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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΕΣ

1.

2.

3.
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Η δημόσια λογοδοσία αποτελεί θεμελιώδη αξία των δημοκρατικών κοινωνιών
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η αποτελεσματική δημόσια λογοδοσία της ΕΕ
είναι ουσιώδης για:
o

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ·

o

την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ΕΕ και στα θεσμικά όργανά της·

o

τ η δια σ φ ά λισ η τ ης ο ι κον ο μ ι κ ής , α πο δ ο τ ι κ ής κα ι α πο τ ε λ εσ μ α τ ι κ ής
χρησιμοποίησης των δημόσιων πόρων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων
της ΕΕ σύμφωνα με τους κανόνες της.

Το Ευρωπαϊκό Ε λε γκ τικό Συνέδριο (ΕΕ Σ), ως α νεξάρτ ητο θεσμικό όργα νο
εξωτερικού ελέγχου, που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για την ΕΕ, και ως ανώτατο
όργανο ελέγχου, συμβάλλει αποφασιστικά στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής
λογοδοσίας της ΕΕ προς τους πολίτες όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των
δημόσιων πόρων για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ με τους εξής τρόπους:
o

εντοπίζει τους κινδύνους για τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών της
ΕΕ·

o

παρέχει ανεξάρτητη διασφάλιση σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση
της ΕΕ και

o

παρέχει συμβουλές στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με
τη βελτίωση της χρησιμοποίησης των δημόσιων κονδυλίων.

Το ΕΕΣ προσθέτει αξία μέσω της δημοσίευσης εκθέσεων και γνωμών, οι οποίες
βασίζονται σε ανεξάρτητες διαδικασίες ελέγχου και ανάλυσης, που συμβάλλουν
στη δημόσια εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ και στη λήψη
τεκμηριωμέ νων αποφάσεων σ χε τικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης , τον
σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων και την κατανομή των κονδυλίων του
προϋπολογισμού της ΕΕ.

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΕΣ

4.

5.

Το εξωτερικό περιβάλλον του ΕΕΣ θα εξακολουθήσει να εξελίσσεται κατά την
περίοδο 2013 - 2017 και η ΕΕ θα διευρυνθεί περαιτέρω. Ειδικότερα, το ΕΕΣ θα
πρέπει να λάβει υπόψη:
o

την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία ενισχύει τον ρόλο της
ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων, και άλλων συνθηκών που συνομολογούν
τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ (π.χ. η Συνθήκη για τη
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας)·

o

τις σ τρατηγικές επιλογές της ΕΕ όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα
επιτύχει τους στόχους της και θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις τις οποίες
αν τιμετωπίζει, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης της σ τρατηγικής
«Ευρώπη 2020»•

o

τις αποφάσεις σχετικά με το δημοσιονομικό και το νομικό πλαίσιο για τις
δαπάνες και τα έσοδα της ΕΕ για την περίοδο 2014 - 2020.

Μολονότι οι εξελίξεις αυτές δεν αναμένεται να μεταβάλλουν τις γενικές θεσμικές
ρυθμίσεις, το μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ και την κατανομή των δαπανών,
το ΕΕΣ θα χρειασ τεί να λάβει υπόψη τις συνέπειες που έχουν για τη δημόσια
λογοδοσία και τον έλεγχο διάφορες παράμετροι, όπως:
o

ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην υποστήριξη δραστηριοτήτων
των κρατών μελών εκτός του πλαισίου της Συνθήκης για τη λειτουργία της
ΕΕ (ΣΛΕΕ), όπως η συμμετοχή της Επιτροπής στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας·

o

η α υ ξα ν ό μ ε ν η χ ρήσ η μ έ τρ ω ν που δ ε ν χ ρημ α το δ ο τού ν τα ι α πό τον
προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο της ΣΛΕΕ για την επίτευξη στόχων της
ΕΕ (π.χ. κανονισμοί και συντονισμένη δράση των κρατών μελών), το κόστος
των οποίων είτε βαρύνει τους εθνικούς προϋπολογισμούς είτε μετακυλίεται
στις επιχειρήσεις και τους πολίτες·
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6.

