών και Υποστήριξης
είναι η παροχή επαρκών πόρων, υπηρεσιών και διευκολύνσεων ώστε το όργανό μας να μπορεί να εκπληρώνει
την αποστολή του και να επιτυγχάνει τους στρατηγικούς
στόχους του. Επίσης, η Διεύθυνση εξασφαλίζει την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης, εσωτερικών δικλίδων
ελέγχου και λογιστικής που απαιτούνται για την υποστήριξη
όλων των δραστηριοτήτων του οργάνου μας. Το 2015 η Διεύθυνση εξακολούθησε να εστιάζει στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης πόρων στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
Λόγω της εξαιρετικής κατάστασης που δημιουργήθηκε μετά
τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου στο Παρίσι
και της συνακόλουθης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο
Βέλγιο, ενισχύσαμε τα μέτρα ασφάλειας και αγοράσαμε
όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό ασφάλειας μέσω δημόσιων
διαγωνισμών. Πληροφορίες σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύσσουμε διατίθενται στον ιστότοπό
μας (eca.europa.eu).
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Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου (EMAS)
Το EMAS είναι ένα μέσο διαχείρισης που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς,
βάσει του οποίου αυτοί να αξιολογούν, να αναφέρουν και να
βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους.
Η ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης2
άρχισε το 2014, σύμφωνα με τις αρχές του ευρωπαϊκού προτύπου EMAS, όπως αυτό περιγράφεται στον σχετικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του
20093. Στόχος μας είναι να λάβουμε την πιστοποίηση EMAS
μέχρι το τέλος του 2016. Το 2015 η πρόοδος ως προς το
έργο EMAS ήταν η προβλεπόμενη στο σχετικό πρόγραμμα.

Κτίρια
Επί του παρόντος το ΕΕΣ έχει στην ιδιοκτησία του τρία
κτίρια (K1, K2 και K3) και μισθώνει μικρούς χώρους για τη
στέγαση του κέντρου αποκατάστασης ΤΠ σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, καθώς και μια αίθουσα συνεδριάσεων.
Επίσης μισθώνουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τρία
γραφεία στις Βρυξέλλες και ένα στο Στρασβούργο.
Προκειμένου να εξασφαλίζουμε ότι η πολιτική μας για τα
κτίρια είναι οικονομικώς αποδοτική, λαμβάνουμε υπόψη
τρεις παράγοντες: κυριότητα έναντι μίσθωσης, κόστος
κύκλου ζωής και διοργανική συνεργασία.
Για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της πολιτικής μας για
τα κτίρια, όπως και σε κάθε άλλον από τους επιχειρησιακούς
τομείς μας, επιδιώκουμε να ορίζουμε και να ανταποκρινόμαστε στα υψηλότερα πρότυπα ως προς τη διαφάνεια και
τη λογοδοσία.

2

Το έργο EMAS στο ΕΕΣ δρομολογήθηκε τον Ιούλιο του
2013.

3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Νοεμβρίου 2009, για την εκούσια συμμετοχή
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS).
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Οικονομικά στοιχεία
Το ΕΕΣ χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός μας αντιστοιχεί στο
0,087 % περίπου των συνολικών δαπανών της ΕΕ και το 1,51 %
του συνόλου των διοικητικών δαπανών. Το 2015 το συνολικό
ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν 98,68 %.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

Οριστικές
πιστώσεις

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

% χρήσης (αναλήψεις
υποχρεώσεων/
πιστώσεις)

Τίτλος 1 – Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

Πληρωμές
(σε χιλιάδες ευρώ)

