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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, ενώ παλεύουν 
ακόμη με τις επιπτώσεις της πανδημίας και τη ραγδαία κλιματική 
αλλαγή, έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμη μία δυσκολία, τη 
σαρωτική κρίση στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας και της 
μετανάστευσης, που προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Όλα αυτά γεγονότα έχουν σοβαρό 
αντίκτυπο στις ζωές των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 
οικονομική της κατάσταση και στις σχέσεις της σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 

Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθήκον μας είναι να ελέγχουμε αν τα κεφάλαιά της εισπράττονται 
και δαπανώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και 
κανόνες και αν επιτυγχάνουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 
Αυτό ισχύει και για όλα τα νέα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των τρεχουσών 
πολλαπλών κρίσεων. Το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2023+ 
έχει καταρτιστεί υπό το πρίσμα των προαναφερόμενων 
προκλήσεων. Παρατίθεται στη συνέχεια κατάσταση των 82 ειδικών 
εκθέσεων και επισκοπήσεων που προβλέπουμε να δημοσιεύσουμε 
κυρίως το 2023 και το 2024. 

Η ενεργειακή κρίση έπληξε με άκρα σκληρότητα τις οικονομίες των 
κρατών μελών, καθώς και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες τους. 
Επιπλέον, επιδίωξη της ΕΕ είναι να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
του αγώνα κατά της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο 
του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας «Κλιματική αλλαγή, 
περιβάλλον και φυσικοί πόροι», σχεδιάζουμε να διενεργήσουμε 
21 ελέγχους που καλύπτουν ευρεία θεματολογία, στην οποία 
περιλαμβάνονται η ενεργειακή ασφάλεια, η ρύπανση, οι σχετικές 
με το κλίμα δράσεις και η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. 



3
Στις ελεγκτικές εργασίες μας εμπίπτουν επίσης η ασφάλεια και η 
μετανάστευση. Στο πλαίσιο του στρατηγικού τομέα 
προτεραιότητας «Ανθεκτικότητα σε απειλές για την ασφάλεια της 
Ένωσης και σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», προβλέπουμε 
14 ελεγκτικά έργα, όπως αυτά για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στην κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), για τη στρατιωτική 
κινητικότητα και για την παροχή βοήθειας σε πρόσφυγες. 

Υψηλή θέση στην ατζέντα μας κατέχει η πρωτοβουλία 
NextGenerationEU (NGEU), η οποία προβλέπει τη διάθεση 
σημαντικών ποσών, σε σύντομο διάστημα, για την αποκατάσταση 
της οικονομικής και κοινωνικής ζημιάς που προκάλεσε η πανδημία 
του κορονοϊού. Την προσεχή διετία, σχεδιάζουμε τη δημοσίευση 
12 εκθέσεων ελέγχου σχετικά με την πρωτοβουλία NGEU, κυρίως 
δε τον Mηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). 
Τρεις έλεγχοι είναι αφιερωμένοι σε έναν άλλο σημαντικό οριζόντιο 
τομέα, αυτόν της καταπολέμησης της απάτης. Επιπλέον, οι έλεγχοί 
μας καλύπτουν και πολλούς άλλους τομείς που καθορίζονται στη 
στρατηγική του ΕΕΣ για την περίοδο 2021-2025. 

Ως ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του ΕΕΣ, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι 
επιδίωξή μας είναι να εξακολουθήσουμε να συμβάλλουμε στη 
χρηστή και αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων της ΕΕ μέσω του 

ανεξάρτητου, αντικειμενικού και επαγγελματικού ελεγκτικού 
έργου μας. Το παρόν πρόγραμμα εργασίας θα αποτελέσει το 
σημείο αναφοράς μας κατά τη διεκπεραίωση αυτού του δύσκολου 
έργου. 

Tony Murphy 
Πρόεδρος 
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Στρατηγική 
προτεραιότητα 

και 
προβλεπόμενο 

έτος δημοσίευσης 

Τίτλος ελεγκτικού έργου  Είδος 
προϊόντος Στόχος ελεγκτικού έργου 

Οριζόντιος 
τομέας: NGEU 

 

2023 

Πρωτοβουλίες επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
(CRII, CRII+) και REACT-EU 

Ειδική έκθεση 

Να εξεταστεί κατά πόσον η Επιτροπή αναπροσάρμοσε αποτελεσματικά 
την πολιτική συνοχής της περιόδου 2014-2020 μέσω των πρωτοβουλιών 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και του REACT-EU και 
κινητοποίησε γρήγορα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ) ως απόκριση στην πανδημία COVID-19. 

