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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Το 2021, οι πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
κράτη μέλη της θα 
συνεχίσουν τον αγώνα τους 
για την αποκατάσταση των 
συνεπειών της παγκόσμιας 
πανδημίας της COVID-19.  

Σε αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
παρέχει πρωτοφανούς 
κλίμακας χρηματοοικονομική 
βοήθεια. Πέραν των 

παραδοσιακών δημοσιονομικών πόρων που συμφωνήθηκαν ως μέρος 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 
2021-2027, η ΕΕ αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή την πρωτοβουλία 
«Next Generation European Union» (NGEU), ένα πακέτο ανάκαμψης 
με συμπληρωματικά κεφάλαια βασιζόμενα σε χρεόγραφα.  

Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ελέγχουμε αν τα κεφάλαια της ΕΕ εισπράττονται και δαπανώνται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, αν 
καταχωρίζονται καταλλήλως, καθώς και αν χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά και αποτελεσματικά προς το συμφέρον των πολιτών της.  

 

Αυτό ισχύει επίσης για τα νέα μέτρα που έλαβε η ΕΕ για την 
προστασία των πολιτών από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας. 
Το 2021, ένα στα τέσσερα ελεγκτικά έργα που θα ξεκινήσουν θα 
αφορά την απόκριση της ΕΕ στην πανδημία της COVID-19 και την 
υλοποίηση της πρωτοβουλίας NGEU.  

Το πρόγραμμα εργασίας 2021+ σηματοδοτεί επίσης την έναρξη της 
εφαρμογής της νέας Στρατηγικής του ΕΕΣ για την περίοδο 2021-2025, 
την οποία σας καλώ θερμά να διαβάσετε.  

Την επόμενη πενταετία, σκοπεύουμε να επικεντρωθούμε σε τρεις 
στρατηγικούς στόχους: 

Στόχος 1: Βελτίωση των ρυθμίσεων που αφορούν τη λογοδοσία, τη 
διαφάνεια και τον έλεγχο για όλα τα είδη δράσης της ΕΕ 

Στόχος 2: Εστίαση των ελέγχων μας σε τομείς και θέματα στα οποία 
μπορούμε να προσφέρουμε τη μέγιστη προστιθέμενη αξία, ιδίως δε 
σε τέσσερις στρατηγικούς τομείς των πολιτικών και των 
προγραμμάτων της ΕΕ: 

o στην οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/Strategy.aspx
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o στην ανθεκτικότητα σε απειλές για την ασφάλεια της Ένωσης και 
στον σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,  

o στην κλιματική αλλαγή, στο περιβάλλον και στους φυσικούς 
πόρους, και 

o στις δημοσιονομικές πολιτικές και στα δημόσια οικονομικά στην 
Ένωση 

Στόχος 3: Παροχή ισχυρής ελεγκτικής διασφάλισης σε ένα δύσκολο 
και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Κατωτέρω παρατίθεται κατάσταση των 73 ειδικών εκθέσεων και 
επισκοπήσεων που προβλέπουμε να δημοσιεύσουμε το 2021 και 
το 2022, κατανεμημένων στους τέσσερις στρατηγικούς τομείς που 
προαναφέρθηκαν.  

Εγκρίναμε το πρόγραμμα εργασίας 2021+ ενώ η πανδημία της COVID-
19 εξακολουθεί να επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής και της 
εργασίας μας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι κατανοούμε 
απόλυτα την πίεση υπό την οποία λειτουργούν επί του παρόντος τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
στα κράτη μέλη, καθώς και οι δικαιούχοι της βοήθειας που παρέχει η 
ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε 
προσπάθεια προκειμένου να περιορίσουμε τη διοικητική επιβάρυνση 

των ελεγχομένων από τις ελεγκτικές εργασίες μας. Συγχρόνως, ο 
αντίκτυπος της πανδημίας στις δραστηριότητές μας σημαίνει ότι, κατά 
την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας μας, θα πρέπει να 
επιδείξουμε σύνεση και ευελιξία.  

Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι πολίτες της ΕΕ, τα θεσμικά 
ενδιαφερόμενα μέρη και οι εταίροι μας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και 
από τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να βασίζονται σε 
μας για την παρουσίαση, και το 2021, αντικειμενικών εκθέσεων 
σχετικά με τα καθοριστικότερα ζητήματα για το μέλλον της ΕΕ, στις 
οποίες θα αναδεικνύονται όσα λειτουργούν σωστά και θα εφιστάται η 
προσοχή στα κακώς κείμενα. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Klaus-Heiner Lehne 
Πρόεδρος 
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2021 

Ψηφιακές δεξιότητες στο 
μέλλον 

Σκοπός της επισκόπησης αυτής είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ενήλικου πληθυσμού της 
Ευρώπης. 

Αντιμετώπιση της νόσου 
COVID-19 στον τομέα της 
δημόσιας υγείας 

Σκοπός της επισκόπησης αυτής είναι η αξιολόγηση της αρχικής αντίδρασης στην κρίση, των μέτρων που ελήφθησαν για 
τη διευκόλυνση της προμήθειας βασικών ιατρικών εφοδίων και εξοπλισμού, της προώθησης της έρευνας για 
διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και εμβόλια και της διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών 
μελών. 

Διεύρυνση του «Ορίζων 2020» 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η από μέρους της Επιτροπής διαχείριση της 
χρηματοδότησης του «Ορίζων 2020» αντιμετώπισε το ζήτημα της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ κρατών μελών όσον 
αφορά την έρευνα και την καινοτομία, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση της συμπληρωματικότητας με τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ). 

Μακροχρόνια ανεργία Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από την 
άποψη της συμβολής του στην καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. 

Διαστημικά περιουσιακά 
στοιχεία της Ευρώπης 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση του κατά πόσον η Επιτροπή κατάφερε να θεσπίσει ένα συνεκτικό και 
σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των διαστημικών περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ και την αντιμετώπιση 
του κατακερματισμού της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, όπως προβλέπεται από τη διαστημική βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ και τα έγγραφα για την ευρωπαϊκή διαστημική στρατηγική. 

Νεοφυείς και επεκτεινόμενες 
ΜΜΕ 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση του κατά πόσον η στήριξη που παρείχε το ΕΤΠΑ την περίοδο 2014-2020 
ήταν αποτελεσματική από την άποψη της υποστήριξης των ΜΜΕ στις φάσεις της εκκίνησης και της επέκτασης των 
δραστηριοτήτων τους. 

Διεθνοποίηση των ΜΜΕ 
Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων δράσεων της ΕΕ για την 
υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά την ικανοποίηση των αναγκών τους για εξασφάλιση 
πρόσβασης σε νέες αγορές και επέκταση των δραστηριοτήτων τους. 

Ισότητα των φύλων 
Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση του κατά πόσον οι στόχοι της Επιτροπής περί ισότητας των φύλων έχουν 
αναπτυχθεί κατά τρόπο εμπεριστατωμένο και ενσωματώνονται στις κύριους τομείς των δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ. 

Δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής 
διανοητικής ιδιοκτησίας και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ενιαία αγορά. 
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2022 

Μαζικά δεδομένα της 
ΓΔ AGRI 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί η από μέρους της Επιτροπής χρήση λύσεων ΤΠ και της 
ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη της διαχείρισης και του ελέγχου της κοινής γεωργικής 
πολιτικής.  

COVID-19: προμήθεια 
εμβολίων και άλλα 
υγειονομικά μέτρα 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί και θα αναλυθεί η αποτελεσματικότητα της ΕΕ από την 
άποψη της υποστήριξης της ανάπτυξης εμβολίων κατά της COVID-19 και της προμήθειας 
επαρκών ποσοτήτων από αυτά για την κάλυψη των προσδιορισμένων αναγκών. 

Ψηφιοποίηση των 
σχολείων 

Με τον έλεγχο αυτό θα εξεταστεί κατά πόσον τα κεφάλαια της ΕΕ υποστήριξαν κατά τρόπο 
αποτελεσματικό την ψηφιοποίηση των σχολείων στις περιφέρειες της Ευρώπης. 

Πρωτοβουλία 
Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του 
Κορωνοϊού (CRII) 

Με τον έλεγχο αυτό θα εξεταστεί κατά πόσον η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση 
του Κορωνοϊού κινητοποίησε πόρους από τα ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
δημιούργησε η πανδημία της COVID-19.  

Ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της 
Επιτροπής όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υποστήριξη της υλοποίησης του σχεδίου δράσης 
της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Ενεργειακή Ένωση 
Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί κατά πόσον η Επιτροπή και ο ACER έχουν συμβάλει 
αποτελεσματικά στην προώθηση της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας 
για την ηλεκτρική ενέργεια. 

Εγκεκριμένοι οικονομικοί 
φορείς 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η εξακρίβωση του κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε το πρόγραμμα εγκεκριμένων οικονομικών φορέων να επιτύχει τους στόχους του, 
οι οποίοι συνίστανται στην ενίσχυση της ασφάλειας της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού και στη 
διευκόλυνση του εμπορίου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πληρότητα της είσπραξης των 
εσόδων. 
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Υποδομές ηλεκτρικής 
επαναφόρτισης 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της στήριξης που παρείχε η ΕΕ, ιδίως δε ο 
Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και τα επενδυτικά ταμεία, για τις υποδομές επαναφόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων την περίοδο 2014-2020. 

Εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η εξέταση του κατά πόσον η Επιτροπή έχει ενσωματώσει την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στις τομεακές πολιτικές της ΕΕ και η αξιολόγηση της στήριξης που παρέχεται στα κράτη μέλη για την 
εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη. 

Δασοκομία 
Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση του κατά πόσον η στήριξη της ΕΕ προς τη δασοκομία συνέβαλε 
αποτελεσματικά στην προστασία της βιοποικιλότητας,στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε 
αυτή. 

Κλιματική αλλαγή και γεωργία Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κοινής γεωργικής πολιτική όσον αφορά τη 
στήριξη των γεωργών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. 

Φορολογία της ενέργειας και 
επιδοτήσεις 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η εξέταση της συνέπειας μεταξύ της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τη φορολογία 
της ενέργειας και των στόχων για το κλίμα.  

Ενεργειακή απόδοση στις 
επιχειρήσεις 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η ανάλυση της αποδοτικότητας των δαπανών και της βιωσιμότητας των 
αποτελεσμάτων των έργων ενεργειακής απόδοσης που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και υλοποιούνται από εταιρείες δραστηριοποιούμενες σε διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς. 

ΚΓΠ και υδατικά έργα 
Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η εξακρίβωση του κατά πόσον η στήριξη που παρέχει η ΕΕ, μέσω της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, για υδατικά έργα (κατά κύριο λόγο αρδευτικά) όχι μόνον έχει αποφέρει οφέλη για τους γεωργούς, αλλά έχει 
υποστηρίξει τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων.  

Ηλεκτρονικά απόβλητα 
Σκοπός της επισκόπησης αυτής είναι η εξακρίβωση του κατά πόσον οι δράσεις της ΕΕ έχουν συμβάλει αποτελεσματικά 
στη βελτίωση της συλλογής, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης των ηλεκτρονικών αποβλήτων και των αποβλήτων 
ηλεκτρικών στηλών. 

Διεθνής συγκριτική αξιολόγηση 
εμβληματικών έργων στον 
τομέα των μεταφορών 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση των επιδόσεων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση των πολύ 
μεγάλων έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στον τομέα των μεταφορών μέσω συγκριτικής αξιολόγησής τους 
έναντι άλλων επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. 

Χρηματοδότηση βιώσιμων 
επενδύσεων 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων της ΕΕ για την προώθηση και τη 
ρύθμιση της βιώσιμης χρηματοδότησης. 
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2022 

Ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί κατά πόσον τα στοιχεία που αναφέρει η Επιτροπή σχετικά με 
τις δαπάνες για το κλίμα είναι συναφή και αξιόπιστα, καθώς και κατά πόσον αυτή τήρησε τη 
δέσμευσή της να δαπανήσει τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού του ΠΔΠ της περιόδου 
2014-2020 σε δράσεις για το κλίμα.  

Βιώσιμα εδάφη Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί κατά πόσον η στήριξη που παρέχει η ΚΓΠ στους γεωργούς 
συνέβαλε αποτελεσματικά στην προστασία του εδάφους και στην πρόληψη της νιτρορρύπανσης.  

Περιφέρειες εξόρυξης 
άνθρακα που βρίσκονται 
σε μετάβαση 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των κεφαλαίων που διέθεσε η ΕΕ την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 για την υποστήριξη των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα 
που βρίσκονται σε μετάβαση καθώς η βιομηχανία του άνθρακα βαίνει προς το τέλος της.  