10 – Μέλη του οργάνου

10 171

10 054

99 %

9 978

12 – Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

94 517

94 118

99 %

94 072

14 – Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 651

4 559

98 %

4 502

162 – Αποστολές

3 600

3 162

88 %

2 620

161 + 163 + 165 – Λοιπές δαπάνες για τα πρόσωπα που
συνδέονται με το όργανο

2 819

2 753

98 %

1 903

115 758

114 646

99 %

113 075

Μερικό σύνολο τίτλου 1

Τίτλος 2 – Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας
20 – Ακίνητα

4 143

4 140

99 %

2 071

210 – Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

8 557

8 557

100 %

3 940

212 + 214 + 216 – Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα

1 110

1 081

97 %

768

23 – Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

421

332

79 %

260

25 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις

717

634

88 %

467

2 200

1 756

80 %

1 330

17 148

16 500

96 %

8 836

132 906

131 146

98 %

121 911

27 – Πληροφόρηση και δημοσίευση
Μερικό σύνολο τίτλου 2
Σύνολο
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Προϋπολογισμός του 2016
Ο προϋπολογισμός του 2016 παρουσιάζει αύξηση κατά
1,94 % έναντι του προϋπολογισμού του 2015.

Προϋπολογισμός του 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2016

2015

(σε χιλιάδες ευρώ)

(σε χιλιάδες ευρώ)

10 – Μέλη του οργάνου

10 885

10 291

12 – Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

98 881

97 420

14 – Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 876

4 301

162 – Αποστολές

3 600

3 700

161 + 163 + 165 – Λοιπές δαπάνες για τα πρόσωπα που
συνδέονται με το όργανο

2 559

2 669

120 801

118 381

Τίτλος 1 – Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

Μερικό σύνολο τίτλου 1

Τίτλος 2 – Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας
20 – Ακίνητα

2 911

3 080

210 – Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

7 347

7 152

212 + 214 + 216 – Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα

882

785

23 – Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

439

426

25– Συνεδριάσεις και διασκέψεις

706

717

2 401

2 365

14 686

14 525

135 487

132 906

27 – Πληροφόρηση και δημοσίευση
Μερικό σύνολο τίτλου 2
Σύνολο
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Έλεγχος και υποχρέωση λογοδοσίας
Απαλλαγή
Όπως όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το ΕΕΣ υπόκειται στη
διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Τον Απρίλιο του 2015, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον Γενικό
Γραμματέα μας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2013. Αυτό σημαίνει ότι οι λογαριασμοί
μας για το οικονομικό έτος 2013 έκλεισαν και εγκρίθηκαν.
Αναλύσαμε προσεκτικά όλα τα ζητήματα που ανέκυψαν
κατά την εν λόγω διαδικασία όσον αφορά τις ελεγκτικές και
διαχειριστικές μας αρμοδιότητες και λάβαμε τα κατάλληλα
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισής μας.
Στοιχεία σχετικά με αυτές τις επακόλουθες ενέργειές μας
διαβιβάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος

Εσωτερικός έλεγχος του ΕΕΣ
Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου παρέχει συμβουλές στο
όργανό μας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων
γνωμοδοτώντας επί της ποιότητας της διαχείρισης και των
συστημάτων εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. Επιπλέον, διατυπώνει συστάσεις με σκοπό τη βελτίωση της υλοποίησης
των δραστηριοτήτων μας και την προώθηση της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης. Επίσης, επικουρεί στο έργο
τους εξωτερικούς ελεγκτές, αποστολή των οποίων είναι
η πιστοποίηση των λογαριασμών του οργάνου μας. Τέλος,
η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου παρέχει πληροφορίες
σχετικά με σοβαρές περιπτώσεις έκθεσης σε κίνδυνο και
ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης.
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Η δραστηριότητα της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου εποπτεύεται από επιτροπή ελέγχου στην οποία μετέχουν τρία
Μέλη του οργάνου μας και ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας. Η επιτροπή αυτή παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο
που σημειώνεται ως προς την εκτέλεση των διαφόρων
έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας της
υπηρεσίας. Η επιτροπή εγγυάται επίσης την ανεξαρτησία
της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.
Το 2015 η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου εκπόνησε ειδικές
εκθέσεις επί στρατηγικών ζητημάτων, όπως οι αλλαγές στην
ετήσια έκθεσή μας, η ενδιάμεση επισκόπηση της υλοποίησης της στρατηγικής μας για την περίοδο 2013-2017 και
η παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων που
είχαν διατυπωθεί τόσο στο πλαίσιο της αξιολόγησης από
ομοτίμους όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης,
λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων που διατύπωσε
η υπηρεσία το 2014 και οι οποίες εισηγούνταν την ενίσχυση
του κύκλου του εσωτερικού ελέγχου, επικαιροποιήσαμε το
σύστημα ασφάλειας των πληροφοριών και τυποποιήσαμε
το ισχύον πλαίσιο και τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου. Η υπηρεσία
παρακολούθησε την υλοποίηση των νέων κατευθυντήριων
οδηγιών βεβαιούμενη ότι οι συστάσεις της λαμβάνονταν
δεόντως υπόψη.
Κοινοποιούμε ετησίως τα αποτελέσματα της δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Εξωτερικός έλεγχος του ΕΕΣ
Οι ετήσιοι λογαριασμοί μας ελέγχονται από ανεξάρτητο
εξωτερικό ελεγκτή. Αυτό αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό του οργάνου μας, ότι δηλαδή εφαρμόζουμε οι ίδιοι τις
αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας που ζητάμε να εφαρμόζουν οι ελεγχόμενοί μας. Η έκθεση του εξωτερικού ελεγκτή,
ήτοι της εταιρείας PricewaterhouseCoopers Sàrl, σχετικά με
τους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2014 δημοσιεύθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Υποστήριξη των δραστηριοτήτων ελέγχου

