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Πρόλογος
Το 2020, με την ηγεσία των περισσότερων θεσμικών οργάνων της
ΕΕ (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας) να έχει ανανεωθεί, και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
που αναδείχθηκε από τις πρόσφατες εκλογές, η ΕΕ βρίσκεται σε
ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και πρέπει να αξιοποιήσει αυτή τη
συγκυρία προκειμένου να επιτύχει αποτελέσματα. Ως ο
ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, ελέγχουμε κατά πόσον η
ΕΕ και τα κράτη μέλη της παράγουν αυτά τα αποτελέσματα, καθώς
και αν τα κεφάλαιά της εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς και αν καταχωρίζονται
ορθά.
Μολονότι ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ, ύψους
140 δισεκατομμυρίων ευρώ, φαίνεται ενδεχομένως υψηλός, υπό
δημοσιονομικούς όρους είναι αρκετά χαμηλός, καθώς αντιστοιχεί
μόλις στο 1 % περίπου του αθροίσματος των ακαθάριστων εθνικών
εισοδημάτων όλων των κρατών μελών της, των οποίων οι
συνολικές δαπάνες γενικής κυβέρνησης είναι 50 φορές
υψηλότερες. Προβάλλει επομένως επιτακτική η ανάγκη ο
προϋπολογισμός της ΕΕ να δαπανάται αποτελεσματικά, και για
αυτό το έργο μας επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην
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αξιολόγηση του κατά πόσον οι πολιτικές και τα προγράμματα της
ΕΕ επιτυγχάνουν τους στόχους και εξασφαλίζουν προστιθέμενη
αξία.
Το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2020, το οποίο είναι και το
τελευταίο που καταρτίζεται στο πλαίσιο της ισχύουσας
στρατηγικής μας, καλύπτει ευρεία θεματολογία που
αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει επί του
παρόντος η ΕΕ. Το πρόγραμμα ασχολείται με τα κρίσιμα ζητήματα
της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, της οικονομικής
μεγέθυνσης και της κοινωνικής ένταξης, της μετανάστευσης, της
ασφάλειας και της παγκόσμιας ανάπτυξης, της ενιαίας αγοράς,
καθώς και με το ζήτημα μιας υπεύθυνης και αποδοτικής
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξακολουθήσουμε να εξετάζουμε όλους
αυτούς τους τομείς, ώστε να διαπιστώνουμε κατά πόσον η ΕΕ
επιτυγχάνει όσα έχει υποσχεθεί.
Επιλέξαμε τα ελεγκτικά έργα μας βάσει εκτίμησης των κύριων
κινδύνων για τις δαπάνες της ΕΕ, καθώς και για την υλοποίηση των
πολιτικών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη μας τις υποβληθείσες
προτάσεις. Φέτος, για πρώτη φορά, προσδιορίσαμε ορισμένους
θεματικούς τομείς εστίασης που θα αποτελέσουν γνώμονα των
ελεγκτικών μας εργασιών, όπως η επιστήμη και η τεχνολογία, η
οικονομική ανταγωνιστικότητα, η φορολογική βιωσιμότητα και η
ζώνη του ευρώ, η ψηφιοποίηση και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση,

οι απειλές κατά της ασφάλειας, το κράτος δικαίου και οι
δημοκρατικές αξίες, οι μεταναστευτικές πιέσεις, η κλιματική
αλλαγή και οι κοινωνικοοικονομικές ανισορροπίες στις ευρωπαϊκές
κοινωνίες. Θα εξετάσουμε επίσης το σύστημα παροχής
διασφάλισης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα
Συνοχής την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.
Δεδομένου ότι η βιωσιμότητα αποτελεί μία από τις βασικές
προτεραιότητες του πολιτικού θεματολογίου της ΕΕ και των
κρατών μελών, την τοποθετήσαμε και εμείς στο επίκεντρο των
εργασιών ελέγχου και επισκόπησής μας για το 2020. Πρόκειται
ειδικότερα να επικεντρωθούμε στις δράσεις που αναλαμβάνει η ΕΕ
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθούν οι
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Συνολικά,
από τους 17 ΣΒΑ μόνο τρεις δεν καλύπτονται από τουλάχιστον ένα
από τα έργα που επιλέξαμε πρόσφατα να περιληφθούν στο
πρόγραμμα εργασίας μας για το 2020. Τέλος, θα συνεχίσουμε να
καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να περιορίσουμε τη
διοικητική επιβάρυνση των ελεγχομένων μας εξαιτίας των
ελεγκτικών εργασιών μας.
Στη συνέχεια, παρατίθεται λεπτομερής κατάσταση των ειδικών
εκθέσεων και των καταρτιζόμενων βάσει επισκόπησης εγγράφων
που σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε το 2020.
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Φρονούμε ότι η ευρεία θεματολογία που καλύπτουμε με το
πρόγραμμα εργασίας μας για το 2020 θα μας εξασφαλίσει τη
δυνατότητα να εξακολουθήσουμε να παρέχουμε στους πολίτες της
ΕΕ, καθώς και στα θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη και στους
εταίρους μας τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο,
ανεξάρτητες και αντικειμενικές εκθέσεις σχετικά με ζητήματα
καθοριστικά για το μέλλον της ΕΕ, οι οποίες θα υπογραμμίζουν όσα
λειτουργούν ομαλά και θα εφιστούν την προσοχή σε όσα χρήζουν
βελτίωσης.