Σχεδιασμός του συστήματος 
δικλίδων που εφαρμόζει η 
Επιτροπή για τον ΜΑΑ 

Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσο το σύστημα δικλίδων που εφαρμόζει η 
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα διασφάλισης της κανονικότητας των 
πληρωμών στο πλαίσιο του ΜΑΑ και προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της ΕΕ. 

Διαχείριση χρέους 
στην Επιτροπή Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η Επιτροπή έχει αναπτύξει αποτελεσματικά 
συστήματα για τη διαχείριση του χρέους που συνήψε για τη 
χρηματοδότηση του NGEU. 

Επιδόσεις του ΜΑΑ Ειδική έκθεση 
Να αξιολογηθεί κατά πόσο το πλαίσιο παρακολούθησης του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενδείκνυται για τη μέτρηση των 
επιδόσεων. 

Απορρόφηση του ΜΑΑ Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί ένας από τους βασικούς στόχους του ΜΑΑ, η ταχύτητα, 
εξετάζοντας κατά πόσον ήταν τελικά εμπροσθοβαρής η χρηματοδότηση 
από τον ΜΑΑ. Με τον έλεγχο θα αξιολογηθεί ο βαθμός απορρόφησής 
του για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις από τα κράτη μέλη. 

Διπλή χρηματοδότηση Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν 
αναπτύξει άρτια συστήματα διαχείρισης και δικλίδων για την αποτροπή 
της διπλής χρηματοδότησης των δαπανών που χρηματοδοτούνται από 
τον ΜΑΑ και τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής.  



 5 

 

Στρατηγική 
προτεραιότητα 

και 
προβλεπόμενο 

έτος δημοσίευσης 

Τίτλος ελεγκτικού έργου  Είδος 
προϊόντος Στόχος ελεγκτικού έργου 

Οριζόντιος 
τομέας: NGEU 

 

2024 

Ψηφιακός μετασχηματισμός στο 
πλαίσιο του ΜΑΑ Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η υλοποίηση των ψηφιακών επενδύσεων και 
μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) συνέβαλε αποτελεσματικά στην ψηφιακή 
στρατηγική και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ. 

Συστήματα δικλίδων των κρατών 
μελών στο πλαίσιο του ΜΑΑ Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσο τα προταθέντα από τα κράτη μέλη συστήματα 
δικλίδων για τη διαχείριση των πόρων που λαμβάνουν από τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να διασφαλίζουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. 

Ο νέος ίδιος πόρος που 
βασίζεται στα μη ανακυκλωμένα 
απορρίμματα πλαστικών 
συσκευασιών 

Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η Επιτροπή ανέπτυξε το κατάλληλο πλαίσιο 
για τη διαχείριση του ιδίου πόρου που βασίζεται στα μη ανακυκλωμένα 
απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών, ενδεικνυόμενο μεταξύ άλλων και 
για την είσπραξη και επαλήθευση των εισφορών των κρατών μελών.  

Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του 
ΜΑΑ 1 Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε 
συγκεκριμένο τομέα, οι οποίες περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, προάγει την ανθεκτικότητα και τη σύγκλιση. 

Πράσινη σήμανση στο πλαίσιο 
του NGEU Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί ο ΜΑΑ ως μέσο προβλεπόμενο από την πρωτοβουλία 
NextGenerationEU, από την άποψη της ευθυγράμμισής του με τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή, καθώς και της συμβολής του στην επίτευξή τους. 

Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του 
ΜΑΑ 2 Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε 
συγκεκριμένο τομέα, οι οποίες περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, προάγει την ανθεκτικότητα και τη σύγκλιση. 
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Στρατηγική 
προτεραιότητα 

και 
προβλεπόμενο 

έτος δημοσίευσης 

Τίτλος ελεγκτικού έργου  Είδος 
προϊόντος Στόχος ελεγκτικού έργου 

Οριζόντιος 
τομέας: 

Καταπολέμηση 
της απάτης 

 

2023 

Σύγκρουση συμφερόντων Ειδική έκθεση 

Να 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 κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της 
πολιτικής συνοχής. 

