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Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως το ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο της ΕΕ, διαδραματίζει μονα-
δικό ρόλο στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ και στην προώθηση της 
υποχρέωσης λογοδοσίας και της διαφάνειας. Αυτό επιτυγχάνεται με τις ελεγκτικές υπη-
ρεσίες που παρέχει και το παράδειγμα που το ίδιο αποτελεί.

Το 2008 αποτέλεσε για το Συνέδριο έτος πολυάριθμων καθοριστικών κατακτήσεων και 
σημαντικών εξελίξεων στον τομέα της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, τις οποίες επι-
χειρεί να προβάλει η παρούσα ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Σε αυτές συγκαταλέγεται 
η «Διεθνής αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από ομοτίμους», η οποία 
καταλήγει σε θετικά συμπεράσματα όσον αφορά την καταλληλότητα του πλαισίου δια-
χείρισης του ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο, καθώς και την ανεξαρτησία και την 
αντικειμενικότητα των εργασιών του.

Στην ετήσια έκθεσή του για το 2007, η οποία δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2008, το 
Συνέδριο διατύπωσε για πρώτη φορά «σύμφωνη» γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των 
λογαριασμών της ΕΕ. Ωστόσο, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, το Συνέδριο διαπί-
στωσε υπερβολικά υψηλά επίπεδα σφαλμάτων νομιμότητας και κανονικότητας σε τομείς 
του κοινοτικού προϋπολογισμού οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των 
δαπανών.

Το 2008, το Συνέδριο αναγνώρισε και πάλι τις προόδους που σημειώνονται τόσο σε επί-
πεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο και οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές 
βελτιώσεις της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ στο μέλλον. Δύο σχετικά παραδείγ-
ματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων είναι η εν εξε-
λίξει διαδικασία αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, στην οποία το Συνέ-
δριο συνέβαλε ενεργά, και η δημοσίευση, εκ μέρους της Επιτροπής, της ανακοίνωσής της 
σχετικά με τον «ανεκτό κίνδυνο σφάλματος».

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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Στον τομέα των διεθνών σχέσεων, το Συνέδριο ανέλαβε τη διοργάνωση συζητήσεων 
στους κόλπους της επιτροπής επαφών των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου 
(ΑΟΕ) της ΕΕ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ και την 
αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας. Επίσης, φιλοξένησε πρόσφατα εργαστήριο 
σχετικά με το ρόλο των ΑΟΕ της ΕΕ στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Το ελεγκτικό περιβάλλον εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και το Συνέδριο αναγνωρίζει την 
ανάγκη να προσαρμόζεται σε αυτό προβαίνοντας σε μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν 
στην καλύτερη εκτέλεση των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει της Συνθήκης και στην 
εκπλήρωση της αποστολής του. Το 2008, με την ανάπτυξη της στρατηγικής ελέγχου για 
την περίοδο 2009-2012, το Συνέδριο έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της 
αποστολής και του οράματός του. Δύο είναι οι στόχοι προτεραιότητας της στρατηγικής 
ελέγχου: η μεγιστοποίηση του συνολικού αντικτύπου των ελέγχων του και η αύξηση της 
αποδοτικότητας μέσω της βέλτιστης χρησιμοποίησης των πόρων. Οι στόχοι αυτοί θα 
αποτελέσουν το γνώμονα για τα προγράμματα εργασίας του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια 
της προαναφερθείσας περιόδου, καθώς και για τις προσπάθειές του για συνεχή βελτί-
ωση, ανταπόκριση στις κύριες προκλήσεις και αξιοποίηση των σημαντικών ευκαιριών για 
βελτίωση που επισημαίνονται στην αξιολόγηση από τους ομοτίμους του.

Το ικανό και αφοσιωμένο προσωπικό του Συνεδρίου διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο 
στην εκτέλεση του έργου του οργάνου, το οποίο, ως ανεξάρτητος θεματοφύλακας των 
οικονομικών συμφερόντων των πολιτών, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Εκ μέρους του Συνεδρίου και εμού προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους τους υπαλλήλους του Συνεδρίου για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που 
επέδειξαν κατά το παρελθόν έτος. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον απελ-
θόντα Γενικό Γραμματέα, κύριο Michel Hervé, ο οποίος αποχώρησε στα τέλη του 2008, 
για την προσήλωση και την αφοσίωσή του.

Εύχομαι καλή ανάγνωση της παρούσας ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, η οποία παρέ-
χει συνολική επισκόπηση του Συνεδρίου και των δραστηριοτήτων του κατά το 2008.

Vítor Manuel da Silva Caldeira

Πρόεδρος



ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΡΑΜΑ

ΑΞΙΕΣ

Το Eυρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για 
τη διενέργεια του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών της. Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ συμβάλλει 
στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ανεξάρτητος θεματοφύλακας των 
οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της.

Ένα ανεξάρτητο και δυναμικό Ελεγκτικό Συνέδριο, αναγνωρισμένο για την ακεραιότητα και την 
αμεροληψία του, σεβαστό για τον επαγγελματισμό του, καθώς και για την ποιότητα και τον αντίκτυπο 
των εργασιών του, το οποίο παρέχει καθοριστική υποστήριξη στους ενδιαφερομένους με στόχο τη 
βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ.

Ανεξαρτησία, ακεραιότητα 
και αμεροληψία

Επαγγελματισμός Προστιθέμενη αξία Αριστεία 
και αποδοτικότητα

Ανεξαρτησία, ακεραιότητα 

και αμεροληψία για το 

θεσμικό όργανο, τα Μέλη 

του και τους υπαλλήλους 

του.

Παροχή κατάλληλων 

υλοποιήσεων στους 

ενδιαφερομένους, χωρίς να 

ζητά οδηγίες ή να ενδίδει σε 

έξωθεν πιέσεις.

Τήρηση υψηλών 

και υποδειγματικών 

επαγγελματικών προτύπων 

σε όλες τις πτυχές των 

εργασιών του.

Συμμετοχή στην ανάπτυξη 

του ελέγχου των δημόσιων 

οικονομικών τόσο σε 

επίπεδο ΕΕ όσο και 

παγκοσμίως.

Έγκαιρη κατάρτιση 

συναφών εκθέσεων 

υψηλής ποιότητας, 

βάσει αδιαμφισβήτητων 

διαπιστώσεων και 

αποδεικτικών στοιχείων, 

οι οποίες ανταποκρίνονται 

στους προβληματισμούς 

των ενδιαφερομένων και 

μεταφέρουν ένα ισχυρό και 

έγκυρο μήνυμα.

Συμβολή στην 

αποτελεσματική βελτίωση 

της κοινοτικής διαχείρισης 

και στην ενίσχυση της 

υποχρέωσης λογοδοσίας 

σχετικά με τη διαχείριση των 

πόρων της ΕΕ.

Αναγνώριση της ατομικής 

αξίας, ανάπτυξη των 

ιδιαίτερων ικανοτήτων 

και επιβράβευση των 

επιδόσεων.

Εξασφάλιση 

αποτελεσματικής 

επικοινωνίας με στόχο την 

προαγωγή του ομαδικού 

πνεύματος.

Μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας σε όλες τις 

πτυχές των εργασιών του.



1,2 %

7,2 %

6,7 %

45,3 %

39,6 %

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 120 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, ποσό που 

αντιστοιχεί σχεδόν στο 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) των 27 κρατών μελών της. 

Συγκρινόμενο με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, το ποσοστό αυτό αποτελεί μικρό μερίδιό τους. 

Για ορισμένα κράτη μέλη, ωστόσο, οι πόροι που προέρχονται από την ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη χρηματοδότηση των δημόσιων δραστηριοτήτων· επίσης, για κάποια από αυτά, το σύνολο 

των εν λόγω πόρων προσεγγίζει το ΑΕΕ τους ή ισούται με αυτό. Τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνίστανται κατά κύριο λόγο σε εισφορές των κρατών μελών βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδή-

ματός τους (ΑΕΕ — 65,4 %), καθώς και σε έναν υπολογισμό που συνδέεται με το φόρο προστιθέμενης 

αξίας που εισπράττεται από τα κράτη μέλη (ΦΠΑ — 16,9 %). Οι δασμοί και οι γεωργικές εισφορές (οι 

αποκαλούμενοι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι — 16,5 %) επίσης αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των 

εσόδων. Η σύσταση του προϋπολογισμού εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου, με τις πολιτικές 

γεωργίας και συνοχής να αποτελούν τις σημαντικότερες συνιστώσες του (βλέπε πλαίσιο 1).

ΠΛΑΙΣΙΟ 1  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ Η ΕΕ;

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται από 

τις εισφορές των κρατών μελών (κυρίως βάσει του 

ΑΕΕ), καθώς και από τους δασμούς και τις γεωργικές 

εισφορές. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός διατίθεται, 

σε μεγάλο βαθμό, για άλλους σκοπούς από εκείνους 

που επιδιώκουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί, εν μέρει 

λόγω των διαφορετικών αρμοδιοτήτων. Η Ένωση, 

για παράδειγμα, δεν είναι αρμόδια για τα συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία αποτελούν συνήθως 

σημαντικό τμήμα των εθνικών δαπανών.

Από τη δεκαετία του ’60, οι γεωργικές δαπάνες, οι 

οποίες πραγματοποιούνται συνήθως με πληρωμές 

στους γεωργούς σε ολόκληρη την Ένωση, αποτελούν 

τον μεγαλύτερο τομέα δαπανών του προϋπολογισμού, 

μολονότι το ποσοστό τους φθίνει πλέον. Το 2009, το 

45,3 % του προϋπολογισμού προορίζεται για τη διατή-

ρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, κυρίως στον 

τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.

Ήδη από τη δεκαετία του ’80, σημαντικό τμήμα των 

δαπανών διατίθεται για τη συνοχή, ήτοι την περιφε-

ρειακή και κοινωνική ανάπτυξη, με τη συγχρηματο-

δότηση ευρέος φάσματος έργων, τα οποία ποικίλλουν 

από έργα οδοποιίας στην Πολωνία μέχρι μαθήματα 

για ανέργους στην Ισπανία. Το 2009, οι δαπάνες για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη, από τις οποίες η μερίδα του 

λέοντος διατίθεται για τη συνοχή, έχουν οριστεί στο 

39,6 % του προϋπολογισμού. Ο τίτλος αυτός περιλαμ-

βάνει επίσης σημαντικό τμήμα των κοινοτικών πόρων 

που προορίζονται για την έρευνα.

Επιπλέον, η ΕΕ δαπανά σημαντικά ποσά για την ανα-

πτυξιακή και την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και 

για την υποστήριξη γειτονικών χωρών ή χωρών υπο-

ψήφιων για ένταξη. Το 6,7 % του προϋπολογισμού 

απαιτείται για τη χρηματοδότηση της διοικητικής λει-

τουργίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Πηγή: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 

(ΕΕ L 69 της 13.3.2009).