Klaus-Heiner Lehne
Πρόεδρος
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Τομέας
προτεραιότητας,
όπως
προσδιορίζεται
στη στρατηγική
του Συνεδρίου για
το 2018-2020

Κατηγορία
προτεραιότητας

Ονομασία έργου

Φυτοφάρμακα
Υψηλή
προτεραιότητα

Πλαστικά
απορρίμματα
Πυρηνική ασφάλεια
Οικολογικός
σχεδιασμός και
ενεργειακά σήματα
Γεωργική
βιοποικιλότητα

Βιώσιμη χρήση των
φυσικών πόρων και
αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής

Επικονιαστές
Προτεραιότητα

Νέες τεχνολογίες για
την παρακολούθηση
της γεωργίας
Παραγωγή γάλακτος
και γαλακτομικών
προϊόντων
Θαλάσσιο περιβάλλον
ΣΕΔΕ μετά το 2020

Επενδύσεις υπέρ
της συνοχής, της

Υψηλή
προτεραιότητα

Οδικό δίκτυο
σύνδεσης των

Στόχος έργου

Να αξιολογηθεί κατά πόσον τα μέτρα της ΕΕ έχουν μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη
χρήση φυτοφαρμάκων.
Να προσδιοριστούν τα κενά, τα εμπόδια, τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από
την προσέγγιση που εφαρμόζει η ΕΕ στο ζήτημα των πλαστικών απορριμμάτων, ιδίως των
απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών.
Να εξεταστεί κατά πόσον η Επιτροπή εφάρμοσε αποτελεσματικά το πλαίσιο της ΕΕ για την πυρηνική
ασφάλεια.
Να αξιολογηθεί πόσο αποτελεσματικά συνέβαλαν οι δράσεις της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό
και την ενεργειακή επισήμανση στους στόχους της ΕΕ για ενεργειακή απόδοση και το περιβάλλον.
Να αξιολογηθεί κατά πόσον αυξήθηκε η συμβολή της γεωργίας στη διατήρηση και ενίσχυση της
βιοποικιλότητας έως το 2020.
Να ελεγχθεί κατά πόσον η Επιτροπή έχει αναλάβει αποτελεσματική δράση για να αντιμετωπίσει τη
μείωση των επικονιαστών.
Να αναδειχθούν παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής, καθώς και οι προκλήσεις που παρακωλύουν
την ταχύτερη και ευρύτερη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών απεικόνισης για την παρακολούθηση της
ΚΓΠ από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.
Να αναλυθεί κατά πόσον ήταν ικανοποιητική η διαχείριση των μέτρων που εισήγαγε η Επιτροπή
προκειμένου να ανταποκριθεί στις πτωτικές τιμές και κατά πόσον αυτά πέτυχαν τους στόχους τους
κατά τρόπο αποτελεσματικό.
Να αξιολογηθεί κατά πόσον η δράση της ΕΕ προστατεύει αποτελεσματικά το θαλάσσιο περιβάλλον
από τη ρύπανση και την υπεραλίευση, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία κατάλληλα προστατευμένων
θαλάσσιων περιοχών.
Να αξιολογηθεί η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ (σύστημα
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής)
Να αξιολογηθεί κατά πόσον τα μέτρα της Επιτροπής διασφαλίζουν την ευθυγράμμιση των
στρατηγικών των κρατών μελών στον τομέα των οδικών συνδέσεων και της χρηματοδότησης της ΕΕ
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Τομέας
προτεραιότητας,
όπως
προσδιορίζεται
στη στρατηγική
του Συνεδρίου για
το 2018-2020
ανάπτυξης και της
κοινωνικής ένταξης