4

o

οι δημοσιονομικοί περιορισμοί της ΕΕ, οι δυνητικές μεταβολές στις πηγές
εσόδων της ΕΕ, καθώς και το ενδεχόμενο με γα λύτερης χρήσης ά λ λων
χρημα τοδοτικών μέσων, εκ τός των ε πιχορηγήσεων (δηλαδή δά νεια ,
εγγυήσεις και μετοχικά μερίδια)·

o

οι εξελίξεις όσον αφορά τις ρυθμίσεις δημοσιονομικής διαχείρισης και
παρουσίασης οικονομικών στοιχείων για τις δαπάνες της ΕΕ για την περίοδο
μετά το 2014.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο πλαίσιο, το ΕΕΣ θα αξιοποιήσει τις αρμοδιότητες και
τη θέση που μόνο αυτό διαθέτει, καθώς και τις γνώσεις, την εμπειρογνωμοσύνη
και τις εταιρικές σχέσεις που έχει αναπτύξει μετά από 35 χρόνια δημόσιου ελέγχου
της ΕΕ, προκειμένου:
o

να συμβάλει εποικοδομητικά στις περαιτέρω εξελίξεις στη διακυβέρνηση,
τις πολιτικές και τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ·

o

να β οηθήσει ά λ λους παρ ά γον τες που σ υμμε τέ χου ν σ τ η διαδικασία
λογοδοσίας της ΕΕ να ε ν τοπίζουν τους κινδύνους που ε παπει λούν τη
διαδικασία λογοδοσίας της ΕΕ και να διευκολύνει τη χρησιμοποίηση των
αποτελεσμάτων των ελέγχων·

o

να ενισχύσει τον επαγγελματισμό του συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και
την εφαρμογή νέων ελεγκτικών προτύπων και ορθών πρακτικών•

o

να εξορθολογήσει περαιτέρω τις διαδικασίες κατάρτισης εκθέσεων και
γνωμών που εφαρμόζει·

o

να βελτιώσει το πλαίσιο που έχει θεσπίσει όσον αφορά τις επιδόσεις και
την υποχρέωση λογοδοσίας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει ως
θεσμικό όργανο της ΕΕ και ανώτατο όργανο ελέγχου•

o

να εφαρμόσει τους δημοσιονομικούς περιορισμούς σύμφωνα με το πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, συμπεριλαμβανομένης
της πραγματοποίησης τυχόν απαιτούμενων μειώσεων προσωπικού κατά
την περίοδο που καλύπτει η παρούσα στρατηγική.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2017

7.

Στόχος του ΕΕΣ για την περίοδο 2013 - 2017 είναι η μεγισ τοποίηση της αξίας
της συμβολής του στη δημόσια λογοδοσία της ΕΕ. Για την επίτευξη του εν λόγω
στόχου, οι προτεραιότητες του ΕΕΣ είναι οι εξής:
o

η επικέντρωση των προϊόντων του ΕΕΣ στη βελτίωση της λογοδοσίας της
ΕΕ,

o

η συνεργασία με άλλους φορείς για την αξιοποίηση της συνεισφοράς του
ΕΕΣ στη λογοδοσία της ΕΕ,

o

η περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΕΣ ως επαγγελματικού οργάνου ελέγχου,

o

η β έ λτ ι σ τ η α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ω ν γ ν ώ σ ε ω ν, τ ω ν δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν κ α ι τ η ς
εμπειρογνωμοσύνης του ΕΕΣ·

o

η α πό δειξ η τό σο των ε πιδ ό σεων του ΕΕ Σ ό σο και τ ης τ ήρησ ης τ ης
υποχρέωσης λογοδοσίας.

Επικέντρωση των προϊόντων του ΕΕ Σ στη
βελτίωση της λογοδοσίας της ΕΕ
Τα προϊόντα του ΕΕ Σ
8.

Οι ετήσιες και οι ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύει το ΕΕΣ βάσει ειδικών ελέγχων
που διε νεργεί αποτε λούν α νεξάρτ ητ η πηγή πληροφόρησης και παρέ χουν
διασφάλιση και συσ τάσεις σχετικά με την εκ τέλεση του προϋπολογισμού της
ΕΕ. Επιπλέον, το ΕΕ Σ δημοσιεύει γ νώμες και παρα τηρήσεις βασισμέ νες σε
αναλύσεις που αξιοποιούν τη συσσωρευμένη γνώση του στον τομέα του ελέγχου,
προκειμένου να συνεισφέρει στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τις
ρυθμίσεις διακυβέρνησης, τον σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων, καθώς
και τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.
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9.