∆απάνες 

της ΕΕ

Ιδιότητα του πολίτη, ελευθερία, 

ασφάλεια και δικαιοσύνη

Γεωργία — Διατήρηση και διαχείριση 

των φυσικών πόρων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος εταίρος

Διοικητική λειτουργία

Συνοχή — 

Βιώσιμη ανάπτυξη
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Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται ετησίως, βάσει επταετών δημοσιονομικών πλαισίων, από το Συμ-

βούλιο, ήτοι από τους εκπροσώπους των κρατών μελών, και από το άμεσα εκλεγόμενο Ευρωπαϊ-

 κό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον προϋπολογισμό και είναι υπεύθυνη για την 

εκτέλεσή του. Ένα πολύ σημαντικό μέρος του, συγκεκριμένα οι δαπάνες στους τομείς της γεωργίας 

και της συνοχής, εκτελείται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Ανάλογα με τα καθεστώτα δαπανών, 

οι εθνικές διοικητικές αρχές μπορεί να είναι αρμόδιες για τον καθορισμό στρατηγικών για τις δαπά-

νες, για την επιλογή δικαιούχων και έργων, καθώς και για την πραγματοποίηση των πληρωμών. Ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των κοινοτικών δαπανών είναι το υψηλό ποσοστό πληρωμών βάσει αιτή-

σεων που υποβάλλονται από τους ίδιους τους δικαιούχους, είτε αυτοί είναι γεωργοί είτε υπεύθυνοι 

διαχείρισης έργων από οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ;

Στις δημοκρατικές κοινωνίες είναι αναγκαίο να υπάρχουν πλήρη, ακριβή και διαθέσιμα σε όλους 

πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία να χρησιμεύουν ως βάση για τις συζητήσεις και τη λήψη απο-

φάσεων, με στόχο τόσο τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης όσο και τη διασφάλιση της 

υποχρέωσης λογοδοσίας. Η ΕΕ, όπως και τα κράτη μέλη της, διαθέτει έναν εξωτερικό ελεγκτή ως 

ανεξάρτητο θεματοφύλακα των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της. Ως εξωτερικός ελε-

γκτής της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει κατά πόσο τα κοινοτικά κεφάλαια κατα-

χωρίζονται και δαπανώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τη νομοθεσία, λαμβανομένης 

δεόντως υπόψη της ανάγκης επίτευξης της βέλτιστης χρησιμοποίησης των πόρων, ανεξάρτητα από 

τον προορισμό τους.

Tα αποτελέσματα των εργασιών του Συνεδρίου χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή, το Κοινοβού-

λιο και το Συμβούλιο, όπως επίσης και από τα κράτη μέλη, για τη βελτίωση της δημοσιονομικής 

διαχείρισης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Οι εργασίες του Συνεδρίου παρέχουν σημαντική 

βάση για την ετήσια διαδικασία χορήγησης απαλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας το Κοινοβούλιο, 

στηριζόμενο σε συστάσεις του Συμβουλίου, αποφασίζει κατά πόσον η Επιτροπή εκπλήρωσε την 

υποχρέωση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους. Το Συνέδριο δεν διαθέτει 

δικαστικές αρμοδιότητες.

Στους τομείς του προϋπολογισμού όπου η διαχείριση είναι επιμερισμένη, τα κράτη μέλη συνεργά-

ζονται με την Επιτροπή για την καθιέρωση συστημάτων εποπτείας και ελέγχου (εσωτερικός έλεγ-

χος), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πόροι δαπανώνται ορθά και σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανόνες. Συνεπώς, ο εσωτερικός έλεγχος έχει τόσο κοινοτική όσο και εθνική διάσταση. Επιπλέον 

των εργασιών που εκτελεί το Συνέδριο, πολλά εθνικά όργανα ελέγχου διενεργούν ελέγχους με αντι-

κείμενο τα ευρωπαϊκά κεφάλαια που διαχειρίζονται και δαπανούν οι εθνικές διοικητικές αρχές.

Επίπεδο ΕΕ

Εθνικό επίπεδο

Εσωτερικός έλεγχος Εξωτερικός έλεγχος

Επιτροπή 
(ΓΔ, Υπηρεσία 
εσωτερικού 
ελέγχου)

Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό 
Συνέδριο

Κράτη μέλη 
Φορείς 
υλοποίησης

Εθνικά 
όργανα 
ελέγχου
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ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ;

Tο Συνέδριο διενεργεί τρία διαφορετικά είδη ελέγχων1: δημοσιονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμ-

μόρφωσης και ελέγχους των επιδόσεων. Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στην απάντηση των ακόλου-

θων τριών ερωτημάτων:

Παρουσιάζουν ακριβοδίκαια οι λογαριασμοί, ως προς όλες τις ουσιώδεις πλευρές, την οικονο-• 

μική κατάσταση, τα αποτελέσματα και την ταμειακή ροή του οικονομικού έτους, σύμφωνα με 

το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης; (δημοσιονομικός έλεγχος)

Είναι οι πράξεις, ως προς όλες τις ουσιώδεις πλευρές, σύμφωνες με το νομικό και κανονιστικό • 

πλαίσιο από τα οποία διέπονται; (έλεγχος συμμόρφωσης)

Εξασφαλίζεται χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ήτοι χρησιμοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα • 

κεφάλαια (οικονομία), επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα με τους ελάχιστους δυνατούς πόρους (απο-

δοτικότητα) και εκπληρώνονται οι στόχοι (αποτελεσματικότητα); (έλεγχος επιδόσεων)

1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία του Συνεδρίου, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στα εγχειρί-

δια που διατίθενται στον ιστότοπο του Συνεδρίου (www.eca.europa.eu). 

2 Δυνάμει της Συνθήκης ΕΚ, το Συνέδριο υποχρεούται να παρέχει δήλωση, ή γνώμη, σχετικά με την αξιοπιστία των λογαρια-

σμών, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποκείμενες πράξεις είναι 

συνήθως πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τελικούς δικαιούχους. Η ετήσια δήλωση αξιοπιστίας είναι γενικά 

γνωστή με το γαλλικό ακρωνύμιό της DAS («Déclaration d’Assurance»). Αντίθετα με την πρακτική που εφαρμόζεται στα 

κράτη μέλη, η εν λόγω δήλωση του Συνεδρίου αφορά το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

3 Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ΕΤΑ) αποτελούν καρπό τόσο διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών που έχουν συναφθεί 

μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και ορισμένων κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ;

Το Συνέδριο δημοσιεύει τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών του σε εκθέσεις, τα είδη των 

οποίων είναι τα εξής:

Ετήσιες εκθέσεις, στις οποίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δημοσιονομικών ελέγχων με τη 

μορφή δηλώσεων αξιοπιστίας που αφορούν τον γενικό προϋπολογισμό2 και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία 

Ανάπτυξης3. Οι δύο αυτές εκθέσεις δημοσιεύονται μαζί τον Νοέμβριο.

Ειδικές ετήσιες εκθέσεις, στις οποίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δημοσιονομικών ελέγ-

χων επί των οργανισμών της ΕΕ.

Ειδικές εκθέσεις, στις οποίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων των επιδό-

σεων και ελέγχων συμμόρφωσης. Ειδικές εκθέσεις μπορούν να δημοσιεύονται οποτεδήποτε κατά 

τη διάρκεια του έτους.

Επιπλέον, το Συνέδριο καλείται να γνωμοδοτεί σχετικά με νέες νομοθετικές πράξεις με δημοσιονο-

μικό αντίκτυπο ή σχετικά με την επικαιροποίηση παλαιότερων.
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ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ;

Ο έλεγχος του Συνεδρίου επί των λογαριασμών της ΕΕ διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνή ελε-

γκτικά πρότυπα (ΔΕΠ), τα οποία εφαρμόζονται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, τα 

υφιστάμενα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα δεν καλύπτουν στον ίδιο βαθμό το είδος του ελέγχου συμ-

μόρφωσης που διενεργεί το Συνέδριο. Το Συνέδριο συμμετέχει ενεργά στην επεξεργασία διεθνών 

προτύπων από τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τον καθορισμό προτύπων (INTOSAI, IFAC)4, 

παράλληλα με τα εθνικά όργανα ελέγχου.

Το Συνέδριο, προκειμένου να παράσχει διαβεβαίωση ότι οι πληρωμές είναι σύμφωνες με το νομικό 

και το κανονιστικό πλαίσιο, στηρίζεται στα αποτελέσματα της εξέτασης τόσο των συστημάτων επο-

πτείας και ελέγχου, τα οποία αποσκοπούν στην πρόληψη ή στον εντοπισμό και τη διόρθωση των 

σφαλμάτων νομιμότητας και κανονικότητας, όσο και δείγματος των ίδιων των πράξεων (πληρω-

μών) (βλέπε πλαίσιο 2). Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι τα συστήματα είναι αξιόπιστα, τότε 

το Συνέδριο μπορεί να ελέγξει λιγότερες πράξεις, προκειμένου να καταλήξει σε έγκυρο συμπέρα-

σμα σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητά τους. Για τη στήριξη των συμπερασμάτων του 

Συνεδρίου χρησιμοποιούνται και άλλες πηγές, όπως οι εργασίες άλλων ελεγκτών.

Για τον έλεγχο των επιδόσεων το Συνέδριο χρησιμοποιεί διάφορες ελεγκτικές μεθοδολογίες, προ-

κειμένου να αξιολογήσει τα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης, καθώς και πληροφορίες 

σχετικά με τις επιδόσεις, βάσει κριτηρίων που απορρέουν από τη νομοθεσία και τις αρχές της χρη-

στής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Το Συνέδριο, όταν επιλέγει τους ελέγχους των επιδόσεων που θα διενεργήσει, αποσκοπεί στον 

εντοπισμό ελεγκτικών θεμάτων που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο, δηλαδή να μπορούν 

να οδηγήσουν στον εντοπισμό πιθανών βελτιώσεων που χρειάζονται για την οικονομία, την αποδο-

τικότητα και την αποτελεσματικότητα των κοινοτικών δαπανών.

Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφετέρου, όσο και αποφάσεων του Συμβουλίου για τη σύνδεση υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ). 

Η Επιτροπή διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών σε συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ εν μέρει μέσω του EuropeAid 

(βλέπε ομάδα τομέων πολιτικής «Εξωτερικές σχέσεις, ανάπτυξη και διεύρυνση») και εν μέρει μέσω των αντιπροσωπειών της 

στις χώρες-αποδέκτες. Η διαχείριση της επενδυτικής διευκόλυνσης των ΕΤΑ ασκείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-

σεων (ΕΤΕπ) και δεν εμπίπτει στην εντολή ελέγχου του Συνεδρίου. 

4 INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit institutions): Διεθνής Οργανισμός των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγ-

χου — IFAC (International Federation of Accountants): Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών. 
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Tο Συνέδριο δεν διαθέτει τους πόρους που απαιτού-

νται για τον λεπτομερή έλεγχο όλων των πράξεων 

που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της DAS, χρη-

σιμοποιεί τεχνικές στατιστικής δειγματοληψίας, προ-

κειμένου να παρουσιάζει αποτέλεσμα το οποίο να 

είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού. 