Κατηγορία
προτεραιότητας

Ονομασία έργου

ευρωπαϊκών
περιφερειών
Επενδύσεις της ΕΕ
στον τομέα του
πολιτισμού
Ψηφιοποίηση της
ευρωπαϊκής
βιομηχανίας
Κόστος εφαρμογής
των ΕΔΕΤ την περίοδο
2014-2020
Εμβληματικές
υποδομές μεταφορών
Συμφόρηση αστικών
κέντρων
Προτεραιότητα
Παιδική φτώχεια

Μετανάστευση,
ασφάλεια και
προκλήσεις της

Υψηλή
προτεραιότητα

Κλείσιμο των
χρηματοδοτικών
μέσων της περιόδου
2007-2013
Διασυνοριακά
προγράμματα
Εκπαίδευση σε
καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης

Στόχος έργου

με τις ενωσιακές προτεραιότητες, με στόχο να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση του κεντρικού
δικτύου ΔΕΔ-Μ και να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα προς όφελος των πολιτών.
Να αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα, η βιωσιμότητα και η συμπληρωματικότητα της
χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού.
Να αναλυθεί κατά πόσον η ΕΕ υποστηρίζει αποτελεσματικά, αφενός, τις εθνικές στρατηγικές για την
ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και, αφετέρου, κόμβους ψηφιακής καινοτομίας για την προώθηση
της ψηφιακής καινοτομίας.
Να αξιολογηθεί η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία των στοιχείων που αφορούν τις δαπάνες
υλοποίησης της πολιτικής συνοχής, καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης των εν λόγω στοιχείων από την
Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
Να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή διαχειρίζεται τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και
την οικονομική αποδοτικότητα μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές μεταφοράς.
Να αναλυθούν οι πολιτικές βιώσιμων αστικών μεταφορών που εφαρμόζονται, τα εμπόδια που
ενδεχομένως να εμποδίσουν την εφαρμογή τους και ο τρόπος με τον οποίο δύναται η Επιτροπή να
τα περιορίσει.
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.
Να αναλυθεί κατά πόσον τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αξιολόγησαν επαρκώς την επιλεξιμότητα
των δαπανών που δηλώθηκαν στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ κατά
το κλείσιμο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013.
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης της ΕΕ προς προγράμματα διασυνοριακής
συνεργασίας, καθώς και διάφορες προκλήσεις υλοποίησης ειδικά για την περίοδο 2014-2020.
Να αξιολογηθεί κατά πόσον οι δράσεις της ΕΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης σε καταστάσεις
έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης και παρατεταμένες κρίσεις προσφέρουν στα παιδιά
αποτελεσματική πρόσβαση σε ασφαλή, ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση.
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Τομέας
προτεραιότητας,
όπως
προσδιορίζεται
στη στρατηγική
του Συνεδρίου για
το 2018-2020
παγκόσμιας
βιώσιμης
ανάπτυξης

Κατηγορία
προτεραιότητας

Ονομασία έργου

Κένυα
Παραπληροφόρηση
Προτεραιότητα

Υψηλή
προτεραιότητα

Λειτουργική ενιαία
αγορά και βιώσιμη
νομισματική ένωση
Προτεραιότητα

Στόχος έργου

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η στήριξη της ΕΕ προς την Κένυα συντονίζεται καλά και είναι
ολοκληρωμένη, σε ένα περιβάλλον όπου εμπλέκονται αρκετοί άλλοι μεγάλοι χορηγοί βοήθειας.
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων ανθεκτικότητας που λαμβάνονται για να
ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ.

Ευρωπαϊκός
Οργανισμός
Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής

Να αξιολογηθεί κατά πόσον ο Frontex διαχειρίστηκε ορθά την εκτέλεση της νέας εντολής του ως
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής: μπόρεσε να διπλασιάσει το προσωπικό
του και να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις διαδικασίες για την προμήθεια του εξοπλισμού του.

Το κράτος δικαίου
στην Ουκρανία

Να αναλυθεί η συνάφεια και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων της ΕΕ για την
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της διαφθοράς στην Ουκρανία.

