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Οι ελεγκτές της ΕΕ το 2019 με μια ματιά - αριθμοί και
διαπιστώσεις: η πραγματική προστιθέμενη αξία των
πολιτικών και των δαπανών της ΕΕ
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση δραστηριοτήτων του, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)
εστιάζει όλο και περισσότερο στην αξιολόγηση των επιδόσεων και της προστιθέμενης αξίας των
δαπανών και της ρυθμιστικής δράσης της ΕΕ. Το 2019, οι εξωτερικοί ελεγκτές της ΕΕ
δημοσίευσαν 67 εκθέσεις, επισκοπήσεις και γνώμες που αφορούσαν πολλές από τις προκλήσεις
τις οποίες αντιμετωπίζει η Ένωση, όπως η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κυβερνοασφάλεια, η μετανάστευση και η δημοσιονομική
διακυβέρνηση. Σήμερα που τα κράτη μέλη βρίσκονται αντιμέτωπα με μια πρωτόγνωρη
πρόκληση για τη δημόσια υγεία και την οικονομία, ως αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-19,
όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν να συνεχίσουν τις προσπάθειες που ήδη
καταβάλλουν για την περαιτέρω βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και τη διασφάλιση
των επιδόσεων της ΕΕ, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΣ Klaus-Heiner Lehne.
Στην έκθεση δραστηριοτήτων καταγράφονται συνολικά οι ελεγκτικές δραστηριότητες και οι
δημοσιεύσεις του ΕΕΣ, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες,
καθώς και η συνεργασία του οργάνου με τους θεσμικούς συνομιλητές του το 2019. Οι ελεγκτές
παρουσιάζουν επίσης βασικές πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό, τη διακυβέρνηση και τα
οικονομικά του οργάνου, συμμορφούμενοι και οι ίδιοι με τους ίδιους κανόνες περί διαφάνειας και
λογοδοσίας που ισχύουν και για τους ελεγχομένους τους.
«Η πανδημία της COVID-19 δημιουργεί πρωτόγνωρες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
κράτη μέλη της. Διανύουμε την τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων για τον επόμενο πολυετή
προϋπολογισμό, η έκβαση των οποίων θα καθορίσει τη χρηματοδοτική ικανότητα της ΕΕ για την
προσεχή επταετία», δήλωσε ο Πρόεδρος Lehne. «Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η Ένωση οφείλει
να διασφαλίσει τις επιδόσεις της, και να αποδείξει την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής
συνεργασίας και αλληλεγγύης, βοηθώντας τους πολίτες της να ξεπεράσουν την κρίση.»
Το 2019, το ΕΕΣ δημοσίευσε 36 θεματικές εκθέσεις επιδόσεων και επισκοπήσεις της ενωσιακής
δράσης, ετήσιες εκθέσεις συμμόρφωσης για τον προϋπολογισμό και τους οργανισμούς της ΕΕ,
γνώμες σχετικά με τους αναθεωρημένους δημοσιονομικούς κανόνες και παρατηρήσεις σχετικά με
τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ (ΠΔΠ 2021-2027). Επιπλέον της παροχής
διασφάλισης σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών της ΕΕ και την κανονικότητα των
δαπανών της, οι ελεγκτές συνέβαλαν επίσης στην κατάρτιση νομοθεσίας καλύτερης ποιότητας και
βοήθησαν να διασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία των ενωσιακών πολιτικών και προγραμμάτων με
την εξασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων από αυτά που θα απέφεραν δράσεις που θα
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πραγματοποιούνταν αποκλειστικά εντός εθνικού πλαισίου. Στις συστάσεις που διατύπωναν
εισηγούνταν τρόπους για την εξοικονόμηση και την αποφυγή της κατασπατάλησης πόρων, για τη
βελτίωση των μεθόδων εργασίας ή για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των επιδιωκόμενων
στόχων πολιτικής. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες συστάσεις υλοποιούνται ταχύτερα από άλλες,
από την έκθεση δραστηριοτήτων προκύπτει ότι το ποσοστό υλοποίησης των συστάσεων είναι
υψηλό, γεγονός που αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες: έως το 2019 είχε
υλοποιηθεί περίπου το 95 % των συστάσεων που είχαν διατυπωθεί στις εκθέσεις του 2015.