Οριζόντιος 
τομέας: 

Καταπολέμηση 
της απάτης 

 

2024 

Στρατηγική για την 
καταπολέμηση της απάτης Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Επιτροπής 
για την καταπολέμηση της απάτης για το 2019, ειδικότερα του σκέλους 
της που αφορούσε την απάτη στις δαπάνες της ΕΕ. 

Απάτη περί τον ΦΠΑ στις 
εισαγωγές Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η ΕΕ διασφαλίζει αποτελεσματικά τα 
οικονομικά συμφέροντά της, όταν οι οικονομικοί παράγοντες 
χρησιμοποιούν τις ειδικές διαδικασίες εισαγωγής που σχετίζονται με τον 
ΦΠΑ. 
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Στρατηγική 

προτεραιότητα 
και 

προβλεπόμενο 
έτος δημοσίευσης 

Τίτλος ελεγκτικού έργου Είδος 
προϊόντος Στόχος ελεγκτικού έργου 

Οικονομική 
ανταγωνιστικότητα 

της Ένωσης 

2023 

Ενεργειακή Ένωση Ειδική έκθεση 

Να εξεταστούν η εποπτεία που ασκεί ο ACER σχετικά με τη συνεπή και 
αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς και η επιτήρηση της αγοράς από την άποψη των 
καταχρήσεων και της διαφάνειας (κανονισμός REMIT), στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας. 

Ψηφιοποίηση των σχολείων Ειδική έκθεση Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχει η ΕΕ για 
την ψηφιοποίηση των σχολείων. 

Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς Ειδική έκθεση 
Να αξιολογηθεί κατά πόσο το πρόγραμμα ΕΟΦ της ΕΕ υποστήριξε 
επιτυχώς το νόμιμο εμπόριο και την ασφάλεια της αλυσίδας 
εφοδιασμού.  

Επιδιώκοντας τη δεύτερη θέση 
στην παραγωγή μπαταριών 
παγκοσμίως μέχρι το 2024 

Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθούν η καταλληλότητα των εργαλείων που επέλεξε η 
Επιτροπή για να παρεμβαίνει στην αξιακή αλυσίδα μπαταριών, καθώς 
και ο μέχρι σήμερα βαθμός της εφαρμογής τους και ο αντίκτυπός τους, 
εφόσον είναι μετρήσιμος. 

Οικονομική 
ανταγωνιστικότητα 

της Ένωσης 

2024 

Μεταφορά υδρογόνου Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Επιτροπής 
για την προώθηση των υποδομών υδρογόνου για τις μεταφορές, καθώς 
και η αποδοτικότητα της ενωσιακής συγχρηματοδότησης για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης και της έγκαιρης διάθεσης υποδομών 
υδρογόνου για τις μεταφορές στα κράτη μέλη. 

Τεχνητή νοημοσύνη Ειδική έκθεση 
Να αναλυθεί κατά πόσον αξιοποιούνται εντός ΕΕ, και ιδίως από τη 
βιομηχανία της, οι ενωσιακές επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης (κυρίως μέσω του «Ορίζων 2020»).  
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Στρατηγική 
προτεραιότητα 

και 
προβλεπόμενο 

έτος δημοσίευσης 

Τίτλος ελεγκτικού έργου  Είδος 
προϊόντος Στόχος ελεγκτικού έργου 

Ψηφιακές πληρωμές Ειδική έκθεση 

Να διερευνηθεί κατά πόσο το πλαίσιο των ψηφιακών πληρωμών και οι 
συναφείς δράσεις των φορέων της ΕΕ συμβάλλουν στην ασφάλεια και 
στην αποδοτικότητα των πληρωμών αυτών. Ο έλεγχος θα εστιάσει στους 
στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ, όπως η διευκόλυνση της 
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, η προαγωγή του ανταγωνισμού, η 
αποτροπή των οικονομικών εγκλημάτων, η διευκόλυνση της προστασίας 
των καταναλωτών και η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας. 

Αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων εντός ΕΕ Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην 
αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των 
ακαδημαϊκών τίτλων των εργαζομένων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. 

Κρατικές ενισχύσεις σε καιρούς 
κρίσης Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή προσάρμοσε τις 
κρατικές ενισχύσεις σε σχέση με τον ΜΑΑ και τη χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο της συνοχής, ώστε να εξασφαλίσει την αποτελεσματική 
εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων που 
αναφέρονται στην αντιμετώπιση των στρεβλωτικών οικονομικών 
επιπτώσεων στις επιχειρήσεις της ΕΕ κατόπιν της COVID-19 και της 
εισβολής στην Ουκρανία, καθώς και να εξεταστεί ο τρόπος εφαρμογής 
των κανόνων αυτών από τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων των 
προσωρινών εξαιρέσεων. 