Βιώσιμη αλιεία 
Με τον έλεγχο αυτό θα εξακριβωθούν η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της 
λειτουργίας του συστήματος ελέγχου που εφαρμόζει η ΕΕ για την πρόληψη, αποτροπή και 
εξάλειψη της παράνομης αλιείας. 

Κυκλική οικονομία 
Με τον έλεγχο αυτό θα εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχει το ΕΤΠΑ στα 
στάδια σχεδιασμού και παραγωγής της κυκλικής οικονομίας, ενός οικονομικού συστήματος που 
αποσκοπεί στη συνεχή χρήση των πόρων και στην εξάλειψη των αποβλήτων. 

Κλιματική αλλαγή και 
αναπτυξιακή βοήθεια 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την 
κλιματική αλλαγή+ (GCCA+) όσον αφορά την υποστήριξη των πλέον ευάλωτων χωρών για τον 
μετριασμό των κινδύνων και την προσαρμογή στις αλλαγές. 
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Τομέας προτεραιότητας 
των πολιτικών και της 

χρηματοδότησης της ΕΕ, 
όπως αυτός 

προσδιορίζεται 
στην στρατηγική του ΕΕΣ 

2021-2025 και 
προβλεπόμενο 

έτος δημοσίευσης 

Τίτλος ελεγκτικού 
έργου  Στόχος ελεγκτικού έργου 

Ανθεκτικότητα σε απειλές για την 
ασφάλεια της Ένωσης και 

σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας 

και του κράτους δικαίου 
 

2021 

Καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση του κατά πόσον η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές, έχουν λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και του σχετικού οικονομικού εγκλήματος, καθώς και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Εκπαίδευση σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση του 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. 

Παραπληροφόρηση 
Με τον έλεγχο αυτό θα εξεταστεί το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης από τη 
σκοπιά της σημασίας του, των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, καθώς και του προβλεπόμενου 
πλαισίου λογοδοσίας. 

Το κράτος δικαίου στην 
Ουκρανία 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλυθεί η δημιουργικότητα και η επιμέλεια που έχει επιδείξει η ΕΕ 
κατά τη συνεκτίμηση των βαθύτερων αιτίων της διαφθοράς στην Ουκρανία. 

Το κράτος δικαίου στα Δυτικά 
Βαλκάνια 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχει η ΕΕ για την υποστήριξη του 
κράτους δικαίου στα Δυτικά Βαλκάνια και, όπου κριθεί σκόπιμο, θα προσδιοριστούν και θα χαρτογραφηθούν οι κύριοι 
παράγοντες που μπορεί να περιόρισαν αυτή την αποτελεσματικότητα. 

Frontex Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση του κατά πόσον ο Frontex διαχειρίζεται σωστά την εκτέλεση της νέας του 
αποστολής και των νέων του πόρων. 

Παράνομη διακίνηση 
μεταναστών 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της υποστήριξης που παρέχει το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών της Ευρωπόλ στις δράσεις των κρατών μελών κατά της 
παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων. 

Πολιτική επιστροφής 
μεταναστών 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες στο 
πλαίσιο της επανεισδοχής μεταναστών. 

Διασυνοριακά προγράμματα 
Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της στήριξης της ΕΕ προς προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και των συγκεκριμένων προκλήσεων που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση την 
περίοδο 2014-2020. 

Απάτη και ΚΓΠ Με τον έλεγχο αυτό θα εξεταστούν οι πολιτικές και οι διαδικασίες που εφαρμόζουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για 
την καταπολέμηση της απάτης στις ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. 
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Τομέας προτεραιότητας 
των πολιτικών και της 

χρηματοδότησης της ΕΕ, 
όπως αυτός 

προσδιορίζεται 
στην στρατηγική του ΕΕΣ 

2021-2025 και 
προβλεπόμενο 

έτος δημοσίευσης 

Τίτλος ελεγκτικού 
έργου  Στόχος ελεγκτικού έργου 

Ανθεκτικότητα σε απειλές 
για την ασφάλεια της 

Ένωσης και σεβασμός των 
ευρωπαϊκών αξιών της 

ελευθερίας, της 
δημοκρατίας και του 

κράτους δικαίου  
 

2022 

Σύγκρουση συμφερόντων 
Με τον έλεγχο αυτό θα εξεταστεί κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει 
αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων στις ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής.  