Αυτό σημαίνει την τυχαία επιλογή αντιπροσωπευτι-

κού δείγματος υποκειμένων πράξεων από οποιον-

δήποτε τομέα του προϋπολογισμού της Ένωσης, για 

παράδειγμα από τη γεωργία, το οποίο υποβάλλεται 

σε λεπτομερή έλεγχο. Το Συνέδριο ακολουθεί την 

πορεία αυτών των πράξεων μέχρι τον τελικό αποδέ-

κτη της ενίσχυσης, παραδείγματος χάρη γεωργό στη 

Γαλλία. Στη συνέχεια, το Συνέδριο διενεργεί επιτόπι-

ους ελέγχους, όπως μέτρηση της καλλιεργούμενης 

έκτασης, προκειμένου να επαληθεύσει τη συμφωνία 

της αίτησης με την πραγματικότητα.

Ο στατιστικός χαρακτήρας του δείγματος του Συνε-

δρίου σημαίνει ότι τα αποτελέσματα μπορούν να 

παρεκταθούν στο σύνολο του σχετικού πληθυσμού, 

ήτοι σε ένα συγκεκριμένο έσοδο ή σε έναν τομέα 

δαπανών, και, σε συνδυασμό με τα πληροφοριακά 

στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση των 

συστημάτων, να χρησιμοποιηθούν ως βάση για 

τη διατύπωση συνολικής ελεγκτικής γνώμης. Στην 

πράξη, το Συνέδριο συγκρίνει τα αποτελέσματα των 

δοκιμαστικών ελέγχων του επί των στατιστικών δειγ-

μάτων με αυτό που θεωρεί ως αποδεκτό όριο, ή όριο 

σημαντικότητας, προκειμένου να καθορίσει το είδος 

της γνώμης που πρέπει να διατυπώσει.

ΠΛΑΙΣΙΟ 2  ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ

Συνολικός πληθυσμός των πληρωμών στον τομέα της γεωργίας

Τυχαία επιλογή 

αντιπροσωπευτικού δείγματος

Πληρωμή σε γεωργό 

στη Γαλλία



ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΕΣ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργεί ως Σώμα αποτελούμενο από 27 Μέλη, ένα από κάθε κράτος 

μέλος. Όλες οι εκθέσεις ελέγχου και οι γνώμες εγκρίνονται από το Σώμα, το οποίο, επίσης, λαμβάνει 

αποφάσεις σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση του οργάνου.

Το Συνέδριο είναι οργανωμένο σε πέντε ομάδες ελέγχου, για τις οποίες ορίζονται αρμόδια Μέλη. 

Όπως φαίνεται από το οργανόγραμμα (βλέπε σελίδα 17), υπάρχουν τέσσερις τομεακές ομάδες 

οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά τμήματα του προϋπολογισμού (Διατήρηση και διαχείριση των 

φυσικών πόρων — Διαρθρωτικές πολιτικές, μεταφορές, έρευνα και ενέργεια — Εξωτερικές δρά-

σεις — Έσοδα, τραπεζικές δραστηριότητες, δαπάνες διοικητικής λειτουργίας, κοινοτικά όργανα και 

οργανισμοί και εσωτερικές πολιτικές).

Μια πέμπτη ομάδα ελέγχου (η ομάδα CEAD ή «Συντονισμός, επικοινωνία, αξιολόγηση, πιστοποίηση 

και ανάπτυξη») είναι υπεύθυνη για «οριζόντια» ζητήματα, όπως ο συντονισμός της δήλωσης αξι-

οπιστίας, η διασφάλιση της ποιότητας, η ανάπτυξη της μεθοδολογίας ελέγχου του Συνεδρίου και 

η κοινοποίηση των εργασιών και των υλοποιήσεών του.

Κάθε ομάδας προΐσταται πρόεδρος, τον οποίον εκλέγουν τα Μέλη της ομάδας μεταξύ τους για 

διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης.

Μια διοικητική επιτροπή, αποτελούμενη από Μέλη τα οποία εκπροσωπούν τις ομάδες ελέγχου, 

προετοιμάζει όλα τα διοικητικά θέματα για τα οποία απαιτείται επίσημη απόφαση του Συνεδρίου.
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ΤΑ ΜΕΛΗ

Τα Μέλη του Συνεδρίου διορίζονται από το Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, βάσει σχετικής πρότασης που υποβάλλει το αντίστοιχο κράτος μέλος. Η θητεία των 

Μελών είναι εξαετής με δυνατότητα ανανέωσης. Τα Μέλη έχουν υποχρέωση να ασκούν τα καθήκο-

ντά τους με πλήρη ανεξαρτησία και προς το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε Μέλος, εκτός του ότι συμμετέχει στο Σώμα, το οποίο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις σχε-

τικά με τους ελέγχους και τις γνώμες, καθώς και σχετικά με ευρύτερα ζητήματα στρατηγικής και 

διοικητικής φύσης, είναι υπεύθυνο για συγκεκριμένα καθήκοντα, κατά κύριο λόγο στον τομέα του 

ελέγχου. Το καθαυτό ελεγκτικό έργο εκτελείται γενικά από τους ελεγκτές των μονάδων ελέγχου, 

υπό το συντονισμό του αρμόδιου Μέλους το οποίο επικουρείται από το ιδιαίτερο γραφείο του. Στη 

συνέχεια, το εν λόγω Μέλος παρουσιάζει την έκθεση σε επίπεδο τόσο ομάδας όσο και Συνεδρίου 

και, αφού αυτή εγκριθεί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, καθώς και σε άλλους ενδια-

φερομένους.

Την 1η Ιανουαρίου του 2008, το Συνέδριο υποδέχθηκε τρία νέα Μέλη κατά τη λήξη της θητείας 

των προκατόχων τους, τον κύριο Michel Cretin (Γαλλία), τον κύριο Harald Noack (Γερμανία) και τον 

κύριο Henri Grethen (Λουξεμβούργο). Επιπλέον, το Συμβούλιο ανανέωσε για μία εξαετία τη θητεία 

τεσσάρων Μελών, του κυρίου Hubert Weber (Αυστρία), του κυρίου Maarten B. Engwirda (Κάτω 

Χώρες), του κυρίου David Bostock (Ηνωμένο Βασίλειο) και του κυρίου Ιωάννη Σαρμά (Ελλάδα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο Πρόεδρός του, τον οποίο εκλέγουν τα 

Μέλη μεταξύ τους για τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Ο Πρόεδρος είναι πρώτος μεταξύ 

ίσων. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συνεδρίου και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών 

του, καθώς και για την ορθή διαχείριση του οργάνου και των δραστηριοτήτων του.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Συνέδριο στις εξωτερικές σχέσεις του, ιδίως ενώπιον της αρμόδιας για 

την απαλλαγή αρχής, των λοιπών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και των ανωτάτων οργάνων 

ελέγχου των κρατών μελών και των δικαιούχων χωρών.

Στις 16 Ιανουαρίου του 2008, ο κύριος Vítor Manuel da Silva Caldeira, το Μέλος της Πορτογαλίας, 

εξελέγη 10ος Πρόεδρος του Συνεδρίου.
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο ανώτερος υπάλληλος του οργάνου και διορίζεται από το Συνέδριο 

για εξαετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του προσωπικού 

και τη διοίκηση του οργάνου, συμπεριλαμβανομένων της επαγγελματικής επιμόρφωσης και της 

μετάφρασης, η οποία περιλαμβάνει μία μονάδα για κάθε επίσημη γλώσσα, εκτός της ιρλανδικής 

(22 γλώσσες). Ο Γενικός Γραμματέας είναι επίσης υπεύθυνος για τη γραμματεία του Συνεδρίου.

Ο απελθών Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Michel Hervé, αποχώρησε από το Συνέδριο στις 31 Οκτω-

βρίου 2008. Ο κύριος John Speed ορίστηκε ως ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στις 9 Οκτω-

βρίου 2008.

Στις 10 Μαρτίου 2009, το Συνέδριο όρισε ως νέο του Γενικό Γραμματέα τον κύριο Eduardo Ruiz 

García, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 16 Μαρτίου 2009.

TΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στον προϋπολογισμό του 2008 για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προβλέπονται συνολικά 

858 θέσεις (στις 31 Δεκεμβρίου 2008). Το επαγγελματικό υπόβαθρο και η πείρα του ελεγκτικού 

προσωπικού του Συνεδρίου καλύπτουν ευρύ φάσμα· έχουν αποκτηθεί τόσο στον δημόσιο όσο και 

στον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων στη λογιστική, στη δημοσιονομική διαχείριση, στον εσωτερικό 

και εξωτερικό έλεγχο, στα νομικά και στα οικονομικά. Όπως όλα τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το 

Συνέδριο απασχολεί υπηκόους από όλα τα κράτη μέλη, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς υπηρε-

σιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2009 

Michel
CRETIN (FR)

Irena 
PETRUŠKEVIČIENĖ (LT)

Igors
LUDBORŽS (LV)

Jan
KINŠT (CZ)

Massimo
VARI (IT)

Olavi
ALA-NISSILÄ (FI)

Harald 
NOACK (DE)

Henri 
GRETHEN (LU)

Ovidiu
ISPIR (RO)

Nadejda 
SANDOLOVA (BG)

Morten Louis 
LEVYSOHN (DK)

Ιωάνης
ΣΑΡΜΑΣ (EL)

Gejza Zsolt 
HALÁSZ (HU)

Július
MOLNÁR (SK)

Vojko Anton 
ANTONČIČ (SI)

Jacek 
UCZKIEWICZ (PL)

Josef 
BONNICI (MT)

Kersti
KALJULAID (ET)

Κίκης
ΚΑΖΑΜΙΑΣ (CY)

Karel
PINXTEN (BE)

Lars
HEIKENSTEN (SE)

Maarten B. 
ENGWIRDA (NL)

Máire 
GEOGHEGAN-QUINN (IE)

Hubert 
WEBER (AT)

David
BOSTOCK (UK)

Juan
RAMALLO MASSANET (ES)

Πρόεδρος

Vítor Manuel 
da SILVA CALDEIRA (PT)
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ΕΓΤΕ — ∆ημοσιονομικός έλεγχος

ΕΓΤΑΑ — ∆ημοσιονομικός έλεγχος

Επιδόσεις — Μονάδα Α

Επιδόσεις — Μονάδα Β

Επιδόσεις — Μονάδα Γ

Αλιεία, περιβάλλον, υγεία

∆ιαρθρωτικές πολιτικές — 
∆ημοσιονομικός έλεγχος

∆ιαρθρωτικές πολιτικές — Έλεγχος των 
επιδόσεων

Μεταφορές, έρευνα και ενέργεια — 
∆ημοσιονομικός έλεγχος

Μεταφορές, έρευνα και ενέργεια — 
Έλεγχος των επιδόσεων

ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ I 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Gejza Zsolt HALÁSZ, πρόεδρος της ομάδας
Hubert WEBER
Július MOLNÁR
Kίκης ΚΑΖΑΜΙΑΣ
Olavi ALA-NISSILÄ
Michel CRETIN

ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ II
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

David BOSTOCK, πρόεδρος της ομάδας
Kersti KALJULAID
Massimo VARI
Ovidiu ISPIR
Harald NOACK
Henri GRETHEN

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, 

Πρόεδρος

Εποπτεία της εκπλήρωσης της 
αποστολής του Συνεδρίου

Σχέσεις με τα κοινοτικά όργανα

Σχέσεις με τα ΑΟΕ και τους 
διεθνείς οργανισμούς ελέγχου

Νομική υπηρεσία

Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου

Αναπτυξιακή συvεργασία (γεvικός 
πρoϋπoλoγισμός της ΕΕ)

Προενταξιακές πολιτικές και πολιτικές 
γειτονίας

Ευρωπαϊκά Ταμεία Αvάπτυξης 
(χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής 
και του Ειρηνικού)

Μεθοδολογία του ελέγχου και υποστήριξη

Έλεγχος ποιότητας

Επικοινωνία και εκθέσεις

Εποπτεία του ελέγχου και υποστήριξη του 
δημοσιονομικού ελέγχου και του ελέγχου 
συμμόρφωσης

Αξιοπιστία των λογαριασμών και των 
θέσεων των υπευθύνων διαχείρισης

Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆απάvες διοικητικής λειτoυργίας 
τωv οργάvωv της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εσωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

∆ανεισμός, δανειοδότηση και τραπεζικές 
δραστηριότητες

Οργανισμοί της ΕΕ και λοιποί 
απoκεvτρωμέvoι oργαvισμoί

ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ III
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Maarten B. ENGWIRDA, 
πρόεδρος της ομάδας
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jacek UCZKIEWICZ
Jan KINŠT 
Karel PINXTEN

ΟΜΑ∆Α CEAD
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Josef BONNICI, Mέλος αρμόδιο για την 
DAS, πρόεδρος της ομάδας
Vojko Anton ANTONČIČ, 
Μέλος αρμόδιο για τη μεθοδολογία του 
ελέγχου και τον έλεγχο της ποιότητας
Lars HEIKENSTEN, 
Mέλος αρμόδιο για την επικοινωνία
Olavi ALA-NISSILÄ (ΟΕ I)
Kersti KALJULAID (ΟΕ II)
Jacek UCZKIEWICZ (ΟΕ III)
Morten Louis LEVYSOHN (ΟΕ IV)

ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ IV
ΕΣΟ∆Α, ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ∆ΑΠΑΝΕΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, 
πρόεδρος της ομάδας
Morten Louis LEVYSOHN
Iωάννης ΣΑΡΜΑΣ
Igors LUDBORŽS
Juan RAMALLO MASSANET
Nadejda SANDOLOVA

Ανθρώπινοι πόροι

Τεχνολογίες των πληροφοριών 
και τηλεπικοινωνίες

Οικονομική υπηρεσία και διoίκηση

Μετάφραση

ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Eduardo RUIZ GARCÍA
Γενικός Γραμματέας



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΝΩΜΩΝ5

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Οι λογαριασμοί παρουσιάζουν ακριβοδίκαια, ως προς όλες τις ουσιώδεις πλευρές, την οικονομική 

κατάσταση και αποτελέσματα της ΕΕ. Οι επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί στην ετήσια έκθεση 

του παρελθόντος έτους σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών του 2006 δεν είναι πλέον ανα-

γκαίες, χάρη στις βελτιώσεις που επήλθαν εν τω μεταξύ.

Το Συνέδριο διατυπώνει γνώμες χωρίς επιφύλαξη (σύμφωνες γνώμες) σχετικά με τη νομιμότητα και 

την κανονικότητα σε ορισμένους τομείς, όπως οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας της ΕΕ. Εντούτοις, 

για τους περισσότερους τομείς δαπανών, το Συνέδριο δεν είναι σε θέση να διατυπώσει σύμφωνη 

γνώμη. Μολονότι η πλειονότητα των πληρωμών που ελέγχει το Συνέδριο πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τους σχετικούς κανόνες, το Συνέδριο εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι πληρωμές προς τους τελικούς 

δικαιούχους, όπως τους γεωργούς ή τους αναδόχους έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, χαρα-

κτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο σφάλματος. Το Συνέδριο εκτιμά ότι το επίπεδο σφάλματος 

σε αυτούς τους τομείς πολιτικής κυμαίνεται μεταξύ 2 % και 5 %, με εξαίρεση τις πολιτικές συνοχής 

όπου είναι τουλάχιστον 11 %. Τα εκτιμώμενα ποσοστά σφάλματος σε ορισμένους τομείς δαπανών, 

ιδίως σε αυτούς που ενέπιπταν προηγουμένως στους τίτλους «Εσωτερικές πολιτικές» και «Εξωτερικές 

δράσεις», έχουν μεν μειωθεί, αλλά όχι αρκετά ώστε να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα.

Το αποτέλεσμα δεν υποδηλώνει ότι οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οφείλονται σε απάτη, ούτε ότι 

οι περισσότερες πράξεις στους εν λόγω τομείς είναι παράνομες και/ή παράτυπες.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Σε τρεις τομείς, ήτοι των δαπανών διοικητικής λειτουργίας και λοιπών δαπανών, των οικονομικών 

και χρηματοδοτικών υποθέσεων και των εσόδων, τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών ελέγχων του 

Συνεδρίου επί αντιπροσωπευτικών δειγμάτων πράξεων καταδεικνύουν ότι τα κατ’ εκτίμηση επί-

πεδα σφάλματος είναι χαμηλά.

Στον μεγαλύτερο τομέα δαπανών της ΕΕ, ήτοι στη γεωργία και τους φυσικούς πόρους, το εκτι-

μώμενο συνολικό ποσοστό σφάλματος εξακολουθεί να είναι σημαντικό. Στην αγροτική ανάπτυξη, 

με τους συχνά πολύπλοκους κανόνες της, αντιστοιχεί ένα δυσανάλογα μεγάλο τμήμα αυτού του 

ποσοστού σφάλματος. Για τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το 

Συνέδριο εκτιμά ότι η αξία του ποσοστού σφάλματος υπολείπεται ελαφρώς του ορίου σημαντικό-

τητας του 2 %.

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, οι πολιτικές συνοχής, των οποίων οι δαπάνες υπερβαίνουν το 

ένα τρίτο του προϋπολογισμού, αποτελούν τον τομέα που επηρεάζεται περισσότερο από σφάλ-

ματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις βάσει δείγματος του Συνεδρίου, τουλάχιστον το 11 % του συνολι-

κού ποσού που καταβλήθηκε δεν έπρεπε να έχει αποδοθεί.

5 Σκοπός του παρόντος τμήματος είναι περισσότερο η παρουσίαση των εκθέσεων και των γνωμών του Συνεδρίου, παρά 

η παράθεση σχετικής σύνοψης. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι αναγνώστες μπορούν να ανατρέξουν στα πλήρη κείμενα 

όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Συνέδριο και διατίθενται στον ιστότοπό του (www.eca.europa.eu). 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το υψηλό επίπεδο σφάλματος σε τομείς όπως η συνοχή οφείλεται, εν μέρει, στον εγγενή κίνδυνο 

που συνδέεται με τον μεγάλο αριθμό δικαιούχων οι οποίοι ζητούν κοινοτικές ενισχύσεις δυνάμει 

πολύπλοκων κανόνων και κανονιστικών ρυθμίσεων. Τα προβλήματα που διαπιστώνονται επιτείνο-

νται επίσης από τις αδυναμίες που παρουσιάζουν ο σχεδιασμός και η λειτουργία των συστημάτων.

Τα περισσότερα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ συνοδεύονται από διατάξεις για 

διορθωτικά μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στην ανάκτηση πόρων μετά τον εντοπισμό σφαλμάτων, 

σε πολυετή βάση. Ωστόσο, διαπιστώνεται έλλειψη πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τον αντί-

κτυπο αυτών των μέτρων. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς 

το κατά πόσον αυτά όντως μειώνουν το επίπεδο των παράνομων και/ή παράτυπων δαπανών.

Από το 2000 η Επιτροπή ασχολείται με ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης με στόχο τη βελτίωση της 

διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκε 

το 2006 για το σκοπό αυτό. Στο τέλος του 2007, η Επιτροπή είχε εισαγάγει στο εν λόγω πρόγραμμα 

δράσης τα δύο τρίτα των επιμέρους δράσεων. Ωστόσο, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί 

ο αντίκτυπος των μέτρων αυτών.

Η βελτίωση των ελέγχων υψηλού επιπέδου, όπως η εποπτεία που ασκεί η Επιτροπή επί των ελέγχων 

που διενεργούν τα κράτη μέλη, δεν μπορεί να αντισταθμίσει την ανεπάρκεια των ελέγχων χαμη-

λότερου επιπέδου, όπως είναι οι επιτόπιοι έλεγχοι. Τα οφέλη που απορρέουν από την αύξηση του 

αριθμού των δεύτερων, όμως, πρέπει να σταθμιστούν έναντι του σχετικού κόστους. Το Συνέδριο 

συνιστά στις πολιτικές αρχές της Ένωσης να καθορίσουν ποιο θα ήταν το εύλογο επίπεδο κινδύνου 

σφάλματος.

Προκειμένου να μειωθεί το επίπεδο σφάλματος στις πληρωμές της ΕΕ, το Συνέδριο συνιστά την 

απλούστευση των κανόνων και των κανονιστικών ρυθμίσεων, τον εξορθολογισμό των μηχανισμών 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη βελτίωση της παρακολούθησης και των σχετικών εκθέσεων.
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Ο πίνακας συνοψίζει τη συνολική αξιολόγηση των 

συστημάτων εποπτείας και ελέγχου, όπως αυτά περι-

γράφονται στα σχετικά κεφάλαια της ετήσιας έκθε-

σης για το οικονομικό έτος 2007, και παρουσιάζει 

τα γενικά αποτελέσματα του ελέγχου του Συνεδρίου 

επί των αντιπροσωπευτικών δειγμάτων πράξεων. Τα 

συστήματα κατατάσσονται ως «μερικώς αποτελεσμα-

τικά» όταν ορισμένοι μηχανισμοί ελέγχου κρίνονται 

ότι λειτουργούν ικανοποιητικά, ενώ άλλοι όχι. Κατά 

συνέπεια, λαμβανόμενα ως σύνολο, ενδεχομένως να 

μην επιτυγχάνουν να περιορίζουν σε αποδεκτό επί-

πεδο τα σφάλματα στις υποκείμενες πράξεις.