Το ΕΕΣ δεσμεύεται να παρέχει εγκαίρως χρήσιμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα,
τα οποία να βοηθούν την ΕΕ να ενισχύει τη δημόσια λογοδοσία όσον αφορά τη
χρησιμοποίηση των δημόσιων πόρων για την επίτευξη των σ τόχων της. Κατά
την περίοδο 2013 - 2017, οι εκθέσεις, οι γνώμες και οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ θα
επικεντρωθούν στην ανάγκη:
o

ενίσχυσης της δημόσιας λογοδοσίας και των μηχανισμών ελέγχου,

o

β ε λτ ί ω σ ης τ ης δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ ής δ ι α χε ί ρ ι σ ης κα ι τ ης πα ρ ο υ σ ί α σ ης
οικονομικών σ τοιχείων σχετικά με την εκ τέλεση και τον αν τίκ τυπο του
προϋπολογισμού της ΕΕ και

o

βελτίωσης του σχεδιασμού των πολιτικών και των προγραμμάτων δαπανών
της ΕΕ.

Ε τήσιες εκθέσεις
10.

11.

6

Το ΕΕΣ δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού
της ΕΕ και σ χε τικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπ τυξης. Το ΕΕΣ προτίθε ται
να ε πικαιρ οποιήσει τ ην ε τ ήσια έκ θεσ ή του σ χε τικά με τ ην εκ τέ λεσ η του
προϋπολογισμού της ΕΕ και, εάν κριθεί σκόπιμο, τις σ χε τικές εργασίες του,
προκειμένου να ληφθούν υπόψη:
o

οι αλλαγές που θα θεσπισ τούν για την περίοδο 2014 - 2020 όσον αφορά
τους στόχους, τους κανόνες και τα συστήματα ελέγχου· και

o

οι εξελίξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα πληροφοριών και τη διασφάλιση
που παρέχει η Επιτροπή βάσει του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου.

Ως εκ τούτου, το ΕΕΣ προβλέπει ότι θα χρειασ τεί να ενισχύσει τον έλεγχο που
διενεργεί επί των πληροφοριών που διαβιβάζει η Επιτροπή όσον αφορά την
εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ - όσον αφορά τόσο τις επιδόσεις όσο και
τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες. Επιπλέον, το ΕΕΣ θα λάβει δεόντως
υπόψη του κάθε ευκαιρία να αξιοποιήσει το έργο άλλων ελεγκτών ή ελεγκτικών
οργάνων, προκειμένου να εξασφαλίσει ανεξάρτητα αποτελέσματα ελέγχου με
οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο.

Ειδικές εκθέσεις
12 .

Οι ειδικές εκθέσεις παρέχουν σ το ΕΕΣ τη δυνατότητα να επικεν τρώνε ται σε
συγκεκριμένα θέματα που συνδέονται με υψηλό βαθμό κινδύνου και δημόσιου
ενδιαφέροντος, ιδίως δε σε θέματα επιδόσεων. Οι ειδικές εκθέσεις βασίζονται
σε επι λε γμέ νες ε λε γκ τικές εργασίες των οποίων η εμβέ λεια και ο χρονικός
προγραμματισμός μπορεί να ποικίλλουν.

13.

Με ταξύ των ά λ λων ζητ ημά των ε πιδ ό σεων, το ΕΕ Σ έ χει σ τόχο να κα λύψει
επαρκώς τα ζητήματα που συνδέον ται με τους γενικούς σ τόχους της ΕΕ για
επίτευξη προσ τιθέμενης αξίας και ανάπ τυξης , καθώς και με την απάν τηση
της ΕΕ σε ορισμένες παγκόσμιες προκ λήσεις που επηρεάζουν πολλούς τομείς
πολιτικής, όπως η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών (και η σύνδεσή
τ ης μ ε τ ην οικονομικ ή διακ υβ έρνησ η τ ης ΕΕ , τ ην ποιό τ ητα των ε θ νικών
λογαριασμών, τη ρύθμιση της χρηματοπιστωτικής αγοράς, την απασχόληση, την
ανταγωνιστικότητα, την ενιαία αγορά, το εξωτερικό εμπόριο και τη δημογραφική
αλλαγή) και το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή (και ό,τι συνεπάγονται για
τις πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας, των υδάτων, της ενέργειας, των
μεταφορών και της ανάπτυξης).

14.