Επισιτιστική ασφάλεια 
κατά την πανδημία της 
COVID-19 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί η διαχείριση και η αποδοτικότητα των μέτρων που εισήγαγαν 
η Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ΚΓΠ για την υποστήριξη των γεωργών και τη 
διασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων κατά την πανδημία της COVID-19. 

Θωράκιση των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ έναντι 
δικτυοπαραβιάσεων 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση της κατάστασης της διακυβέρνησης της 
κυβερνοασφάλειας και η ετοιμότητα των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ να 
χειριστούν περιστατικά που αφορούν την κυβερνοασφάλεια. 

Ελεύθερη κυκλοφορία 
Με τον έλεγχο αυτό θα διερευνηθεί κατά πόσον η Επιτροπή έλαβε αποτελεσματικά μέτρα για την 
προστασία του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, περιλαμβανομένης της λειτουργίας της 
συμφωνίας του Σένγκεν στο πλαίσιο της κρίσης που προκάλεσε η COVID-19. 

Διασυνοριακή 
συνεργασία στην 
Ευρωπαϊκή Γειτονία 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των ενωσιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των περιοχών που γειτνιάζουν με τα εξωτερικά 
σύνορά της. 

Ασφάλεια των δικτύων 
5G 

Ο έλεγχος αυτός θα εστιάσει στην ασφάλεια των δικτύων 5G, η οποία περιλαμβάνει την 
κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια υλικού. 
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Τομέας προτεραιότητας 
των πολιτικών και της 

χρηματοδότησης της ΕΕ, 
όπως αυτός 

προσδιορίζεται 
στην στρατηγική του ΕΕΣ 

2021-2025 και 
προβλεπόμενο 

έτος δημοσίευσης 

Τίτλος ελεγκτικού 
έργου  Στόχος ελεγκτικού έργου 

Δημοσιονομικές πολιτικές 
και δημόσια οικονομικά 

στην Ένωση 
 

2021 

Ενιαίος Μηχανισμός 
Εξυγίανσης 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί κατά πόσον ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης είναι 
κατάλληλα προετοιμασμένος για την πιθανή εκκαθάριση τραπεζών στη ζώνη του ευρώ. 

Ανταλλαγή φορολογικών 
πληροφοριών 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος που 
θέσπισε η Επιτροπή για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών. 

Μεταπρογραμματική 
εποπτεία 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της από μέρους της 
Επιτροπής μεταπρογραμματικής εποπτείας στα κράτη μέλη που έχουν λάβει μακροοικονομική 
βοήθεια. 

Ενιαία αγορά για τα 
επενδυτικά ταμεία 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση, αφενός, του κατά πόσον έχει εγκαθιδρυθεί μια 
εύρυθμη ενιαία αγορά για τα επενδυτικά ταμεία και, αφετέρου, του κατά πόσον αυτή 
προστατεύει τους επενδυτές και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

Διαχείριση των 
τελωνειακών κινδύνων 
με σκοπό την προστασία 
των οικονομικών 
συμφερόντων της ΕΕ 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση, αφενός, του κατά πόσον η Επιτροπή ανέπτυξε το 
κατάλληλο πλαίσιο διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων με σκοπό την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, του κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο ως προς την διαχείριση των τελωνειακών κινδύνων στο πλαίσιο των 
παραδοσιακών ιδίων πόρων. 

Παραγωγή γάλακτος και 
γαλακτομικών προϊόντων 

Με τον έλεγχο αυτό θα 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 αποδοτικό. 

Συνεισφορές τρίτων 
χωρών 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι ο απολογισμός των συνεισφορών τρίτων χωρών στον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Τραπεζική εποπτεία από 
την ΕΕ 

Με τον έλεγχο αυτό θα παρασχεθεί διασφάλιση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης που ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την άποψη της εποπτείας επί 
σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  
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Τομέας προτεραιότητας των 
πολιτικών και της 