Ο αντίκτυπος του έργου του ΕΕΣ εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο οι
φορείς χάραξης πολιτικής αξιοποιούν τα αποτελέσματα των εργασιών του. Οι εκθέσεις, οι
επισκοπήσεις και οι γνώμες των ελεγκτών αποτελούν βασικό κρίκο της αλυσίδας λογοδοσίας της
ΕΕ, καθώς παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να
παρακολουθούν την επίτευξη των ενωσιακών στόχων και να υποχρεώνουν σε λογοδοσία την
Επιτροπή και τους άλλους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του ύψους
160 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. Το 2019, οι ελεγκτές
παρουσίασαν εκ νέου πολυάριθμες εκθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και, επιπλέον, συζήτησαν τα κύρια μηνύματά τους με τα κοινοβούλια 21 κρατών
μελών - αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Το 90 % σχεδόν των αποδεκτών των εκθέσεών μας τις
έκριναν χρήσιμες και περισσότερο από το 80 % επιδραστικές.
Κατά τη διάρκεια του έτους, οι ελεγκτές διέθεσαν 3 605 ανθρωποημέρες σε αποστολές στην ΕΕ και
σε τρίτες χώρες για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου. Οι περισσότεροι επιτόπιοι
έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα μεγαλύτερα κράτη μέλη, όπως η Ιταλία (430 ημέρες), η Πολωνία
(345 ημέρες) και η Γερμανία (316 ημέρες), και οι λιγότεροι στη Μάλτα (5 ημέρες), την Κύπρο
(7 ημέρες) και το Λουξεμβούργο (8 ημέρες). Μολονότι οι έλεγχοί τους δεν σχεδιάζονται ειδικά με
γνώμονα τον εντοπισμό των περιπτώσεων απάτης, οι ελεγκτές παρέπεμψαν στην Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 10 περιπτώσεις που εγείρουν υπόνοιες απάτης
(έναντι εννέα το 2018). Κατά το διάστημα 2010-2018, η OLAF εισηγήθηκε την ανάκτηση συνολικά
313 εκατομμυρίων ευρώ βάσει των ελέγχων του ΕΕΣ.
Το ΕΕΣ, με έδρα στο Λουξεμβούργο, είναι ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ. Λειτουργεί
από το 1977. Στους 900 περίπου υπαλλήλους που απασχολεί περιλαμβάνονται ένα Μέλος από
κάθε χώρα της ΕΕ, καθώς και εθνικοί εμπειρογνώμονες. Ελεγκτές προερχόμενοι από όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ απαρτίζουν τα δύο τρίτα του εργατικού δυναμικού του, ενώ το ήμισυ περίπου των
υπαλλήλων είναι γυναίκες. Ο προϋπολογισμός του ΕΕΣ για το 2019 ανήλθε σε σχεδόν
147 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,1 % των συνολικών δαπανών
της ΕΕ και το 1,5 % περίπου του συνόλου των διοικητικών δαπανών της. Οι λογαριασμοί του
εκκαθαρίστηκαν από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή και από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό
αρχή της ΕΕ.
Η έκθεση δραστηριοτήτων του ΕΕΣ για το 2019 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας eca.europa.eu
σε 23 γλώσσες της ΕΕ.
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Τα μέτρα που έλαβε το ΕΕΣ για την αναχαίτιση της πανδημίας της COVID-19
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι σε θέση να
συνεχίσει να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες δημόσιου ελέγχου στην ΕΕ και να παρουσιάζει
εγκαίρως εκθέσεις ελέγχου, γνώμες και επισκοπήσεις, κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19
και στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Παράλληλα, εκφράζουμε
την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας σε όσους εργάζονται για να σωθούν ζωές και να καταπολεμηθεί η
πανδημία, στο Λουξεμβούργο, στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, στηρίζουμε ανεπιφύλακτα
την πολιτική της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Επιδιώκοντας να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της εξελισσόμενης υγειονομικής κρίσης στους/στις
υπαλλήλους μας, λάβαμε προληπτικά μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο για τους ίδιους/τις
ίδιες και τις οικογένειές τους.
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