Κρατικές ενισχύσεις
της ΕΕ υπέρ των
τραπεζών
Ανταλλαγή
φορολογικών
πληροφοριών
Πανοραμική
επισκόπηση για την
πρόληψη
χρηματοπιστωτικών
κρίσεων
Πολιτική
ανταγωνισμού της ΕΕ
Επιδόσεις των
οργανισμών

Να αξιολογηθούν η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του τρόπου με τον οποίο η ΓΔ
Ανταγωνισμού επιβάλλει τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και τις ενισχύσεις από τα
Ταμεία.
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος που θέσπισε η Επιτροπή για την αυτόματη
ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

Να λάβει χώρα μια σφαιρική επισκόπηση των δράσεων που έχει αναλάβει η ΕΕ προκειμένου να
βελτιώσει την ανθεκτικότητα σε τυχόν μελλοντική χρηματοπιστωτική κρίση.
Αξιολόγηση της επιβολής της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ στον τομέα των συγχωνεύσεων, των
συμπράξεων και των καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης.
Να επαληθευθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης επιδόσεων στους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
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Τομέας
προτεραιότητας,
όπως
προσδιορίζεται
στη στρατηγική
του Συνεδρίου για
το 2018-2020

Κατηγορία
προτεραιότητας

Ονομασία έργου

Μέσα εμπορικής
άμυνας
Ενιαίος Μηχανισμός
Εξυγίανσης
Ένωση κεφαλαιαγοράς
Διαστημικοί πόροι της
Ευρώπης
Εποπτεία μετά τη λήξη
του προγράμματος
Βελτίωση της
νομοθεσίας
Υπεύθυνη και
αποδοτική
χρηματοδότηση και
διοίκηση της
Ένωσης

Υψηλή
προτεραιότητα

Στόχος έργου

Να αξιολογηθεί η εφαρμογή των μέσων εμπορικής άμυνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Να αξιολογηθεί κατά πόσον το SRB διασφαλίζει βάσει κατάλληλων εγχειριδίων, διαδικασιών και
καθοδήγησης ότι εφαρμόζονται διεξοδικά σχέδια εξυγίανσης και ότι προσδιορίζονται καταλλήλως
οι ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Να αξιολογηθεί ο στόχος της Επιτροπής να διασφαλίσει την ευκολότερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε
ιδιωτική χρηματοδότηση, μέσω επισκόπησης του σχεδιασμού και της εφαρμογής των ειδικών
μέτρων που λήφθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της ένωσης κεφαλαιαγοράς.
Να εξεταστεί πόσο αποτελεσματική έχει υπάρξει η Επιτροπή στην προώθηση του ενδιαφέροντος για
τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα βασικά διαστημικά προγράμματα της ΕΕ, Copernicus και
Galileo, κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της από μέρους της Επιτροπής εποπτείας μετά τη λήξη του
προγράμματος στα κράτη μέλη που έχουν λάβει μακροοικονομική βοήθεια.
Να παρουσιαστεί μια επισκόπηση του ισχύοντος πλαισίου της Επιτροπής για τη «βελτίωση της
νομοθεσίας» και να αναδειχθούν τα βασικά διδάγματα σχετικά με τα κύρια εργαλεία και τις κύριες
διαδικασίες: εκτίμηση επιπτώσεων, διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη, παρακολούθηση της
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, εκ των υστέρων επισκόπηση και αξιολόγηση.

Στρατηγικό
Θεματολόγιο
Συνεργασίας ΕΕ-Κίνας

Να αναλυθεί η απόκριση της ΕΕ στην Πρωτοβουλία «Belt and Road Initiative» («Μία Ζώνη, Ένας
Δρόμος») της Κίνας, και συγκεκριμένα η στρατηγική σύνδεσης ΕΕ και Ασίας. Την επισκόπηση
πρόκειται να ακολουθήσει έλεγχος επί της υλοποίησης της στρατηγικής.

