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Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 30 Οκτωβρίου 2019 

Πρόγραμμα εργασίας των ελεγκτών 
της ΕΕ για το 2020: εξετάζουν αν η ΕΕ 
επιτυγχάνει αποτελέσματα 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δημοσιεύει σήμερα το πρόγραμμα εργασίας του για 
το επόμενο έτος, στο οποίο απαριθμεί τις προτεραιότητες ελέγχου για το προσεχές 
διάστημα. Οι έλεγχοι αυτοί πρόκειται να καλύψουν ευρύ φάσμα θεμάτων, που 
αντικατοπτρίζουν τις βασικές προκλήσεις και τους κυριότερους προβληματισμούς που 
καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ: τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, την οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ένταξη, τη μετανάστευση, την ασφάλεια και την παγκόσμια 
ανάπτυξη, την ενιαία αγορά, καθώς και το ζήτημα μιας υπεύθυνης και αποδοτικής ΕΕ. Οι 
ελεγκτές θα εξετάσουν ενδελεχώς τους τομείς αυτούς προκειμένου να διαπιστώσουν αν η ΕΕ 
ανταποκρίνεται δεόντως στις δεσμεύσεις της. 

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2020 αναφέρεται με περισσότερες λεπτομέρειες σε 41 εκθέσεις 
που αναμένεται να δημοσιεύσει το ΕΕΣ μέσα στο 2020, οι οποίες έχουν επιλεγεί βάσει 
εκτίμησης των βασικών κινδύνων που ελλοχεύουν για τις δαπάνες της ΕΕ και την υλοποίηση 
των πολιτικών της. Είναι επίσης η πρώτη φορά που οι ελεγκτές θα δημοσιεύσουν ετήσια 
έκθεση για τις επιδόσεις των ενωσιακών πολιτικών. Η έκθεση αυτή έρχεται να προστεθεί στις 
ετήσιες εκθέσεις τους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, το 
Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, τους οργανισμούς της ΕΕ, τις κοινές επιχειρήσεις και τα 
ευρωπαϊκά σχολεία. Θα καταρτίσουν επίσης γνώμες για νέες ή επικαιροποιημένες νομοθετικές 
πράξεις της ΕΕ με δημοσιονομικό αντίκτυπο.  

«Αν και ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ, ύψους περίπου 140 δισεκατομμυρίων 
ευρώ, φαντάζει μεγάλος, αντιπροσωπεύει μόλις το 1 % περίπου του αθροίσματος των 
ακαθάριστων εθνικών εισοδημάτων όλων των κρατών μελών», δήλωσε ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Klaus-Heiner Lehne. «Προβάλλει επομένως επιτακτική η 
ανάγκη ο προϋπολογισμός αυτός να δαπανάται αποτελεσματικά, και για αυτό το έργο μας 
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επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι πολιτικές και τα 
προγράμματα της ΕΕ επιτυγχάνουν τους στόχους και εξασφαλίζουν προστιθέμενη αξία, πέραν 
του να τηρούν απλώς τους κείμενους κανόνες.» 

Για το ερχόμενο έτος, οι ελεγκτές της ΕΕ θέτουν τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των εργασιών 
τους. Για τον λόγο αυτό, το 2020 θα συνεχίσουν να αξιολογούν κατά πόσον η ΕΕ αντιμετωπίζει 
κατάλληλα την κλιματική αλλαγή, με εκθέσεις που θα έχουν ως αντικείμενο τη χρήση των 
φυτοφαρμάκων και τα πλαστικά απορρίμματα, αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον, τη 
βιωσιμότητα στη γεωργία και τους επικονιαστές, μεταξύ άλλων. Θα λάβουν επίσης υπόψη 
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ), από τους οποίους μόνο τρεις 
δεν θα καλυφθούν από τους 17, το επόμενο έτος. 

Στις προτεραιότητες ελέγχου του ΕΕΣ για το 2020 περιλαμβάνονται επίσης ελεγκτικά έργα 
στους τομείς των επενδύσεων υπέρ της συνοχής, της ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης. Οι 
ελεγκτές θα επικεντρωθούν συγκεκριμένα στις επενδύσεις στον τομέα των οδικών συνδέσεων 
των ευρωπαϊκών περιφερειών, στη χρηματοδότηση του τομέα του πολιτισμού στην ΕΕ, και σε 
μέτρα για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Θα εξετάσουν επίσης το σύστημα 
παροχής διασφάλισης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα Συνοχής την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020. Πρόκειται επίσης να εξετάσουν την πολιτική εξωτερικής δράσης 
και ασφάλειας της ΕΕ, ιδίως με ελέγχους που έχουν ως αντικείμενο τη νέα εντολή του Frontex 
ως Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το κράτος δικαίου στην 
Ουκρανία και την κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ. 

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν επίσης βασικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς και τη βιωσιμότητα της νομισματικής ένωσης, όπως την από μέρους της ΕΕ εποπτεία 
των κρατικών ενισχύσεων προς τράπεζες μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, την ανταλλαγή 
φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και τους διαστημικούς πόρους 
της ΕΕ.  

Στο πλαίσιο του τομέα προτεραιότητας «Υπεύθυνη και αποδοτική χρηματοδότηση και διοίκηση 
της Ένωσης», οι ελεγκτές θα εξετάσουν την απόκριση της ΕΕ στην πρωτοβουλία «Belt and Road 
Initiative» της Κίνας, και συγκεκριμένα τη στρατηγική σύνδεσης Ευρώπης-Ασίας. Θα εξετάσουν 
επίσης, μεταξύ άλλων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και τις συνεισφορές 
τρίτων χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ.  

Καλύπτοντας ένα τέτοιο ευρύ φάσμα θεμάτων, το ΕΕΣ συνεχίζει να παρέχει στους πολίτες και 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ ανεξάρτητες εκθέσεις σχετικά με ζητήματα 
καθοριστικά για το μέλλον της ΕΕ, αναδεικνύοντας τα θετικά σημεία και εφιστώντας την 
προσοχή στα κακώς κείμενα. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Ως ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, αποστολή του ΕΕΣ είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ και να προάγει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Το ΕΕΣ 
προειδοποιεί για τους κινδύνους, παρέχει διασφάλιση, και αναδεικνύει τόσο αδυναμίες όσο 
και επιτυχίες.  

Οι εκθέσεις και γνώμες ελέγχου του ΕΕΣ αποτελούν καθοριστικής σημασίας κρίκο της αλυσίδας 
λογοδοσίας εντός της ΕΕ, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για να υποχρεώνουν σε λογοδοσία 
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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. Με τις εκθέσεις του ΕΕΣ παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα να κατανοήσουν 
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του 
παρόντος και του μέλλοντος. 

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2020 είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu σε 
23 γλώσσες της ΕΕ. 
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