ΠΛΑΙΣΙΟ 3  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ειδικές εκτιμήσεις της ετήσιας 
έκθεσης για το οικονομικό 

έτος 2007
Αξιολόγηση των συστημάτων Ποσοστό σφάλματος

Συνοχή: 42 δισεκατομμύρια ευρώ 

Γεωργία και φυσικοί πόροι:

51 δισεκατομμύρια ευρώ

Εξωτερική βοήθεια, ανάπτυξη και 

διεύρυνση: 6 δισεκατομμύρια ευρώ 

Έρευνα, ενέργεια και μεταφορές: 

4,5 δισεκατομμύρια ευρώ 

Εκπαίδευση και ιδιότητα του πολίτη: 

1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

∆απάνες διοικητικής 

λειτουργίας και λοιπές δαπάνες: 

8 δισεκατομμύρια ευρώ 

Oικονομικές και χρηματοδοτικές 

υποθέσεις: 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Έσοδα

Αξιολόγηση των συστημάτων 

εποπτείας και ελέγχου 
Αποτελεσματικά

Μερικώς 

αποτελεσματικά 
Μη αποτελεσματικά 

Όρια διακύμανσης του 

ποσοστού σφάλματος (ΠΣ)

ΠΣ < 2 % (κάτω του 

ορίου σημαντικότητας)
2 % < ΠΣ < 5 % ΠΣ > 5 %
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007  ΕΤΑ

Οι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης (ΕΤΑ) παρουσιάζουν ακριβοδίκαια, ως προς 

όλες τις ουσιώδεις πλευρές, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των ΕΤΑ. Η γνώμη 

σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στο πλαίσιο των ΕΤΑ συνοδεύεται από 

επιφύλαξη όσον αφορά τις πληρωμές.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Το 2008, το Συνέδριο ενέκρινε επίσης 28 ειδικές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς και λοιπούς αποκεντρωμένους φορείς.

ΠΛΑΙΣΙΟ 4  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΩΝ

Οι ελεγκτές μπορούν να διατυπώνουν τα ακόλουθα 

είδη γνώμης:

γνώμη χωρίς επιφύλαξη•  (αποκαλούμενη επίσης 

«σύμφωνη» γνώμη), όταν υπάρχουν στοιχεία τα 

οποία αποδεικνύουν ότι οι λογαριασμοί είναι 

αξιόπιστοι ή ότι οι υποκείμενες πράξεις, δηλαδή 

οι πληρωμές, είναι νόμιμες και κανονικές ως 

προς όλες τις ουσιώδεις πλευρές·

αρνητική γνώμη,•  όταν το επίπεδο σφάλματος 

στις υποκείμενες πράξεις είναι σημαντικό και 

γενικευμένο ή όταν οι λογαριασμοί δεν είναι αξι-

όπιστοι·

άρνηση γνώμης,•  όταν οι ελεγκτές δεν είναι σε 

θέση να εξασφαλίσουν επαρκή και κατάλληλα 

αποδεικτικά στοιχεία, επί των οποίων να μπο-

ρούν να θεμελιώσουν τη γνώμη τους, και οι 

πιθανές συνέπειες είναι σημαντικές και γενικευ-

μένες·

γνώμη με επιφύλαξη,•  όταν δεν μπορεί να δια-

τυπωθεί γνώμη χωρίς επιφύλαξη, αλλά οι συνέ-

πειες τυχόν διαφωνίας ή περιορισμού της εμβέ-

λειας του ελέγχου δεν είναι τόσο σημαντικές 

ή γενικευμένες που να επιβάλλουν τη διατύπωση 

αρνητικής γνώμης ή την άρνηση γνώμης.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΟ 2008

Το 2008, το Συνέδριο δημοσίευσε συνολικά δώδεκα ειδικές εκθέσεις. Σε μια προσπάθεια βελτίω-

σης του ευανάγνωστου και του εύχρηστου των εκθέσεών του, το Συνέδριο αποφάσισε να δημο-

σιεύει τις ειδικές εκθέσεις με νέο μορφότυπο και να τις διαθέτει κατευθείαν από τον ιστότοπό του 

(www.eca.europa.eu), γνωστοποιώντας παράλληλα της δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα. 

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, οι εκθέσεις αφορούσαν ζητήματα δημοσιονομικής διαχείρι-

σης σε ευρύ φάσμα τομέων, από την αποτελεσματικότητα του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης (ειδική έκθεση αριθ. 3/2008) μέχρι τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στις πράξεις δημόσιας 

αποθεματοποίησης σιτηρών (ειδική έκθεση αριθ. 11/2008).

Το Συνέδριο, στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών του, διαπιστώνει πολλά διαφορετικά είδη προ-

βλημάτων, με ποικίλες συνέπειες, και διατυπώνει συστάσεις που σκοπό έχουν τη βελτίωση της 

δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Η επιλογή και ο σχεδιασμός των ελέγχων των επιδόσεων επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια του 

Συνεδρίου, βάσει κριτηρίων όπως η ανάλυση κινδύνων, οι δυνατότητες βελτίωσης και το δημόσιο 

συμφέρον. Ο πολύπλοκος και λεπτομερής χαρακτήρας των ελέγχων αυτών σημαίνει ότι για την 

ολοκλήρωσή τους απαιτείται συνήθως χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το έτος.

Οι ειδικές εκθέσεις του Συνεδρίου που δημοσιεύθηκαν το 2008 κατά τομέα πολιτικών διερευνού-

σαν τα ακόλουθα ζητήματα:

Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων

Κατά πόσον η διεργασία, που είχε ως αποτέλεσμα τον καθορισμό εθνικών ποσοστώσεων γάλα-• 

κτος στα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 κατέστησε δυνατή την καθιέρωση 

λειτουργικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλλη-

λες δομές για την εφαρμογή του εν λόγω κοινοτικού καθεστώτος (ειδική έκθεση αριθ. 4/2008).

Κατά πόσον οι στόχοι της πολιτικής της πολλαπλής συμμόρφωσης στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ • 

(κοινή γεωργική πολιτική), οι οποίοι επιβάλλουν ορισμένους κανόνες στους τομείς του περι-

βάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας των ζώων και των φυτών και των καλών 

συνθηκών διαβίωσης των ζώων, καθορίστηκαν κατά τρόπο συγκεκριμένο, μετρήσιμο, εφικτό 

και συναφή και κατά πόσον οδήγησαν σε μεταβολή των γεωργικών πρακτικών (ειδική έκθεση 

αριθ. 8/2008).

Κατά πόσον η στήριξη της ΕΕ στις πράξεις δημόσιας αποθεματοποίησης σιτηρών, η οποία απο-• 

σκοπεί στη σταθεροποίηση των σχετικών αγορών και στην εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επι-

πέδου για τον γεωργικό πληθυσμό, ανταποκρινόταν στις αρχές της οικονομίας (ειδική έκθεση 

αριθ. 11/2008).
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Διαρθρωτικές πολιτικές, μεταφορές, έρευνα και ενέργεια

Κατά πόσον η κοινοτική χρηματοδότηση «μεγάλων έργων» στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής • 

αποτέλεσε αντικείμενο επαρκούς προετοιμασίας εκ μέρους της Επιτροπής και κατά πόσον η εκ 

των υστέρων αξιολόγηση των μεγάλων έργων παρήγαγε χρήσιμα αποτελέσματα για τη λήψη 

μελλοντικών αποφάσεων (ειδική έκθεση αριθ. 1/2008).

Κατά πόσο το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) είχε επιτύχει τους στόχους • 

του, οι οποίοι συνίστανται στην ταχεία, αποτελεσματική και ευέλικτη παροχή βοήθειας σε κράτη 

μέλη που πλήττονται από φυσικές καταστροφές (ειδική έκθεση αριθ. 3/2008).

Κατά πόσον η Επιτροπή είχε σχεδιάσει, παρακολουθήσει και αξιολογήσει καταλλήλως το πρό-• 

γραμμα ΕEE (πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», που αποσκοπεί στην προώθηση 

της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και της ενερ-

γειακής διαφοροποίησης) και κατά πόσον ο εκτελεστικός οργανισμός που διαχειρίζεται το 

πρόγραμμα είχε εισαγάγει θετικές αλλαγές στη διαχείριση του προγράμματος (ειδική έκθεση 

αριθ. 7/2008).

Κατά πόσο το ISPA (το μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών, ένα από τα μέσα συνδρο-• 

μής προς τις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην προετοιμασία τους 

για προσχώρηση κατά την περίοδο 2000-2006) είχε εκπονηθεί καταλλήλως και χρησιμοποι-

είτο βάσει συνεπούς στρατηγικής. Επιπλέον, το Συνέδριο αξιολόγησε κατά πόσο τα έργα ISPA 

είχαν υλοποιηθεί όπως προβλεπόταν αρχικά, καθώς και εάν συνέβαλαν στη συμμόρφωση των 

δικαιούχων χωρών με τις περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ και στη βελτίωση του διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών (ειδική έκθεση αριθ. 12/2008).
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Εξωτερικές δράσεις

Κατά πόσον η Επιτροπή είχε προσδιορίσει επαρκώς τις ανάγκες αποκατάστασης των πληγέ-• 

ντων από τις καταστροφές που επέφεραν το τσουνάμι και ο τυφώνας Mitch και εάν η βοήθεια 

χορηγήθηκε έγκαιρα και αποτελεσματικά (ειδική έκθεση αριθ. 6/2008).

Κατά πόσον η υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ στις νέες χώρες με τις οποίες γειτνιάζει άμεσα • 

(Λευκορωσία, Μολδαβία και Ουκρανία), μετά τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007, συνέβαλε 

στη βελτίωση των ικανοτήτων τους στους τομείς του ελέγχου των συνόρων, της διαχείρισης 

της μετανάστευσης/του ασύλου, της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και 

της δικαιοσύνης και της χρηστής διακυβέρνησης. Επίσης, το Συνέδριο αξιολόγησε τους λόγους 

των πιθανών ανεπαρκών επιδόσεων και εξέτασε σε ποιο βαθμό η Επιτροπή είχε καθιερώσει 

διαδικασία άντλησης διδαγμάτων, τα οποία να λαμβάνει υπόψη για τη συνέχιση της παροχής 

βοήθειας στον τομέα αυτό (ειδική έκθεση αριθ. 9/2008).

Κατά πόσον ήταν αποτελεσματική η βοήθεια της ΕΕ για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην • 

υποσαχάρια Αφρική [στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της ΕΚ για μείωση της φτώχειας και εκπλή-

ρωση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ)]. Το Συνέδριο αξιολόγησε κατά πόσον οι 

οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που είχαν διατεθεί στον τομέα της υγείας ανταποκρίνονταν 

στις δεσμεύσεις πολιτικής της ΕΚ, καθώς και εάν η Επιτροπή επέσπευσε την υλοποίηση αυτής 

της βοήθειας και χρησιμοποίησε αποτελεσματικά διάφορα μέσα για την παροχή υποστήριξης 

στον τομέα της υγείας (ειδική έκθεση αριθ. 10/2008).