Υποστήριξη των νέων Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και η 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) απέφεραν 
αποτελέσματα από την άποψη της υποστήριξης της απασχόλησης και της 
απασχολησιμότητας των νέων. 
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Στρατηγική 
προτεραιότητα 

και 
προβλεπόμενο 

έτος δημοσίευσης 

Τίτλος ελεγκτικού έργου  Είδος 
προϊόντος Στόχος ελεγκτικού έργου 

Γεωγραφικός αποκλεισμός Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του νομοθετικού πλαισίου και 
των δράσεων της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά την 
άρση των εμποδίων στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και την 
προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. 

Ιδιωτικές συντάξεις Ειδική έκθεση 

Να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων της ΕΕ όσον αφορά 
την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων με 
την υποστήριξη των ιδιωτικών συντάξεων, περιλαμβανομένων των 
επαγγελματικών συντάξεων (πυλώνας ΙΙ) και των προσωπικών συντάξεων 
(πυλώνας ΙΙΙ). 
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Στρατηγική 
προτεραιότητα 

και 
προβλεπόμενο 

έτος δημοσίευσης 

Τίτλος ελεγκτικού έργου  Είδος 
προϊόντος Στόχος ελεγκτικού έργου 

Ανθεκτικότητα σε 
απειλές για την 
ασφάλεια της 

Ένωσης και 
σεβασμός των 
ευρωπαϊκών 

αξιών της 
ελευθερίας, της 
δημοκρατίας και 

του κράτους 
δικαίου 

 

2023 

Αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 
κατά τη διάρκεια της COVID-19 Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ανταποκρίθηκαν καταλλήλως στην ανάγκη που δημιούργησε η πανδημία 
COVID-19 για διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας σε όλη την ΕΕ. 

Προγραμματισμός της 
αναπτυξιακής βοήθειας Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η ΕΕ κατένειμε την αναπτυξιακή βοήθειά της 
για την περίοδο 2021-2027 σύμφωνα με σαφώς καθορισμένη 
στρατηγική, καθώς και κατά πόσον ήταν ποιοτικά τα προγράμματα 
στήριξης που εκπόνησε. 

Προπαρασκευαστική ενέργεια 
για την έρευνα στον τομέα της 
άμυνας (PADR) 

Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της PADR από την άποψη της 
δοκιμασίας των μηχανισμών χρηματοδότησης και τόνωσης της 
συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων από τον τομέα της έρευνας 
και της τεχνολογίας στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Πρωτοβουλία Spotlight Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον οι εισφορές της ΕΕ στην πρωτοβουλία 
Spotlight της ΕΕ και του ΟΗΕ αποτελούν αποδοτικό τρόπο για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
παγκοσμίως. 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η ΕΥΕΔ διαθέτει τα κατάλληλα μέσα 
προκειμένου να συμβάλλει αποτελεσματικά στη συνεκτικότητα της 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). 

Ισότητα για τα άτομα με 
αναπηρία Ειδική έκθεση 

Να εξεταστεί κατά πόσον η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία και η 
αντίστοιχη χρηματοδότηση συνέβαλαν στην ικανοποίηση των αναγκών 
των ατόμων με αναπηρία. 
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Ανθεκτικότητα σε 
απειλές για την 
ασφάλεια της 

Ένωσης και 
σεβασμός των 
ευρωπαϊκών 

αξιών της 
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δημοκρατίας και 

του κράτους 
δικαίου 

 

2024 

Αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτίων της μετανάστευσης στην 
Αφρική 

Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσο τα έργα που υλοποιήθηκαν μέσω του 
καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική 
απέφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους, σεβόμενα παράλληλα 
τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.  

Διευκόλυνση για τους 
Πρόσφυγες στην Τουρκία Ειδική έκθεση 

Να γίνει μεταπαρακολούθηση των συστάσεων της ειδικής 
έκθεσης 27/2018 και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του 
αναπτυξιακού σκέλους στο πλαίσιο της πρώτης δόσης από τη 
Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία (FRiT). 

Πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες» Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η Επιτροπή ελέγχει αποτελεσματικά ότι οι 
ενωσιακοί πόροι που διατίθενται από το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες» εξυπηρετούν τον σκοπό τους, που δεν είναι άλλος 
από την προώθηση των αξιών της ΕΕ.  

Στρατιωτική κινητικότητα Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσο το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, ως προαπαιτούμενο της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, 
οδεύει σωστά όσον αφορά τη διευκόλυνση των ταχειών και 
απρόσκοπτων στρατιωτικών μετακινήσεων εντός και εκτός ΕΕ. 

Το κράτος δικαίου στην ΕΕ Ειδική έκθεση 

Να εξεταστεί κατά πόσον η νέα αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος 
δικαίου είναι αποτελεσματική ως εργαλείο για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ σε περίπτωση παραβίασης του 
κράτους δικαίου στον τομέα της συνοχής. 

Δράση συνοχής για τους 
πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE) Ειδική έκθεση 

Να εξεταστεί κατά πόσο τα κράτη μέλη διέθεσαν τους πόρους της ΕΕ 
CARE/FAST στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής κατά τρόπο 
αποτελεσματικό, αποδοτικό και οικονομικό, προς υποστήριξη των 
προσφύγων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω της ρωσικής 
εισβολής. 
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Ενσωμάτωση των μεταναστών 
στην ΕΕ Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσο τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ήταν αποδοτικά και 
εξασφάλισαν την αποτελεσματική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. 

Έκθεση για το κράτος δικαίου Επισκόπηση 
Να παρουσιαστεί μια συνολική εικόνα του κύκλου επανεξέτασης του 
κράτους δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ετήσια έκθεση για το κράτος 
δικαίου. 
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2023 

Κλιματική αλλαγή και 
αναπτυξιακή βοήθεια Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της Παγκόσμιας Συμμαχίας για 
την κλιματική αλλαγή+ (GCCA+), της βασικής πρωτοβουλίας εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όσον 
αφορά την υποστήριξη των πλέον ευάλωτων χωρών για τον μετριασμό 
των κινδύνων και την προσαρμογή στις αλλαγές.  

Προστασία του εδάφους και 
διαχείριση της κοπριάς Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η ΚΓΠ και οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 
για τη νιτρορύπανση επιτρέπουν στην ΕΕ να επιτύχει τη βιώσιμη 
διαχείριση του εδάφους και να αποτρέψει τις υπερβολικές 
συγκεντρώσεις υγρής κοπριάς. 

Επικίνδυνα απόβλητα Επισκόπηση 

Να παρουσιαστεί η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την παραγωγή, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επισήμανση των 
επικίνδυνων αποβλήτων τόσο εντός της ΕΕ όσο και όταν αυτά 
προορίζονται για μεταφορά σε τρίτες χώρες. 

Διατροπικές εμπορευματικές 
μεταφορές Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί η μέχρι στιγμής αποτελεσματικότητα της ρυθμιστικής και 
χρηματοοικονομικής στήριξης της ΕΕ για τις διατροπικές εμπορευματικές 
μεταφορές. 

Τιμές-στόχος για το κλίμα Ειδική έκθεση 

Να αποτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτεύχθηκαν οι τιμές-στόχος που 
είχαν οριστεί για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020 και να 
αξιολογηθεί αν το πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια παρέχει στέρεη βάση για την επίτευξη των τιμών-στόχου για 
το 2030. 
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Μεταφορά ζώων Επισκόπηση 
Να μελετηθεί η μετακίνηση ζώντων ζώων τόσο μεταξύ κρατών μελών όσο 
και προς τρίτες χώρες και να αναλυθούν οι κύριοι λόγοι της μεταφοράς 
τους. 

Κυκλική οικονομία Ειδική έκθεση 
Να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχει το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τα στάδια σχεδιασμού 
και παραγωγής της κυκλικής οικονομίας. 

Γαλάζια ενέργεια και 
ολοκληρωμένη θαλάσσια 
πολιτική 

Ειδική έκθεση 
Να αξιολογηθεί η ανάπτυξη υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στο πλαίσιο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της προστασίας 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Έξυπνες πόλεις Ειδική έκθεση Να αξιολογηθεί κατά πόσο τα εμβληματικά έργα συνέβαλαν 
αποτελεσματικά στο να καταστούν εξυπνότερες οι πόλεις της ΕΕ. 

