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Το 2019 οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στις κύριες
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η
Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δημοσίευσε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας του για
το 2019, στο οποίο οι ελεγκτές παρέχουν λεπτομέρειες για τις ελεγκτικές προτεραιότητες και
τις εκθέσεις ελέγχου που σκοπεύουν να δημοσιεύσουν το ερχόμενο έτος. Οι εν λόγω
προτεραιότητες και εκθέσεις θα καλύψουν ευρεία θεματολογία, η οποία αποτελεί
αντανάκλαση των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η ΕΕ, και θα εστιάσουν
ακόμη περισσότερο στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ
επιτυγχάνουν τους στόχους τους και αποφέρουν προστιθέμενη αξία. Οι έλεγχοι θα αφορούν
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 το ζήτημα μιας υπεύθυνης και αποδοτικής
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ελεγκτές σχεδιάζουν να αξιολογήσουν την εφαρμογή του σχεδίου μετεγκατάστασης έκτακτης
ανάγκης για τους πρόσφυγες, τις ρυθμίσεις για τους ελέγχους των συνόρων και να υποβάλουν
σε επισκόπηση την εν τω γεννάσθαι αμυντική πολιτική της ΕΕ. Σκοπεύουν επίσης να εξετάσουν
την αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, να παρουσιάσουν τα
τυχόν προβλήματα στην προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τη μέτρηση των εκπομπών των οχημάτων
και να αναλύσουν κατά πόσον οι πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια περιλαμβάνουν
«πράσινα» κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν.
Στις ελεγκτικές προτεραιότητές τους περιλαμβάνονται επίσης ελεγκτικά έργα στους τομείς των
φυτοφαρμάκων, των επενδύσεων σε οδικές υποδομές που συνδέουν τις ευρωπαϊκές
περιφέρειες, της χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού και των κρατικών
ενισχύσεων υπέρ των τραπεζών.
«Θα εξετάσουμε όλους αυτούς τους τομείς ώστε να διαπιστώσουμε αν η ΕΕ πραγματοποιεί αυτά
που έχει υποσχεθεί,» δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, KlausHeiner Lehne. «Με τον τρόπο αυτό θα εξακολουθήσουμε να παρέχουμε στους πολίτες της ΕΕ,
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καθώς και στους θεσμικούς 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 σωστά και θα εφιστούν την προσοχή σε όσα
χρήζουν βελτίωσης.»
Το πρόγραμμα εργασίας των ελεγκτών έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για την ΕΕ, εν μέσω των
διαπραγματεύσεων για το μελλοντικό πολυετές σχέδιο δαπανών της περιόδου 2021-2027, το
οποίο πρέπει να συμφωνηθεί έως τα τέλη του 2019. Το ερχόμενο έτος θα σημάνει επίσης την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, την εκλογή νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και τον διορισμό νέας Επιτροπής.
Το πρόγραμμα παρέχει περισσότερες πληροφορίες για περίπου 35 ειδικές εκθέσεις και άλλα
προϊόντα βάσει επισκόπησης που οι ελεγκτές σκοπεύουν να δημοσιεύσουν το 2019. Οι εκθέσεις
αυτές είναι, ως επί το πλείστον, αποτέλεσμα ελέγχων επιδόσεων, οι οποίοι επιλέγονται βάσει
εκτίμησης των κύριων κινδύνων για τις δαπάνες της ΕΕ, καθώς και για την υλοποίηση των
πολιτικών της.
Επιπροσθέτως, οι ελεγκτές δημοσιεύουν τις ετήσιες εκθέσεις τους για τον προϋπολογισμό της
ΕΕ, τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, καθώς και τους οργανισμούς και τις κοινές επιχειρήσεις
της ΕΕ, και διατυπώνουν γνώμες επί νέας ή επικαιροποιούμενης νομοθεσίας της ΕΕ με
δημοσιονομικές επιπτώσεις.
Σημείωμα προς τους συντάκτες
Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό
αντιστοιχεί στο 1 % περίπου του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος όλων των κρατών μελών
της ΕΕ ή στο 2 % περίπου των συνολικών κρατικών δαπανών τους.
Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, το ΕΕΣ ελέγχει αν τα κεφάλαια της ΕΕ
εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, καταχωρίζονται ορθά και
αποφέρουν καρπούς κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Οι εκθέσεις και γνώμες
ελέγχου αποτελούν καθοριστικής σημασίας κρίκο της αλυσίδας λογοδοσίας εντός της ΕΕ και
βοηθούν τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη
της ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.
Το πρόγραμμα εργασίας για το 2019 είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu σε
23 γλώσσες της ΕΕ.
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