Κατά την περίοδο 2013-2017 το ΕΕΣ θα μεριμνήσει ώστε τα επιλεγμένα ελεγκτικά
καθήκοντα και οι ειδικές εκθέσεις του:
o

να αντικατοπτρίζουν τους κινδύνους που επαπειλούν τη δημοσιονομική
διαχείριση, το δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς και την ικανότητα του ΕΕΣ να
παράγει προστιθέμενη αξία μέσω του ελέγχου• και

o

να ε πικε ν τρώνον ται σε ζητήματα ε πιδόσεων, συμπερι λαμβανομέ νων
εκείνων που αφορούν ειδικά επίκαιρα θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος,
στόχους υψηλού επιπέδου της ΕΕ και οριζόντιες πολιτικές.
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Γνώμες και παρατηρήσεις
15.

Οι γνώμες και οι παρατηρήσεις αποτελούν ένα ευέλικτο και οικονομικά αποδοτικό
μέσο που επιτρέπει στο ΕΕΣ να συμβάλλει στη βελτίωση της λογοδοσίας της ΕΕ
πραγματοποιώντας αναλύσεις βασισμένες στις συσσωρευμένες γνώσεις και την
εμπειρογνωμοσύνη του στον τομέα του ελέγχου. Μπορούν να χρησιμοποιούνται
για τη διαμόρφωση γενικής εικόνας της τρέχουσα κατάστασης προκειμένου να
διευκολύνε ται ο εν τοπισμός των κινδύνων και των τομέων που επιδέχον ται
βελτιώσεις («συνολικές επισκοπήσεις») ή η παροχή συμβουλών στους αρμόδιους
για τη χάραξη πολιτικής επί τη βάσει συγκεκριμένων προτάσεων.

16 .

Κατά την περίοδο 2013-2017 το ΕΕΣ θα εστιάσει τις αναλύσεις του στην έγκαιρη
διατύπωση γνωμών και παρατηρήσεων υψηλής ποιότητας, οι οποίες θα βοηθήσουν
τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ:
o

να αξιολογήσουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς για τη δημόσια λογοδοσία
και τον έλεγχο, καθώς και τις επιπτώσεις των μελλοντικών εξελίξεων στη
διακυβέρνηση, τις πολιτικές και τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ• και

o

να ε ν τοπίσουν τους βασικούς κινδύνους που ε παπει λούν τη χρησ τή
δημοσιονομική διαχείρισης, καθώς και ευκαιρίες βελτίωσης των επιδόσεων
με την ενίσχυση του σχεδιασμού πολιτικών και προγραμμάτων.

Συνεργασία με άλλους φ ορείς για την
αξιοποίηση της συνεισφοράς του ΕΕ Σ
στη λογοδοσία της ΕΕ

17.

8

Η αξία της συνεισφοράς του ΕΕΣ σ τη λογοδοσία της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την αξιοποίηση του έργου και των προϊόντων του από τους κύριους
ε ταίρους του σ τη διαδικασία λογοδοσίας. Οι κύριοι ε ταίροι του Ελε γκ τικού
Συνεδρίου είναι οι εξής:

18 .

o

οι πολιτικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημόσια εποπτεία της χρήσης
των κονδυλίων της ΕΕ (ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), το Συμβούλιο
της ΕΕ και τα εθνικά κοινοβούλια)•

o

οι ελεγχόμενοι που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή την απορρόφηση
κονδυλίων της ΕΕ (ήτοι η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές)•

o

άλλοι ελεγκτές κονδυλίων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων
οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) των κρατών μελών.

Κατά την περίοδο 2013-2017 στόχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να συντονίσει
τις προσπάθειές του με τους κύριους εταίρους του τόσο στο επίπεδο της ΕΕ όσο
και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου:
o

να ε ν τοπίσει ανάγκες και κοινές προτεραιότητες για τη βε λτίωση της
λογοδοσίας της ΕΕ•

o

να διερευνήσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθούν συνέργειες
μεταξύ των εργασιών του ΕΕΣ και των δραστηριοτήτων των εταίρων του•

o

να ε νημερώσει σ χε τικά με ζητήματα δημοσιονομικής διαχείρισης και
λογοδοσίας της ΕΕ• και

o

να διευκολύνει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στη χάραξη
πολιτικών της ΕΕ και στην κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού.