Έσοδα, τραπεζικές δραστηριότητες, δαπάνες διοικητικής λειτουργίας, κοινοτικά όργανα και 

οργανισμοί και εσωτερικές πολιτικές

Κατά πόσον η διαχείριση του συστήματος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, το • 

οποίο συμβάλλει στην ομοιόμορφη εφαρμογή της τελωνειακής πολιτικής και εξασφαλίζει την 

είσπραξη ορθών δασμών, ήταν αποτελεσματική (κατάλληλη και σύμφωνη με τις ισχύουσες 

νομικές διατάξεις) (ειδική έκθεση αριθ. 2/2008).

Κατά πόσον οι «ρυθμιστικοί οργανισμοί» της ΕΕ είχαν επιτύχει να υλοποιήσουν τις μείζονος • 

σημασίας διοικητικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που είχαν ως στόχο να κατευθύνουν τη 

διαχείριση προς την επίτευξη αποτελεσμάτων. Το Συνέδριο εξέτασε κατά πόσον οι οργανισμοί 

είχαν σχεδιάσει επαρκώς τις δραστηριότητές τους, είχαν εφαρμόσει έγκυρα εργαλεία παρακο-

λούθησης αυτών των δραστηριοτήτων, είχαν λογοδοτήσει ορθώς για τις δραστηριότητές τους 

και είχαν προβεί σε αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων τους (ειδική έκθεση αριθ. 5/2008).
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΟ 20086

1/2008 Διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων για τις περιόδους 

προγραμματισμού 1994-1999 και 2000-2006 (ΕΕ C 81 της 1.4.2008)

2/2008 Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες (ΔΔΠ) (ΕΕ C 103 της 24.4.2008)

3/2008 Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πόσο ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο είναι; 

(ΕΕ C 153 της 18.6.2008)

4/2008 Εφαρμογή των ποσοστώσεων γάλακτος στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση την 1η Μαΐου 2004 (ΕΕ C 185 της 22.7.2008)

5/2008 Οργανισμοί της Ένωσης: για την επίτευξη αποτελεσμάτων

6/2008 Η βοήθεια αποκατάστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το τσουνάμι και τον 

τυφώνα Mitch

7/2008 Ευφυής Ενέργεια 2003-2006

8/2008 Είναι αποτελεσματική ως πολιτική η πολλαπλή συμμόρφωση;

9/2008 Η αποτελεσματικότητα της υποστήριξης που παρέχει η ΕΕ στον τομέα της ελευθερίας, της 

ασφάλειας και της δικαιοσύνης στη Λευκορωσία, στη Μολδαβία και στην Ουκρανία

10/2008 Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΚ για τις υπηρεσίες υγείας στην υποσαχάρια Αφρική

11/2008 Διαχείριση της στήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις πράξεις δημόσιας 

αποθεματοποίησης σιτηρών

12/2008 Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA), 2000-2006

6 Οι ειδικές εκθέσεις διατίθενται στον ιστότοπο του Συνεδρίου ή με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου παραγγελίας 

στο EU Bookshop. 
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ΓΝΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΟ 2008

Ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο το Συνέδριο συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής δια-

χείρισης των πόρων της ΕΕ είναι γνωμοδοτώντας σχετικά με προτάσεις ή ζητήματα που άπτονται 

της δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι γνώμες αυτές απαιτούνται ως μέρος της διαδικασίας θέσπισης 

δημοσιονομικής νομοθεσίας7, ή μπορούν να διατυπώνονται κατόπιν σχετικού αιτήματος κάποιου 

οργάνου της ΕΕ8. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί επίσης να γνωμοδοτεί με δική του πρωτοβουλία.

Οι γνώμες του Συνεδρίου αναφέρονται σε ζητήματα που αφορούν είτε συγκεκριμένους τομείς 

δαπανών της ΕΕ, για παράδειγμα η γνώμη σχετικά την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονι-

σμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (γνώμη αριθ. 1/2008), είτε τα έσοδα 

της ΕΕ, για παράδειγμα η γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού για το σύστημα των 

ιδίων πόρων των Κοινοτήτων (γνώμη αριθ. 2/2008).

Οι γνώμες βασίζονται στην εμπειρογνωσία που έχει αποκτήσει το Συνέδριο μετά από χρόνια ελε-

γκτικού έργου σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται 

αναφορά σε συγκεκριμένους ελέγχους ή γνώμες. Παραδείγματος χάριν, στη γνώμη σχετικά με τον 

νέο δημοσιονομικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER (διεθνής πειρα-

ματικός θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας), το Συνέδριο αναφέρεται στην ετήσια έκθεσή του για 

το 2006, όπου είχε ήδη επιστήσει την προσοχή στους σοβαρούς κινδύνους που επαπειλούσαν τη 

νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών στο πλαίσιο των ενισχύσεων στον τομέα της 

έρευνας.

7 Άρθρο 279 της συνθήκης ΕΚ. 

8 Άρθρο 248, παράγραφος 4, της συνθήκης ΕΚ.
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ΓΝΩΜΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΟ 20089

Γνώμη αριθ. 1/2008 σχετικά με πρόταση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για την τροποποίηση του δημοσιονομι-

κού κανονισμού του Οργανισμού

Γνώμη αριθ. 2/2008 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό 

(EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1150/2000 για την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/EΚ, Ευρα-

τόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων (ΕΕ C 192 της 29.7.2008)

Γνώμη αριθ. 3/2008 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανο-

νισμού (Eυρατόμ, EΚΑΧ, EΟΚ) αριθ. 549/69 περί καθορισμού των κατηγοριών των 

μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12, του άρθρου 13, δεύτερη 

παράγραφος, και του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυ-

λιών των Κοινοτήτων (ΕΕ C 199 της 5.8.2008)

Γνώμη αριθ. 4/2008 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για 

τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (σύντηξη για την παραγωγή 

ενέργειας)

Γνώμη αριθ. 5/2008 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καθε-

στώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των (ΕΕ C 8 της 13.1.2009)

9 Το Συνέδριο αποφασίζει κατά περίπτωση για τη δημοσιοποίηση των γνωμών του, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο ενδια-

φέρον και την ύπαρξη λόγων τήρησης απορρήτου. Οι περισσότερες γνώμες του έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατίθενται στον ιστότοπο του Συνεδρίου. 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Ο έλεγχος των δημόσιων οικονομικών αποτελεί βασική συνιστώσα της διασφάλισης της υποχρέω-

σης λογοδοσίας και συγχρόνως προάγει τον δημόσιο διάλογο. Επίσης αποτελεί παράγοντα πρωταρ-

χικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των σύγχρονων δημοκρατιών. Μέσω των δραστηριο-

τήτων δημοσιονομικού ελέγχου οι τελικοί ενδιαφερόμενοι, εν προκειμένω οι πολίτες της Ευρώπης, 

ενημερώνονται κατά πόσο τα χρήματά τους δαπανώνται κατά τρόπο ορθό και επωφελή.

Οι έλεγχοι που διενεργεί το Συνέδριο παρέχουν πληροφορίες απευθείας στους υπευθύνους για τη 

λήψη αποφάσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων —σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται κυρίως για 

το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη— οι οποίοι, βάσει αυτών των πλη-

ροφοριακών στοιχείων, μπορούν να αναλάβουν δράση, με ή χωρίς αναφορά στα ελεγκτικά πορί-

σματα του Συνεδρίου.

Μολονότι ο σημαντικότερος αντίκτυπος των ελέγχων που διενεργεί το Συνέδριο απορρέει από τη 

δημοσίευση των εκθέσεων και των γνωμών του, συνέπειες υπάρχουν επίσης κατά τη διάρκεια της 

ελεγκτικής διεργασίας. Ειδικότερα, όλοι οι έλεγχοι συνεπάγονται την παρουσίαση λεπτομερών διαπι-

στώσεων, οι οποίες αποστέλλονται στον ελεγχόμενο προς επιβεβαίωση του αληθούς των παρατηρή-

σεων του Συνεδρίου. Μάλιστα, το τελικό κείμενο μιας έκθεσης αποτελεί αντικείμενο της «διαδικασίας 

αντιπαράθεσης». Οι απαντήσεις του ελεγχομένου, κυρίως της Επιτροπής, δημοσιεύονται μαζί με τις 

εκθέσεις. Σε πολλές από αυτές τις απαντήσεις ο ελεγχόμενος αναγνωρίζει τα προβλήματα που διαπι-

στώνει το Συνέδριο και αναφέρει τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπισή τους.

Αφού ολοκληρωθεί το ελεγκτικό έργο και δημοσιευθεί η σχετική έκθεση, αυτή αναλύεται και χρη-

σιμοποιείται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της άσκησης πολιτικής εποπτείας 

επί της χρησιμοποίησης του προϋπολογισμού. Οι εκθέσεις του Συνεδρίου αποτελούν τη βάση για 

τη διατύπωση σύστασης από το Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης από το Κοινοβούλιο σχετικά με 

την ετήσια χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Παραδείγματα του αντικτύπου των εργασιών του Συνεδρίου εντοπίζονται στα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή σε 

συνέχεια του ψηφίσματος σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2006 

(αντίκτυπος κυρίως το 2008):

Στον τομέα των γεωργικών δαπανών:•  η έγκριση νέων κατευθυντήριων γραμμών για τους οργανισμούς 

πιστοποίησης, οι οποίες εφαρμόζονται από το 2007 και εξής.

Στον τομέα της συνοχής:•  η απλούστευση των κανόνων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την περίοδο 

2007–2013 (κατ’ αποκοπήν ποσά για τα γενικά έξοδα, θέσπιση κανόνων επιλεξιμότητας σε εθνικό επί-

πεδο…).

Στον τομέα των εξωτερικών δράσεων: • η έγκριση, το 2008, νέων κοινών (ΕΚ - ΗΕ) κατευθυντήριων γραμ-

μών για την προβολή, με την εκπόνηση κοινής εντολής καθηκόντων για τις επαληθεύσεις· η βελτίωση εκ 

μέρους της Επιτροπής των λειτουργικών δυνατοτήτων ενός κοινού συστήματος πληροφοριών σχετικά με 

τα έργα· η έγκριση τυποποιημένης εντολής για τις επαληθεύσεις των δαπανών που σχετίζονται με συμβά-

σεις επιχορήγησης και παροχής υπηρεσιών βάσει τιμής μονάδας στο πλαίσιο των δαπανών στον τομέα 

των εξωτερικών δράσεων και σε επίπεδο φορέων υλοποίησης των έργων.

Στον τομέα των εσωτερικών πολιτικών: • η βελτίωση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στους δικαι-

ούχους μέσω ειδικού ιστοτόπου (CORDIS)· η έγκριση στρατηγικής ελέγχου για την περίοδο 2007–2013, 

με στόχο τη διόρθωση των σφαλμάτων που δεν εντοπίζονται κατά τους ελέγχους των εγγράφων· απλού-

στευση της επιλεξιμότητας των εξόδων (δαπάνες προσωπικού και έμμεσα έξοδα).