Υδατοκαλλιέργεια Ειδική έκθεση 

Να εξεταστεί κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη όρισαν τις 
σωστές προϋποθέσεις για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του 
τομέα της υδατοκαλλιέργειας και αν πέτυχαν τους στόχους τους. Επίσης, 
να εξεταστεί αν τα κράτη μέλη διασφάλισαν την αποδοτική χρήση των 
σχετικών ενωσιακών κεφαλαίων. 

Βιοκαύσιμα Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί η στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων 
βιοκαυσίμων, από την άποψη τόσο της εκμετάλλευσης βιώσιμων πηγών 
όσο και της συμβολής της στην ενίσχυση της υιοθέτησης της χρήσης 
τους. 
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2024+ 

Εκπομπές CO2 από τα 
αυτοκίνητα Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί η αξιοπιστία των αναφερόμενων στοιχείων σχετικά με τις 
εκπομπές από τα αυτοκίνητα, καθώς και αν τα στοιχεία αυτά καθιστούν 
δυνατή τη σωστή και έγκαιρη είσπραξη των σχετικών προστίμων. Επίσης, 
να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της ευελιξίας που παρέχεται στους 
κατασκευαστές και η διαφορά μεταξύ των εκπομπών κατά τις 
εργαστηριακές δοκιμές και στην πραγματικότητα με τη χρήση μαζικών 
δεδομένων. 

Ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού στην Ένωση Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η ΕΕ, υποστηρίζοντας και επενδύοντας σε 
υποδομές, σε αγορές χονδρικής και σε αναπτυξιακά σχέδια, επιτυγχάνει 
την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, 
σύμφωνα με τους στόχους για το κλίμα για το 2030 και το 2050. 

Στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ Ειδική έκθεση 
Να αξιολογηθεί κατά πόσον ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο των 
εγκεκριμένων στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών συμβαδίζουν με 
τον στόχο πολιτικής μιας οικολογικότερης ΚΓΠ. 

Ποιότητα των θαλάσσιων 
υδάτων Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθούν η συνεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα των 
δράσεων της ΕΕ για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και να εξεταστεί 
κατά πόσον η ΕΕ αξιοποιεί τις επιτυχείς εμπειρίες της, προκειμένου να 
επιτύχει την τιμή-στόχο για το 2030 που κατατείνει προς μηδενική 
ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων στην ΕΕ.  

Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και να εξεταστεί κατά πόσον, για την 
ενσωμάτωση της προσαρμογής αυτής στον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
ελήφθησαν υπόψη οι τρέχουσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
ή/και οι προβλεπόμενες μελλοντικές συνέπειες. 
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Βιολογική γεωργία Ειδική έκθεση 
Να αξιολογηθεί η στήριξη της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία από την 
άποψη της συμβολής της στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΕΕ. 

Αστική ρύπανση Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της ενωσιακής νομοθεσίας και 
των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για την καταπολέμηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης και της φωτορύπανσης στις 
αστικές περιοχές. 

Υποδομές φυσικού αερίου Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ 
επενδύσεις σε υποδομές για τη μεταφορά και την αποθήκευση φυσικού 
αερίου μέσω της πολιτικής συνοχής, του μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» και του ΜΑΑ συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ενεργειακή 
ασφάλεια της ΕΕ από την άποψη του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.  

Έξυπνα δίκτυα και έξυπνοι 
μετρητές Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η ΕΕ συμβάλλει αποτελεσματικά στην 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και έξυπνων μετρητών, στοιχεία-κλειδιά για 
την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών τιμών-στόχου της ΕΕ για 
το 2030 και το 2050. 

Προγραμματισμός των 
ενεργειακών πόρων Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η Επιτροπή ανέπτυξε τα κατάλληλα 
συστήματα παρακολούθησης, προκειμένου να εξασφαλίζει ότι ο 
προγραμματισμός των ενεργειακών πόρων των κρατών μελών είναι 
αποτελεσματικός και σύμφωνος με το πλαίσιο για την ενεργειακή 
ασφάλεια της ΕΕ. Επίσης, να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή συντόνισε 
αποτελεσματικά τον στόχο της Ενεργειακής Ένωσης για διαφοροποίηση 
του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και δημιουργία αποθεμάτων. 
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2023 

Τραπεζική εποπτεία από την ΕΕ Ειδική έκθεση 
Να παρασχεθεί διασφάλιση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης που ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την άποψη 
της εποπτείας επί σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