Επιπλέον, όσον αφορά τη συνεργασία με τα ΑΟΕ των κρατών μελών, το Ελεγκτικό Συνέδριο:
o

θα ενισχύσει τις δραστηριότητες συνεργασίας του στον τομέα του ελέγχου
των δημόσιων κονδυλίων που διαθέτουν οι προϋπολογισμοί της ΕΕ και των
κρατών μελών για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ•

o

θα προβεί σε αν ταλ λαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης σ τον τομέα
του ελέγχου των κονδυλίων της ΕΕ•

o

θα συμβάλει περαιτέρω, παράλληλα με τα ΑΟΕ των κρατών μελών, σ την
επεξεργασία διεθνών προτύπων ελέγχου σχετικά με τον δημοσιονομικό
έ λ ε γ χο, τον έ λ ε γ χο σ υ μμ όρ φ ω σ ης , τον έ λ ε γ χο ε πιδ ό σ εω ν κα ι τον
περιβαλλοντικό έλεγχο σ το πλαίσιο του INTOSAI και του περιφερειακού
σχηματισμού του, του EUROSAI.
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Εξασφάλιση της σταθερότητας του
επαγγελματικού χαρακτήρα του ΕΕ Σ
19.

Η ικανότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας
και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους εταίρους του εξαρτάται από τη
διατήρηση της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της αμεροληψίας του, καθώς
και από την εφαρμογή αναγνωρισμένων επαγγελματικών προτύπων και ορθών
πρακτικών.

20.

την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη και το προσωπικό του και τη
δημοσίευση μητρώου καταγραφής των οικονομικών συμφερόντων των μελών του•
o

seinen Verhaltenskodex für die Mitglieder und das Personal umsetzt und
ein Verzeichnis der finanziellen Interessen seiner Mitglieder veröffentlicht;

o

την επικαιροποίηση των ελεγκτικών πολιτικών και των ρυθμίσεων ελέγχου
της ποιότητας που εφαρμόζει, προκειμέ νου να αν τικατοπ τρίζον ται οι
εξελίξεις όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα και τις αναγνωρισμένες ορθές
πρακτικές• και

o

την υποβολή του σε αξιολόγηση από ομοτίμους.

Βέλτιστη αξιοποίηση των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης
του ΕΕ Σ
21.
Η προστιθέμενη αξία του ΕΕΣ εξαρτάται από τις εργασίες που αποφασίζει να φέρει
εις πέρας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις συλλογικές γνώσεις, τις
δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη του προσωπικού του. Κατά την περίοδο
2013-2017 το ΕΕΣ:
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o

θα επανεξετάσει τις εσωτερικές ρυθμίσεις που αφορούν την παρακολούθηση
και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στη διακυβέρνηση
της ΕΕ, τις πολιτικές και τη δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τις
επιπτώσεις τους στον έλεγχο•

o

θα επικαιροποιήσει το σύστημα προγραμματισμού των εργασιών του, ώστε
να επιλέγει τις εργασίες και τα προϊόντα που αντικατοπτρίζουν καλύτερα
τους κινδύνους, το δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς και τις δυνατότητες του
ΕΕΣ να συμβάλει στη λογοδοσία της ΕΕ μέσω του ελέγχου•

o

θα εξορθολογήσει τις διαδικασίες του, ώστε να εξασφαλίσει την παραγωγή
προϊόν των ε λέ γχου και ανά λυσης υψηλής ποιότητας , ε γκαίρως , εν τός
των ορίων του προϋπολογισμού του και με όσο το δυνατόν ταχύτερο και
αποτελεσματικότερο τρόπο. Κατά τον τρόπο αυτό, το ΕΕΣ θα μπορέσει ιδίως
να αναπτύξει ένα νέο είδος ελεγκτικών καθηκόντων που θα χαρακτηρίζονται
από την περιορισμένη εμβέλεια και το σύντομο χρονοδιάγραμμα υποβολής
των σχετικών εκθέσεων•

o

θα βελτιώσει τις γνώσεις του μέσω μιας σειράς μέτρων που αποσκοπούν
στην ανάπτυξη των ταλέντων, των δεξιοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης
των υπαλλήλων του, θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων, θα ενθαρρύνει
τη χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής και θα εξασφαλίσει ένα
περιβάλλον που να ενθαρρύνει την ανάλυση, τη διάδραση και την ομαδική
εργασία.

Απόδειξη τόσο των επιδόσεων όσο και της
τήρησης της υποχρέωσης λογοδοσίας του
ΕΕ Σ
22.