χρηματοδότησης της ΕΕ, 
όπως αυτός προσδιορίζεται 
στην στρατηγική του ΕΕΣ 

2021‐2025 και προβλεπόμενο 
έτος δημοσίευσης 

Τίτλος ελεγκτικού έργου   Στόχος ελεγκτικού έργου 

Δημοσιονομικές πολιτικές και 
δημόσια οικονομικά στην Ένωση 

 
2022 

Κόστος των χρηματοδοτικών 
μέσων της ΕΕ 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί, αφενός, κατά πόσον η Επιτροπή έχει υπολογίσει πλήρως τα έξοδα των υπό 
κεντρική διαχείριση χρηματοδοτικών μέσων εγγυήσεων και, αφετέρου, κατά πόσον τα έξοδα που συνεπάγονται 
τα μέσα αυτά αντισταθμίζονται σαφώς από τα επιτυγχανόμενα οφέλη.  

Αξιόπιστες στατιστικές  Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση του κατά πόσον η Επιτροπή συμβάλλει αποτελεσματικά στην 
παραγωγή αξιόπιστων ευρωπαϊκών στατιστικών από τα κράτη μέλη. 

Επαλήθευση του ΑΕΕ 
Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί κατά πόσον η επαλήθευση που διενεργεί η Επιτροπή εξασφαλίζει με 
αποτελεσματικότητα ότι τα στοιχεία περί ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος στα οποία βασίζεται ο βασικός ίδιος 
πόρος της ΕΕ είναι συγκρίσιμα, αξιόπιστα και πλήρη. 
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Τομέας προτεραιότητας των 
πολιτικών και της 

χρηματοδότησης της ΕΕ, 
όπως αυτός προσδιορίζεται 
στην στρατηγική του ΕΕΣ 

2021‐2025 και προβλεπόμενο 
έτος δημοσίευσης 

Τίτλος ελεγκτικού έργου   Στόχος ελεγκτικού έργου 

Άλλοι τομείς 
 

2021 

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

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η περαιτέρω ανάλυση των ζητημάτων που διαπιστώσαμε σε επίπεδο Επιτροπής, 
με έμφαση στην εμβέλεια, στο περιεχόμενο και στην τεκμηρίωση των ελεγκτικών εργασιών της, καθώς και στη 
μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος. 

Βιωσιμότητα των 
επενδύσεων σε αγροτικές 
υποδομές 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση του κατά πόσον οι επενδύσεις σε υποδομές που υποστηρίζονται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχουν μακροπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη για τις αγροτικές κοινότητες. 

Πρόγραμμα LEADER  
(Σχέση μεταξύ αναπτυξιακών 
δράσεων της αγροτικής 
οικονομίας)  

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση, αφενός, του κατά πόσον η μέθοδος εφαρμογής του LEADER είναι 
αποδοτική από οικονομική άποψη και, αφετέρου, του κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αποκατέστησαν 
τις αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν. 

Κλείσιμο των 
χρηματοδοτικών μέσων της 
περιόδου 2007‐2013 

Με τον έλεγχο αυτό θα αναλυθεί κατά πόσον τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
τη σωστή επαλήθευση και αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των δαπανών κατά το κλείσιμο των υπό επιμερισμένη 
διαχείριση χρηματοδοτικών μέσων. 

Παροχή κινήτρων για τη 
βελτίωση των επιδόσεων 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση του κατά πόσον η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα εργαλεία που 
προσφέρει η πολιτική συνοχής για την παροχή κινήτρων που θα βελτιώσουν αποτελεσματικά τις επιδόσεις.  

Επενδύσεις στον τουρισμό 
που συγχρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της 
συγχρηματοδοτούμενης από την ΕΕ στήριξης που παρέχεται για την ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού. 

Καταγραφή οικονομικών 
φορέων σε «μαύρη λίστα» 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί κατά πόσον η ΕΕ διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόληψη της 
χορήγησης ενωσιακών κεφαλαίων και της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων σε αναξιόπιστους οικονομικούς 
φορείς. 

Τα δικαιώματα των επιβατών 
κατά τη διάρκεια της κρίσης 
που προκάλεσε η COVID‐19 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της από μέρους της Επιτροπής παρακολούθησης του 
σεβασμού των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών κατά τη διάρκεια της κρίσης που προκάλεσε 
η COVID‐19. 
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Τομέας προτεραιότητας 
των πολιτικών και της 

χρηματοδότησης της ΕΕ, 
όπως αυτός 

προσδιορίζεται 
στην στρατηγική του ΕΕΣ 
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έργου  Στόχος ελεγκτικού έργου 

Άλλοι τομείς 
 

2022 

Απλουστευμένες μορφές 
στήριξης στον τομέα της 
συνοχής 

Με τον έλεγχο αυτό θα εξεταστεί κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν 
απλουστευμένες μορφές στήριξης την περίοδο 2014-2020 για τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης και των σφαλμάτων και την παράλληλη αυξημένη έμφαση στα αποτελέσματα. 

Εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και 
προκλήσεις για το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί η διαδικασία έγκρισης των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
Ο έλεγχος θα διερευνήσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προσαρμόστηκε 
ώστε να εξασφαλιστεί ο συντονισμός με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Ο γαλαξίας του 
προϋπολογισμού 2021+ 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί κατά πόσον ο τρέχων προϋπολογισμός της ΕΕ και τα άλλα 
ενωσιακά μέσα, περιλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και του 
ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αποτελούν έναν επαρκώς αποδοτικό και 
διαφανή τρόπο χρηματοδότησης των πολιτικών της ΕΕ. 

Εξωτερικοί σύμβουλοι 
Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον η Επιτροπή εξασφαλίζει οικονομική 
αποδοτικότητα προστατεύοντας παράλληλα τα συμφέροντά της, όταν προσφεύγει στις υπηρεσίες 
συμβούλων που απασχολούνται από εξωτερικούς αναδόχους της. 

Ομάδες συμφερόντων 
και νομοθέτες 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθεί κατά πόσον το Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ είναι 
αποτελεσματικό ως εργαλείο για τον δημόσιο έλεγχο των δραστηριοτήτων των μελών ομάδων 
συμφερόντων που προσπαθούν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων από την ΕΕ. 

Ανθεκτικότητα των 
θεσμικών και λοιπών 
οργάνων της ΕΕ 

Με τον έλεγχο αυτό θα αξιολογηθούν όλα τα μέτρα, στρατηγικά και επιχειρησιακά, που έλαβαν 
τα κύρια θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ για τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας κατά 
τη διάρκεια της κρίσης που προκάλεσε η COVID-19. 
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

 
 
Είμαστε ο εξωτερικός ελεγκτής της Ένωσης. Το Σώμα των Μελών του 
ΕΕΣ απαρτίζεται από ένα Μέλος από κάθε κράτος μέλος και 
υποστηρίζεται από περί τους 900 υπαλλήλους όλων των εθνικοτήτων 
της ΕΕ. Εδρεύουμε στο Λουξεμβούργο, αρχίσαμε να λειτουργούμε 
το 1977 και από το 1993 είμαστε θεσμικό όργανο της ΕΕ. 

Αξίες μας είναι η ανεξαρτησία, η ακεραιότητα, η αντικειμενικότητα, η 
διαφάνεια και ο επαγγελματισμός. 

 

 

Αποστολή μας: Μέσω του ανεξάρτητου, επαγγελματικού και 
επιδραστικού ελεγκτικού έργου μας, αξιολογούμε την οικονομία, την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των δράσεων της ΕΕ. Σκοπός μας είναι η βελτίωση της 
λογοδοσίας, της διαφάνειας και της δημοσιονομικής διαχείρισης, 
καθώς κατ’ αυτό τον τρόπο ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών 
και ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις παρούσες και στις 
μελλοντικές προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η ΕΕ. 

Όραμά μας: Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε στο προσκήνιο του 
δημόσιου ελέγχου ως επαγγέλματος και να συμβάλλουμε σε μια 
περισσότερο ανθεκτική και βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση που 
προασπίζεται τις αξίες που αποτελούν τα θεμέλιά της. 

Οι ελεγκτικές εκθέσεις και γνώμες 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 εθνικές διοικητικές αρχές. 

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:  

— ετήσια έκθεση σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, στην οποία περιλαμβάνεται δήλωση αξιοπιστίας, 

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

— ετήσια έκθεση σχετικά με ζητήματα 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 με περιγραφικές και ενημερωτικές αναλύσεις διαφόρων τομέων πολιτικής ή διαχειριστικών ζητημάτων της ΕΕ, 

— γνώμες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την έγκριση ενωσιακής νομοθεσίας 
και άλλων αποφάσεων.  
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Twitter: @EUAuditors 
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