Γνώμες του εξωτερικού ελεγκτή
για το οικονομικό έτος 2014
Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις:
«Κατά τη γνώμη των ελεγκτών μας, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
την 31η Δεκεμβρίου 2014, των χρηματοοικονομικών
επιδόσεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Συμβουλίου,
της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τον δημοσιονομικό
κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό
της Ένωσης και με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012,
σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού
κανονισμού».
Όσον αφορά τη χρήση των πόρων και τον έλεγχο των
διαδικασιών:
«Βάσει των εργασιών μας, όπως περιγράφονται στην
παρούσα έκθεση, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας κανένα
στοιχείο που να μας ωθεί να θεωρήσουμε ότι, από κάθε
ουσιαστική πλευρά και βάσει των κριτηρίων που παρατέθηκαν ανωτέρω:

••
••

οι πόροι που χορηγήθηκαν στο ΕΕΣ δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους προβλεπόμενους σκοπούς·
οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες ελέγχου δεν παρέχουν
τις εγγυήσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να
διασφαλίζεται η συμμόρφωση των χρηματοοικονομικών πράξεων με τους εφαρμοστέους κανόνες και
κανονισμούς.»
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Δήλωση του
κύριου διατάκτη
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την ιδιότητά μου ως κύριου διατάκτη, δηλώνω ότι:

••
••

τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση είναι πλήρη και ακριβή, και
έχω αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι:

—— οι πόροι που διατέθηκαν για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν και
σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
—— οι θεσπισθείσες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, και εξασφαλίζουν τα μέσα για την κατάλληλη αντίκρουση
τυχόν ισχυρισμών περί απάτης ή περί εικαζόμενης απάτης, και
—— το κόστος και τα οφέλη των δικλίδων ελέγχου είναι τα ενδεδειγμένα.
Η εν λόγω βεβαιότητα βασίζεται σε ιδία κρίση, καθώς και στα πληροφοριακά στοιχεία που έχω στη
διάθεσή μου, όπως οι εκθέσεις και οι δηλώσεις των δευτερευόντων διατακτών, οι εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή και οι εκθέσεις του εξωτερικού ελεγκτή για τα προηγούμενα οικονομικά έτη.
Βεβαιώνω ότι δεν γνωρίζω οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν έγγραφο
και το οποίο θα μπορούσε να αποβεί επιζήμιο για τα συμφέροντα του οργάνου.

Λουξεμβούργο, 25 Φεβρουαρίου 2016

Eduardo Ruiz García
Γενικός Γραμματέας
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ
Δωρεάν εκδόσεις:
•

ένα αντίτυπο:
από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·

•

περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες:
από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ec.europa.eu/represent_el.htm),
από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm),
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Άμεση Ευρώπη (http://europa.eu/europedirect/index_el.htm) ή
καλώντας τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*).
(*)

Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που πραγματοποιούνται
μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται).

Εκδόσεις επί πληρωμή:
•

από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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