Το ΕΕΣ θα επικαιροποιήσει τους δείκ τες επιδόσεων που χρησιμοποιεί για τη
μέτρηση, την παρακολούθηση και την επικοινωνία της εφαρμογής της στρατηγικής
και των επιδόσεών του ως θεσμικού οργάνου. Στους σχετικούς δείκτες επιδόσεών
του θα περιλαμβάνονται:
o

ο αν τίκ τυπος που επιτεύχθηκε, βάσει της ανάλυσης της συνέχειας που
δόθηκε στις εκθέσεις και τις γνώμες του καθώς και της ανατροφοδότησης
με πληροφορίες από τους ενδιαφερομένους•
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23.
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o

ο επαγγελματικός χαρακτήρας των προϊόντων του ΕΕΣ, βάσει αξιολογήσεων
από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες•

o

τα προϊόν τα που παρά γει σ το πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας
στρατηγικής και των προγραμμάτων εργασίας του ΕΕΣ•

o

η α ρ ι σ τ ε ί α κα ι η α πο δ ο τ ι κό τ η τ α τ ο υ πρ ο σ ω π ι κο ύ τ ο υ ΕΕ Σ , β ά σ ε ι
αξιολογήσεων των δεξιοτ ήτων, των ικα νοτ ήτων και τ ης πείρ ας των
υπαλλήλων, καθώς και του τρόπου αξιοποίησής τους.

Επιπλέον, το ΕΕΣ θα εξακολουθήσει να αποδεικ νύει την προσήλωσή του σ την
υποχρέωση λογοδοσίας του όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των πόρων της ΕΕ
που λαμβάνει:
o

δημο σ ιεύ ον τας οικονομικού ς λογαριασ μού ς που έ χου ν α πο τε λέσει
α ν τ ι κεί μ ε ν ο α νεξάρ τ ητου ε λ έ γ χου κα ι β ε λτ ι ώ ν ον τας τον τρ όπο μ ε
τον οποίο δημοσιοποιεί τα σ τοιχεία που αφορούν την ποιότητα της
χρηματοοικονομικής διαχείρισής του•

o

λαμβάνον τας τα απαραίτητα μέτρα σε συνέχεια της απόφασης ετήσιας
απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΕΣ και υποβάλλοντας
τα αποτελέσματα στις αρμόδιες για την απαλλαγή αρχές της ΕΕ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΣ

24.

25.

Στη στρατηγική του για την περίοδο 2013-2017, το ΕΕΣ αναγνωρίζει ότι λειτουργεί
σε ένα αβέβαιο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΕΣ έθεσε ως
προτεραιότητά του να προετοιμαστεί για τις εξελίξεις που μπορεί να προβλέψει
και να βελτιώσει την ικανότητά του να αν τιδρά γρήγορα και με συνέπεια σε
εκείνες που δεν μπορεί να προβλέψει. Ορισμένες προτεραιότητες για την περίοδο
2013-2017 θα χρειασ τεί να υλοποιηθούν πριν από άλλες. Συγκεκριμένα, εντός
των δύο πρώτων ετών, είναι σημαντικό να:
o

διατυπώσει γνώμες και παρατηρήσεις σχετικά με τη δημόσια λογοδοσία και
τον έλεγχο, καθώς και τους κινδύνους που επαπειλούν τη δημοσιονομική
διαχείριση της ΕΕ («συνολικές επισκοπήσεις»)•

o

εξετάσει και να επικαιροποιήσει την ετήσια έκθεση για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2014 και έπειτα•

o

βελτιώσει τους εσωτερικούς μηχανισμούς του για την παρακολούθηση των
εξωτερικών εξελίξεων και τη διαχείριση των σχέσεων με τους εταίρους
του•

o

να εξορθολογήσει τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιλογή και την
πραγματοποίηση των εργασιών που περιλαμβάνον ται σ το πρόγραμμα
εργασίας του•

o

λάβ ει περ αι τέρ ω μ έ τρ α , πρ οκειμ έ νου το ΕΕ Σ να κα τασ τεί έ νας πιο
αποδοτικός και αποτελεσματικός οργανισμός που βασίζεται στη γνώση.

Η υλοποίησ η των πρ ω τοβ ουλι ών αυ τών ε ν τό ς των δύο πρ ώ των ε τών θ α
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τα τρία ακόλουθα έ τη εφαρμογής της
στρατηγικής και για την επίτευξη του γενικού στόχου του ΕΕΣ για μεγιστοποίηση
σ υμβολής του σ τ η λογοδοσία τ ης ΕΕ. Στο τέ λος του 2014 θα διε νεργηθεί
σ τρα τ ηγική ε πισκόπηση των εξω τερικών εξε λίξεων και τ ης σημειωθείσας
προόδου.
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