
EL

 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – Εκπρόσωπος Τύπου Τ: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Υπεύθυνος Τύπου T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Δελτίο Τύπου
Λουξεμβούργο, 14 Δεκεμβρίου 2017

Οι ελεγκτές της ΕΕ αναγγέλλουν την εφαρμογή μιας «ανανεωμένης 
προσέγγισης» για τον έλεγχο των δαπανών στον τομέα της συνοχής 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εφαρμόζει επί του παρόντος πιλοτικά μια τροποποιημένη προσέγγιση 
όσον αφορά τους ελέγχους συμμόρφωσης επί των δαπανών του τομέα της συνοχής. Συγκεκριμένα, οι 
ελεγκτές θα επαληθεύουν τις πληροφορίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήτοι ο ελεγχόμενός τους, 
σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών της ΕΕ, αξιοποιώντας παράλληλα καλύτερα τις 
εργασίες των ελεγκτικών αρχών στα κράτη μέλη. Οι ελεγκτές της ΕΕ δημοσίευσαν σήμερα ενημερωτικό 
έγγραφο σχετικά με αυτή την προσέγγισή τους, παρέχοντας σχετικές πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρονται 
για την πολιτική συνοχής και τον έλεγχό της.  

Σκοπός των ελεγκτών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα είναι να εξακριβώνουν κατά πόσον οι 
πληροφορίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών 
στον τομέα της συνοχής είναι ακριβείς ή μη. Στην πράξη, βάσει αυτής της τροποποιημένης προσέγγισης, θα 
εξετάζουν ενδελεχώς τους ελέγχους που θα έχουν ήδη διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ελεγκτικές 
αρχές στα κράτη μέλη. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την επισκόπηση φακέλων ελέγχου και την 
επαναδιενέργεια ελεγκτικών εργασιών που έχουν ήδη διενεργηθεί σε επίπεδο δικαιούχων. Βάσει των 
ανωτέρω, οι ελεγκτές θα εξάγουν συμπέρασμα σχετικά με την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχει η 
Επιτροπή τόσο για καθένα από τα προγράμματα, περιλαμβανομένου του εκτιμώμενου επιπέδου τυχόν 
εναπομένοντος σφάλματος, όσο και για τον τομέα της συνοχής συνολικά. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα 
διαμορφώνουν επίσης τη συνολική τους γνώμη για τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών της ΕΕ. 

«Πρόκειται για σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε τις δαπάνες στον τομέα της συνοχής», 
δήλωσε ο Klaus-Heiner Lehne, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. «Στη στρατηγική μας για την 
περίοδο 2018-2020, αποφασίσαμε να θεωρήσουμε από άλλη οπτική γωνία τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία της δήλωσης αξιοπιστίας 
που καταρτίζουμε. Επιδίωξή μας για την περίοδο 2014-2020 είναι να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τα 
ωριμότερα πλέον συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τους ελέγχους που διενεργούν οι ελεγκτικές αρχές στα 
κράτη μέλη. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα μπορούσαμε να παρέχουμε με τη σειρά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ανεξάρτητη εξωτερική εκτίμηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών της Επιτροπής σχετικά με 
τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών στον τομέα της συνοχής.» 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών θα περιληφθούν στην επόμενη ετήσια έκθεση του Συνεδρίου στο 
πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας για το οικονομικό έτος 2017. 
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Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Για πρόσβαση στο ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «The ECA’s modified 
approach to the Statement of Assurance audits in Cohesion» κάντε κλικ εδώ: http://bit.ly/ECAcohesionBP  

 
 


