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Οι ελεγκτές της ΕΕ δημοσιεύουν το πρόγραμμα εργασίας
για το 2018
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας του για
το 2018. Εκτός από τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις που προτίθενται να
δημοσιεύσουν το 2018 οι ελεγκτές της ΕΕ, το πρόγραμμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις
ετήσιες εκθέσεις του οργάνου και τη διαδικασία προγραμματισμού των εργασιών του.
Συνολικά, το 2018 οι ελεγκτές σχεδιάζουν να δημοσιεύσουν 90 έγγραφα, περιλαμβανομένων
των ετήσιων εκθέσεων, των ειδικών εκθέσεων και των γνωμών που καταρτίζουν.
«Στο πρόγραμμα εργασίας καθορίζονται οι τομείς στους οποίους θα εστιάσουμε κατά
προτεραιότητα το 2018», δήλωσε ο Klaus-Heiner Lehne, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου. «Θα καλύψουμε ευρύ πεδίο ζητημάτων, τα οποία αποτελούν αντανάκλαση των
προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η ΕΕ, όπως η βιώσιμη χρήση των φυσικών
πόρων, η ανάπτυξη και η κοινωνική ένταξη, η μετανάστευση και οι παγκόσμιες αναπτυξιακές
προκλήσεις, η ενιαία αγορά και μια υπεύθυνη και αποδοτική Ευρωπαϊκή Ένωση».
Το πρόγραμμα εργασίας θα περιλαμβάνει ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με το μέλλον του
προϋπολογισμού της ΕΕ, ως συμβολή στη συζήτηση που αφορά το μεσοπρόθεσμο
δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης, καθώς και άλλα ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με την
απλούστευση της πολιτικής Συνοχής και του προγράμματος «Ορίζων 2020» και το μέλλον της
ΚΓΠ.
Επίσης, θα διενεργηθούν έλεγχοι με αντικείμενο τα μέτρα της ΕΕ για την ασφάλεια των
τροφίμων, την ερημοποίηση στην ΕΕ, τη χρηματοδοτική διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην
Τουρκία, το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική, τη διαφάνεια της χρηματοδότησης
των ΜΚΟ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την πρόληψη
των συγκρούσεων συμφερόντων / τη δεοντολογία εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ένα
άλλο έργο προτεραιότητας θα είναι μια πανοραμική επισκόπηση με θέμα τις μεταφορές και την
κινητικότητα. Όλες αυτές οι εκθέσεις θα δημοσιευθούν το 2018.

Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του προγράμματος εργασίας του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018.
Το πλήρες πρόγραμμα εργασίας (στα αγγλικά και, σύντομα, στα γαλλικά και τα γερμανικά) διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ
www.eca.europa.eu.
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Η επιλογή των έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας είναι αποτέλεσμα μιας
διαδικασίας συνολικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει εξέταση των πρόσφατων εξελίξεων στην
ΕΕ και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο Πρόεδρος Lehne θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας για το 2018 στην Επιτροπή Ελέγχου
του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 20 Νοεμβρίου 2017. Η εκδήλωση θα
μεταδοθεί ζωντανά.
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