Πηγή: Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την παρακολούθηση της 

απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής για το 2006.
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Παραδείγματα των προα-

ναφερθέντων περιέχονται 

στη διαδικασία χορήγησης 

απαλλαγής για τον προϋπο-

λογισμό του 2007, στο πλαί-

σιο της οποίας το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο καλεί την Επι-

τροπή και τα κράτη μέλη να 

λάβουν μέτρα για την απο-

σαφήνιση και απλούστευση 

των κανονισμών, με σκοπό 

τη μείωση των κινδύνων σφάλματος, τον εξορθολογισμό των ελέγχων και τη μείωση του κόστους. 

Τα αιτήματα αυτά έχουν πεδίο εφαρμογής σε τομείς όπου η διαχείριση είναι είτε επιμερισμένη, 

όπως η γεωργία και η συνοχή, είτε άμεση, όπως η έρευνα, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση.

Κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ειδικές εκθέσεις. Ωστόσο, 

λόγω του ότι αυτές δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η παρουσίασή τους και η σχε-

τική συζήτηση πραγματοποιούνται συνήθως σε προγενέστερο στάδιο, στο πλαίσιο συνεδριάσεων 

στο Κοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο.

Ο αντίκτυπος των εκθέσεων ελέγχου μπορεί να αυξηθεί εάν αυτές προσελκύσουν τα φώτα των 

σχετικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, επισύρουν την προσοχή ενός ευρύ-

τερου κοινού και καθίστανται αντικείμενο ευρύτερης ανταλλαγής απόψεων. Η ετήσια έκθεση του 

Συνεδρίου προβάλλεται συνήθως σε σημαντικό βαθμό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, 

αρκετές από τις ειδικές εκθέσεις του προσελκύουν επίσης το ενδιαφέρον του Τύπου.

Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η έκθεση σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση (ειδική έκθεση 

αριθ. 8/2008), η οποία δημοσιεύθηκε κατά την περίοδο έγκρισης των αποτελεσμάτων από την εξέ-

ταση της κατάστασης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Λόγω της σημασίας της πολλαπλής 

συμμόρφωσης και του πρωταγωνιστικού ρόλου της στο πλαίσιο της ΚΓΠ, καθώς και λόγω του χρό-

νου της σχετικής δημοσίευσης, η έκθεση προβλήθηκε ευρέως από πολλά και διαφορετικά είδη 

μέσων: τηλεόραση, εφημερίδες, εξειδικευμένο Τύπο, δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο (Τύπος, γεωργι-

κές οργανώσεις, ιστότοποι Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιστολόγια κ.λπ.). Πράγματι, συζη-

τήθηκε εκτενώς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο στο σχέδιο έκθεσής του για τη χορήγηση 

απαλλαγής περιέλαβε σχεδόν όλες τις συστάσεις του Συνεδρίου.

Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση προγενέστερων παρατηρήσεων του Συνεδρίου 

περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα κεφάλαια της ετήσιας έκθεσής του. Η παρατήρηση που εμφανί-

ζεται συχνότερα στην τελευταία ετήσια έκθεσή του (2007) είναι ότι, μολονότι έχουν ληφθεί κάποια 

μέτρα, τα προβλήματα που είχαν διαπιστωθεί στο παρελθόν παραμένουν ανεπίλυτα, τουλάχιστον 

εν μέρει.

Επί του παρόντος, το Συνέδριο εκπονεί ανάλυση του αντικτύπου των εργασιών του, εκθέσεων και 

γνωμών, διευρύνοντας τον σχετικό χρονικό ορίζοντα. Παραδείγματος χάριν, το Συνέδριο χρησι-

μοποιεί ως βάση της αξιολόγησης του αντικτύπου των ελέγχων του μια βάση δεδομένων της Επι-

τροπής σχετικά με την παρακολούθηση, εκ μέρους της, των συστάσεων του ελέγχου. Η αξιολό-

γηση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε εργασίες ελέγχου οι οποίες να περιλαμβάνουν ξεχωριστούς 

εις βάθος ελέγχους, οι οποίοι θα καταλήξουν σε περαιτέρω διαπιστώσεις και συστάσεις. Αυτές, με 

τη σειρά τους, μπορούν να περιληφθούν είτε σε μεταγενέστερη ειδική έκθεση που θα καλύπτει 

τον σχετικό τομέα ελέγχου είτε σε έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση και τον αντίκτυπο των 

συστάσεων στη δημοσιονομική διαχείριση.



ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΚΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Με την προοπτική της ανάπτυξης ενός πλαισίου κοινοτικού εσωτερικού ελέγχου, το Συνέδριο ανέ-

φερε στη γνώμη του αριθ. 2/2004 ότι επαφίεται στα πολιτικά όργανα της Ένωσης να αποφασίσουν 

σχετικά με το επίπεδο κινδύνου που είναι διατεθειμένα να ανεχθούν κατά την έγκριση των πολιτι-

κών της ΕΕ σχετικά με τις δαπάνες.

Το Συνέδριο κάλεσε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία ως προς την 

ισοστάθμιση του κόστους και του οφέλους των ελέγχων, ήτοι σχετικά με τον ανεκτό κίνδυνο εναπο-

μενόντων σφαλμάτων όσον αφορά τις δαπάνες. Το κόστος των ελέγχων πρέπει να είναι αντίστοιχο 

με τα οφέλη που αποφέρουν, τόσο από χρηματική όσο και από πολιτική άποψη.

Κατόπιν της δημοσίευσης της εν λόγω γνώμης, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμ-

βούλιο, στα ψηφίσματά τους για τη χορήγηση απαλλαγής, διατύπωσαν την επιθυμία να συνεχιστεί 

η εξέταση του θέματος και να προωθηθεί κοινή αντίληψη της έννοιας του ανεκτού επιπέδου κιν-

δύνου. Στο τέλος του 2008 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Για μια κοινή αντίληψη της 

έννοιας του ανεκτού κινδύνου σφάλματος». Το Συνέδριο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 

έκδοση της εν λόγω ανακοίνωσης και απηύθυνε απάντηση στην Επιτροπή, με την οποία επισήμανε 

ορισμένους περιορισμούς και εντόπισε βασικές πτυχές που πρέπει να εξεταστούν για τη μελλο-

ντική ανάπτυξη του εν λόγω θέματος.

Η Επιτροπή σημείωνε στην ανακοίνωσή της ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τον ανεκτό κίν-

δυνο σφάλματος πρέπει να στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα περαιτέρω απλούστευσης. 

Ομοίως, το Συνέδριο υπογραμμίζει τη σημασία και τα οφέλη της περαιτέρω απλούστευσης, καθώς 

και τον δυνητικό αντίκτυπό της στη μείωση των σφαλμάτων και των παρατυπιών.
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Η έννοια του «ανεκτού κινδύνου σφάλματος» πρέπει να διαχωριστεί σαφώς από την έννοια του 

«ορίου σημαντικότητας», όπως αυτή ορίζεται και εφαρμόζεται από το Συνέδριο, η οποία πρέπει να 

παραμείνει αρμοδιότητα του εξωτερικού ελεγκτή10.

Το Συνέδριο είναι της άποψης ότι η ανάλυση του κόστους και του οφέλους των προγραμμάτων 

δαπανών θα μπορούσε να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όχι μόνον όσον αφορά τις συζητήσεις 

σχετικά με τον «ανεκτό κίνδυνο», αλλά και όσον αφορά την επανεξέταση του κανονιστικού πλαι-

σίου και της διάρθρωσης από διαχειριστική άποψη των εν λόγω προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, το 

ορθό ερώτημα ενδέχεται να μην είναι εάν υπάρχει «ανεκτός κίνδυνος σφάλματος», αλλά εάν ο κίν-

δυνος σφάλματος είναι τόσο μεγάλος ώστε ένα συγκεκριμένο καθεστώς ή πρόγραμμα να πρέπει να 

διακοπεί ή να τροποποιηθεί σημαντικά. Πράγματι, η έννοια του «ανεκτού κινδύνου» πρέπει επίσης 

να λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη κατά το σχεδιασμό καθεστώτων ή προγραμμάτων δαπανών (και 

εσόδων).

Θα ήταν χρήσιμο εάν, κατά την έγκριση των προγραμμάτων δαπανών, παρέχονταν επίσης επαρ-

κείς πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά, καθώς και με το κόστος των 

προβλεπόμενων ελέγχων για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων σε ανεκτό επίπεδο. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο οι αποφάσεις θα λαμβάνονταν βάσει εγκυρότερης ενημέρωσης, έπειτα από σαφή εξέταση 

των σχετικών κινδύνων και δαπανών. Με την ευκαιρία του εγχειρήματος της αναθεώρησης του 

δημοσιονομικού πλαισίου θα μπορούσε να εξεταστεί και το θέμα αυτό, όπως πρότεινε το Συνέδριο 

στην απάντησή του προς την ανακοίνωση της Επιτροπής «Μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού σε 

μια Ευρώπη που αλλάζει»11.

10 Η έννοια της «σημαντικότητας» ορίζεται στο διεθνές ελεγκτικό πρότυπο (ΔΕΠ) 320 ως εξής: «Η πληροφορία είναι ουσιώδης 

εάν η παράλειψη ή η πλημμελής διατύπωσή της θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που 

λαμβάνονται με βάση τις οικονομικές καταστάσεις. Η σημαντικότητα εξαρτάται από το μέγεθος του αντικειμένου ή του 

σφάλματος που κρίνεται υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις της παράλειψης ή της πλημμελούς διατύπωσης της πληρο-

φορίας. Κατά συνέπεια, η σημαντικότητα αποτελεί το όριο αποδοχής ή απόρριψης μιας πληροφορίας και όχι το πρώτιστο 

ποιοτικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει η πληροφορία αυτή προκειμένου να είναι χρήσιμη.» 

11 Βλέπε την απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μεταρρύθμιση του 

προϋπολογισμού σε μια Ευρώπη που αλλάζει», Απρίλιος 2008. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Κάθε χρόνο, το Συνέδριο σχεδιάζει σε γενικές γραμμές το μελλοντικό ελεγκτικό έργο του, στο 

πλαίσιο προγράμματος εργασίας που υποβάλλει στην επιτροπή ελέγχου των προϋπολογισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το οποίο είναι διαθέσιμο για το ευρύ κοινό στον ιστότοπο του Συνε-

δρίου. Το πρόγραμμα εργασίας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους σχετικά με τους νέους και τους 

εν εξελίξει ελέγχους, καθώς και σχετικά με τις προβλεπόμενες εκθέσεις. Το Συνέδριο παρακολουθεί 

την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας προκειμένου να διαθέτει στοιχεία αναφοράς για την 

πραγματοποίηση βελτιώσεων κατά τα προσεχή έτη.

Το 2008, ο αριθμός των ειδικών εκθέσεων και των γνωμών ήταν ανάλογος με των προγενέστερων 

ετών. Οι ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυ-

ξης δημοσιεύθηκαν εντός των προθεσμιών που είχαν προβλεφθεί.