Χρηματοδότηση
βιώσιμων επενδύσεων

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων της ΕΕ για την προώθηση και τη ρύθμιση
βιώσιμης χρηματοδότησης.
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Τομέας
προτεραιότητας,
όπως
προσδιορίζεται
στη στρατηγική
του Συνεδρίου για
το 2018-2020

Κατηγορία
προτεραιότητας

Ονομασία έργου

Αναφορά στοιχείων
σχετικά με τη
νομιμότητα και
κανονικότητα στον
τομέα της Συνοχής

Προτεραιότητα

Ευρωπαϊκός Κόμβος
Επενδυτικών
Συμβουλών
Διαχείριση των
κινδύνων στα
τελωνεία για την
προστασία των
οικονομικών
συμφερόντων της ΕΕ
Συνεισφορές τρίτων
χωρών

Στόχος έργου

Να αξιολογηθούν η επάρκεια των εργασιών της Επιτροπής και η αξιοπιστία των στοιχείων που
αναφέρει σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών στον τομέα της Συνοχής στις
ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων που δημοσιεύει και στην ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και
τις επιδόσεις.
Να αξιολογηθεί κατά πόσον ο σχεδιασμός του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών και τα
συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης που εφαρμόζονται εξασφαλίζουν την
αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας.
Να αξιολογηθεί κατά πόσον το πλαίσιο της Επιτροπής σχετικά με τα κοινά κριτήρια και πρότυπα
δημοσιονομικού κινδύνου είναι το ενδεδειγμένο, και κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν
προετοιμαστεί καταλλήλως ώστε να εφαρμόσουν το πλαίσιο αυτό προκειμένου να επιτύχουν μια
εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την επιλογή των τελωνειακών ελέγχων.
Να γίνει απολογισμός των συνεισφορών τρίτων χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη
χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών.

9
Σχετικα με εμας
Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της
δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγουμε τη λογοδοσία
και τη διαφάνεια και να ενεργούμε ως ο ανεξάρτητος
θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της
ΕΕ. Προειδοποιούμε για τους κινδύνους, παρέχουμε διασφάλιση,
επισημαίνουμε αδυναμίες και αναδεικνύουμε επιτυχίες.
Παρέχουμε επίσης καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής
και τους νομοθέτες της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των
πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ.

Είμαστε ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο ιδρύθηκε το 1977 και αποτελεί ένα από τα επτά θεσμικά
όργανα της Ένωσης. Η έδρα μας βρίσκεται στο Λουξεμβούργο και
απασχολούμε περί τους 900 υπαλλήλους, ελεγκτές, προσωπικό
υποστήριξης και διοικητικό προσωπικό, προερχόμενους από όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το Σώμα των Μελών του οργάνου μας
απαρτίζεται από ένα Μέλος από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Οι εκθέσεις και οι γνώμες ελέγχου μας αποτελούν καθοριστικής
σημασίας κρίκο στην αλυσίδα λογοδοσίας εντός της ΕΕ, δεδομένου
ότι χρησιμοποιούνται για να υποχρεώνουν σε λογοδοσία τους
υπευθύνους για την εκτέλεση των πολιτικών και των
προγραμμάτων της ΕΕ: την Επιτροπή, τα λοιπά θεσμικά όργανα και
τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και τις διοικητικές αρχές των
κρατών μελών.
Τέλος, με το έργο μας, επιθυμούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες
να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα
κράτη μέλη ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του παρόντος και του
μέλλοντος.
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Το εργο μας
Καταρτίζουμε:
—

ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, στις οποίες περιλαμβάνεται δήλωση
αξιοπιστίας·

—

ειδικές ετήσιες εκθέσεις, στις οποίες παρουσιάζονται οι γνώμες μας κατόπιν των δημοσιονομικών ελέγχων μας επί των διαφόρων
οργανισμών και λοιπών οργάνων της ΕΕ·

—

ετήσια έκθεση σχετικά με πτυχές που αφορούν τις επιδόσεις·

—

ειδικές εκθέσεις σχετικά με επιλεγμένα θέματα, οι οποίες δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και αποτελούν κυρίως
προϊόν ελέγχων επιδόσεων·

—

επισκοπήσεις, όπως πανοραμικές επισκοπήσεις, ενημερωτικά έγγραφα και συνοπτικές περιπτωσιολογικές επισκοπήσεις·

—

γνώμες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την έγκριση νόμων και λοιπών
αποφάσεων της ΕΕ.

Επικοινωνήστε με την ΕΕ
Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου
στον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el
Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:
— καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
— καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
— μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο
https://europa.eu/european-union/contact_el
Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ
Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Europa: https://europa.eu/europeanunion/index_el
Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://publications.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή
με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ.
https://europa.eu/european-union/contact_el).
Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1952 σε όλες τις επίσημες γλώσσες,
μεταβείτε στον δικτυακό τόπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu
Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el)
παρέχει πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς
όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