Οικονομική διακυβέρνηση Επισκόπηση 

Να γίνει απολογισμός των προηγούμενων ελεγκτικών εργασιών και να 
προσδιοριστούν πιθανές αλλαγές στην οικονομική διακυβέρνηση υπό το 
φως των νέων εξελίξεων και συνεπειών που προέκυψαν από την 
πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με την επισκόπηση θα 
επισημανθούν οι κίνδυνοι, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για το μέλλον 
του οικονομικού συντονισμού της ΕΕ στο πλαίσιο των εν εξελίξει 
συζητήσεων σχετικά με τη μεταρρύθμισή του, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός του 2023. 

Δημοσιονομικός γαλαξίας 2021+ Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί ο τρέχων σχεδιασμός της χρηματοοικονομικής 
αρχιτεκτονικής της ΕΕ, περιλαμβανομένων των αλλαγών που έφεραν το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027 και η 
πρωτοβουλία NGEU. 

Άμεσες ξένες επενδύσεις Ειδική έκθεση 
Να παρουσιαστεί μια πρώτη εικόνα της αποτελεσματικότητας της 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 σχετικά με τους μηχανισμούς 
ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ).  

Ανάκτηση ενωσιακών 
κεφαλαίων Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθούν τα συστήματα της Επιτροπής που διασφαλίζουν ότι η 
ΕΕ ανακτά αποτελεσματικά και έγκαιρα κεφάλαια που έχουν δαπανηθεί 
αντικανονικά. 
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2024 

Επιζήμιος φορολογικός 
ανταγωνισμός στην ΕΕ Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθούν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα 
της πολιτικής και των ρυθμιστικών μέτρων που λαμβάνει η Επιτροπή για 
την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής στην ΕΕ.  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθούν οι συνολικές επιδόσεις του ΕΤΣΕ όσον αφορά την 
κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων και ιδιωτικών κεφαλαίων για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων αδυναμιών της αγοράς ή μη 
ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών και, κατ’ επέκταση, την ενίσχυση 
της οικονομικής ανάπτυξης.  
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Άλλο 

 

2023 

Ψηφιοποίηση της διαχείρισης 
των κεφαλαίων από την ΕΕ Επισκόπηση 

Να αναλυθούν η κατάσταση της ψηφιοποίησης της διαχείρισης και της 
εφαρμογής δικλίδων όσον αφορά τα κεφάλαια της ΕΕ, οι σχετικοί 
κίνδυνοι και προκλήσεις και οι συνέπειες για τον έλεγχο.  

Αμπελοοινικός τομέας Ειδική έκθεση 
Να εξεταστεί κατά πόσο το πλαίσιο της ΕΕ για την αναδιάρθρωση και 
μετατροπή αμπελώνων συνέβαλε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αμπελοκαλλιεργητών. 

Ομάδες συμφερόντων και 
νομοθέτες Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσο το Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ είναι 
αποτελεσματικό ως εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας των 
δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων στο πλαίσιο των 
πολιτικών και της λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 

Δημόσιες συμβάσεις Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν 
προσδιορίσει και αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα εμπόδια για 
διαφανείς και ανταγωνιστικές δημόσιες συμβάσεις στην εσωτερική 
αγορά. 

Κανονικότητα των δαπανών στον 
τομέα της συνοχής  Επισκόπηση 

Να παρουσιαστoύν συνολικά οι διαπιστώσεις του ελέγχου μας επί της 
κανονικότητας των δαπανών της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής συνοχής 
την περίοδο 2014-2020. 



 20 

 

Στρατηγική 
προτεραιότητα 

και 
προβλεπόμενο 

έτος δημοσίευσης 

Τίτλος ελεγκτικού έργου  Είδος 
προϊόντος Στόχος ελεγκτικού έργου 

Άλλο 

 

2024+ 

COVID και οργανισμοί της ΕΕ Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων (EMA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων (ECDC) ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση της πανδημίας COVID-19, 
καθώς και κατά πόσον η απόκριση αυτή ήταν η κατάλληλη από την 
άποψη του σκοπού που εξυπηρετούσε. Πρόκειται κυρίως για την 
ικανότητά τους να προσαρμόζουν τις εργασιακές πρακτικές τους έγκαιρα 
και αποτελεσματικά. 

Εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στα τρόφιμα Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ που βοηθά να 
διασφαλίζεται ότι η επισήμανση των τροφίμων είναι συνεπής με το 
περιεχόμενό τους και όχι παραπλανητική. Με τον έλεγχο θα αξιολογηθεί 
επίσης αν η τρέχουσα νομοθεσία παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούν 
σήμερα οι καταναλωτές. 

Οδική ασφάλεια Ειδική έκθεση 
Να αξιολογηθούν οι δράσεις της ΕΕ που επιδιώκουν την επίτευξη του 
στόχου της για μηδενισμό σχεδόν των θανάτων από τροχαία ατυχήματα 
μέχρι το 2050 («όραμα μηδενικών απωλειών»). 

Ψηφιοποίηση της υγειονομικής 
περίθαλψης Ειδική έκθεση 

Να εξεταστούν οι προπαρασκευαστικές δράσεις και προγράμματα για 
την πρωτοβουλία ψηφιακής υγείας και τον χώρο δεδομένων για την 
ηλεκτρονική υγεία. Με τον έλεγχο θα αξιολογηθούν επίσης τα μέχρι 
στιγμής αποτελέσματα και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
προβλεπόμενων δαπανών του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και των δαπανών του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου. 
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Τηλεδιαχείριση Ειδική έκθεση 
Να αξιολογηθεί κατά πόσον η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με 
«τηλεδιαχείριση» από τη ΓΔ ECHO είναι όντως δικαιολογημένη, 
αποτελεσματική και αποδοτική.  

Διαδικασίες επί παραβάσει Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί η από μέρους της Επιτροπής εποπτεία της εφαρμογής 
της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη και ιδίως ο τρόπος με τον 
οποίο οι διαδικασίες επί παραβάσει συμβάλλουν στην προώθηση και την 
επιβολή της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία αυτή. 

Συστήματα υγείας σε χώρες-
εταίρους Ειδική έκθεση 

Να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της στήριξης 
που παρέχει η ΕΕ για τα συστήματα υγείας σε αναπτυσσόμενες χώρες, 
περιλαμβανομένης της συνεισφοράς της Επιτροπής σε 
χρηματοοικονομικούς πόρους και διακυβέρνηση σε πρωτοβουλίες 
παγκόσμιου βεληνεκούς που αφορούν την υγεία. 

Διοικητικές επιδόσεις των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ Επισκόπηση 

Να εξεταστούν τα υφιστάμενα πλαίσια διοικητικών επιδόσεων των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να αξιολογηθεί ειδικότερα η πληρότητα 
του πεδίου αναφοράς τους. 
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

Είμαστε ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ. Το ΕΕΣ απαρτίζεται από 
ένα Μέλος από κάθε κράτος μέλος και υποστηρίζεται από περίπου 
950 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 των ανεξάρτητων, επαγγελματικών και 
επιδραστικών ελεγκτικών εργασιών μας, αξιολογούμε την 
οικονομία, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα της δράσης της ΕΕ. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο συμβάλλουμε στη βελτίωση της λογοδοσίας, της διαφάνειας 
και της χρηματοοικονομικής διαχείρισης της ΕΕ και, κατά συνέπεια, 
στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ. 
Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις τρέχουσες 
και στις μελλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ σε ένα 
ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

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 δημοκρατικές αξίες που αποτελούν τα θεμέλιά 
της. 

Οι εκθέσεις, οι επισκοπήσεις και οι γνώμες ελέγχου που 
καταρτίζουμε αποτελούν καθοριστικής σημασίας κρίκο στην 
αλυσίδα λογοδοσίας στην ΕΕ, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για 
να υποχρεώνουν σε λογοδοσία τους υπευθύνους για την εκτέλεση 
των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ, ήτοι την Επιτροπή, 
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τα λοιπά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και 
τις εθνικές διοικητικές αρχές. 

Τέλος, με το έργο μας, στόχος μας είναι 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, που περιλαμβάνει τη δήλωση διασφάλισης και κεφάλαια σχετικά με συγκεκριμένους τομείς του ΠΔΠ, τον ΜΑΑ και 
ζητήματα που άπτονται των επιδόσεων, 

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

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

— επισκοπήσεις, έγγραφα στα οποία εξετάζονται, κατά τρόπο περιγραφικό και αναλυτικό, τομείς πολιτικής ή διαχειριστικά ζητήματα της 
ΕΕ, 

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