Τελικά προϊόντα που παρήχθησαν από το Συνέδριο

Αριθμός ειδικών εκθέσεων

Ετήσιες εκθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των ΕΤΑ)

Ειδικές ετήσιες εκθέσεις

Γνώμες
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η στρατηγική ελέγχου βασίζεται στους στρατηγικούς στόχους του Συνεδρίου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Επαγγελματισμός Υλοποιήσεις Ενδιαφερόμενοι
Αποκόμιση διδαγμάτων 

και ανάπτυξη

Έγκυρη μεθοδολογία, 

κατάλληλη στρατηγική 

ελέγχου, εξέλιξη των 

πρακτικών ελέγχου των 

δημόσιων οικονομικών, 

κοινά ελεγκτικά πρότυπα 

και ελεγκτικά κριτήρια 

για τα κεφάλαια της ΕΕ, 

συνεργασία με τα ΑΟΕ 

της ΕΕ, αποτελεσματικό 

«πλαίσιο κοινοτικού 

ελέγχου»

Επιλογή κατάλληλων 

θεμάτων ελέγχου, έγκαιρη 

δημοσίευση σαφών και 

ευανάγνωστων εκθέσεων, 

ποιότητα των ελέγχων των 

επιδόσεων, αύξηση του 

αντικτύπου των εκθέσεων

Ανάπτυξη των σχέσεων 

με τους ελεγχομένους 

για την ενίσχυση 

της κατανόησης της 

διεργασίας του ελέγχου 

και για την επίτευξη 

ευρύτερης αποδοχής των 

αποτελεσμάτων του

Ανάπτυξη των επαφών με 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ως 

αρμόδιων για τον 

προϋπολογισμό και την 

απαλλαγή αρχών

Αποτελεσματική 

επικοινωνία με τους 

πολίτες της ΕΕ

Αποκόμιση διδαγμάτων 

από την αξιολόγηση 

από ομοτίμους για 

την ενίσχυση και την 

ανάπτυξη της οργάνωσης, 

των μεθόδων, των 

διεργασιών και των 

υλοποιήσεων, καθώς και 

για τη μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας

Εφαρμογή 

αποτελεσματικών και 

δυναμικών πολιτικών στον 

τομέα των ανθρώπινων 

πόρων

Επαγγελματική 

επιμόρφωση υψηλής 

ποιότητας· αναβάθμιση 

της υποδομής

Εφαρμογή των 

πολιτικών ΤΠ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2009-2012

Μεγιστοποίηση του συνολικού αντικτύπου των ελέγχων του ΕΕΣ 
Αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της βέλτιστης χρησιμοποίησης των πόρων
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Το Συνέδριο διενεργεί ελέγχους και καταρτίζει εκθέσεις, σκοπός των οποίων είναι η βελτίωση της 

διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ και η προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ για 

λογαριασμό των πολιτών της. Τα κύρια στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη της στρα-

τηγικής που διέπει τις πράξεις του Συνεδρίου είναι τα εξής:

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόγραμμα 
εργασίας

Εκθέσεις
Ελεγκτικές 
εργασίες

Προκειμένου να υλοποιήσει την αποστολή και το όραμά του, το 2008 το Συνέδριο ανέπτυξε στρα-

τηγική ελέγχου για την περίοδο 2009-2012, σύνοψη της οποίας είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του 

Συνεδρίου.

Η στρατηγική του Συνεδρίου σχεδιάστηκε με βάση δύο στόχους προτεραιότητας: μεγιστοποίηση 

του συνολικού αντικτύπου των ελέγχων του και αύξηση της αποδοτικότητάς του μέσω της βέλτι-

στης χρησιμοποίησης των πόρων του. Οι στόχοι αυτοί θα αποτελέσουν το γνώμονα για τα προ-

γράμματα εργασίας του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου, καθώς και 

για τις προσπάθειές του για συνεχή βελτίωση.

Το Συνέδριο προτίθεται να μεγιστοποιήσει το συνολικό αντίκτυπο των ελέγχων του κατά τη διάρ-

κεια της προαναφερθείσας περιόδου ως εξής:

με επιλογή και σχεδιασμό ελέγχων εστιασμένων σε θέματα που αφορούν τομείς κινδύνου και • 

τα οποία είναι ύψιστης σημασίας για τους ενδιαφερομένους·

με τη συνεχή διατύπωση αδιάσειστων συμπερασμάτων ελέγχου και χρήσιμων συστάσεων για • 

βελτίωση, καθώς και με την παρακολούθηση αυτών·

με τη διεύρυνση του φάσματος των ελέγχων που διενεργεί και την ανάπτυξη νέων ελεγκτικών • 

προϊόντων, πέραν των ετήσιων και ειδικών εκθέσεων που ήδη καταρτίζει·

με την αύξηση του αριθμού και τη βελτίωση του έγκαιρου και του εύχρηστου των ειδικών εκθέ-• 

σεών του· και

με περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών του με τους κύριους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβα-• 

νομένων των σχετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των μέσων ενημέρωσης και 

του ευρύτερου κοινού.

Το Συνέδριο προτίθεται να αυξήσει την αποδοτικότητά του μέσω της βέλτιστης χρησιμοποίησης 

των πόρων του κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου ως εξής:

βελτιώνοντας τη διακυβέρνηση• ·

εφαρμόζοντας αποτελεσματικές και δυναμικές πολιτικές στον τομέα των ανθρώπινων πόρων• ·

οργανώνοντας ορθολογιστικά τα ελεγκτικά καθήκοντα• ·

ενισχύοντας τα εργαλεία ΤΠ• ·

αναπτύσσοντας τις επαγγελματικές δεξιότητες• ·

αναπτύσσοντας τις σχέσεις με τους ελεγχομένους.• 
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΟ 200912

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, το πρόγραμμα εργασίας για το 2009 περιλαμβάνει τις ετήσιες 

εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δημοσιονομικών ελέγχων που το Συνέ-

δριο οφείλει να διενεργεί δυνάμει της Συνθήκης και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ, 

καθώς και ειδικές εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων των επιδό-

σεων σχετικά με ειδικά ζητήματα τα οποία συνδέονται με τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ.

Για το 2009, το Συνέδριο επισήμανε ορισμένα θέματα ελέγχου που αφορούν, αφενός, εξελίξεις στις 

πολιτικές και, αφετέρου, διαχειριστικά ζητήματα.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στις πολιτικές της ΕΕ, επισημάνθηκαν τα εξής θέματα:

ανάπτυξη και απασχόληση• ·

κλιματική αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη• ·

η Ευρώπη ως παγκόσμιος εταίρος• · και

βελτίωση της νομοθεσίας.• 

Εξάλλου, όσον αφορά τη διαχείριση των κεφαλαίων της ΕΕ, το Συνέδριο επισήμανε τα εξής θέματα 

στα οποία αρμόζει ιδιαίτερη προσοχή:

κλείσιμο των προγραμμάτων δαπανών για την περίοδο 2000-2006, ιδιαίτερα των διαρθρωτι-• 

κών ταμείων·

υποχρέωση λογοδοσίας και μεταρρύθμιση της ΕΕ• ·

πρόοδος του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγ-• 

χου, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας του ανεκτού κινδύνου· και

μέτρα διαχείρισης και ελέγχου σε επίπεδο κρατών μελών.• 

Από το 2009 και εξής, το Συνέδριο σκοπεύει να θίξει τα θέματα αυτά στο πλαίσιο των ετήσιων και 

των ειδικών εκθέσεών του, καθώς και στο πλαίσιο της καθιέρωσης ορισμένων νέων προϊόντων που 

περιγράφονται κατωτέρω.

Το Συνέδριο προτίθεται να δημοσιεύσει ορισμένες ειδικές εκθέσεις, καθώς και νέα προϊόντα σχε-

τικά με αυτές, βάσει του καταλόγου των επιλεγέντων ελεγκτικών καθηκόντων που εκτελεί.

Κατά γενικό κανόνα, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των εν λόγω επιλεγέντων ελεγκτικών καθηκό-

ντων, καθώς και η δημοσίευση της σχετικής έκθεσης, διαρκούν περισσότερο από ένα έτος. Συνε-

πώς, η πλειονότητα των εκθέσεων που δημοσιεύεται σε ένα δεδομένο έτος αφορά ελεγκτικά καθή-

κοντα των οποίων η έναρξη πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενα έτη.

Στο πλαίσιο 5 παρουσιάζονται ορισμένα από τα επιλεγέντα καθήκοντα ελέγχου, τα οποία έχουν 

ολοκληρωθεί ή είναι υπό ολοκλήρωση και ενδέχεται να δημοσιευθούν ως ειδικές εκθέσεις κατά τη 

διάρκεια του 2009 ή στις αρχές του 2010.

12 Για πληρέστερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές εργασίες του Συνεδρίου, ο αναγνώ-

στης μπορεί να ανατρέξει στο πρόγραμμα εργασίας του οργάνου για το 2009, το οποίο διατίθεται στον ιστότοπό του 

(www.eca.europa.eu).
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Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων

Eπισιτιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης • 

για τους απόρους: αξιολόγηση των στόχων, των 

μέσων και των μεθόδων που εφαρμόστηκαν

Ενέργειες προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα• 

Σχέδια του LIFE με επίκεντρο το φυσικό περιβάλ-• 

λον

Μέσα διαχείρισης για τα γαλακτοκομικά προϊό-• 

ντα και τις σχετικές αγορές

Διαρθρωτικές πολιτικές, μεταφορές, έρευνα και 

ενέργεια

Πρόγραμμα δημόσιας υγείας της Ευρωπαϊκής • 

Ένωσης 2003-2007

Η αποτελεσματικότητα των δαπανών για την επε-• 

ξεργασία λυμάτων στο πλαίσιο διαρθρωτικών 

μέτρων κατά τις περιόδους προγραμματισμού 

1994-1999 και 2000-2006

Διαχείριση της φάσης ανάπτυξης και επικύρωσης • 

του προγράμματος Galileo

«Δίκτυα αριστείας» και «ολοκληρωμένα έργα» • 

της κοινοτικής πολιτικής έρευνας: επιτεύχθηκαν 

οι στόχοι;

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης για γυναίκες • 

που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο

Εξωτερικές δράσεις

Σχέδια CARDS στον τομέα της δικαιοσύνης και των • 

εσωτερικών υποθέσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια

Συμμετοχή των μη κρατικών φορέων στην ανα-• 

πτυξιακή συνεργασία της ΕΚ

Διαχείριση της προενταξιακής βοήθειας προς την • 

Τουρκία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ενέργειες παροχής βοήθειας εκ μέρους της Επι-• 

τροπής υλοποιούμενες μέσω οργανισμών των 

Ηνωμένων Εθνών

Παροχή στήριξης για την περιφερειακή ολο-• 

κλήρωση και το εμπόριο στην Ανατολική και τη 

Δυτική Αφρική

Έσοδα, τραπεζικές δραστηριότητες, δαπάνες 

διοικητικής λειτουργίας, κοινοτικά όργανα και 

οργανισμοί και εσωτερικές πολιτικές

Τραπεζικά μέτρα στην περιοχή της Μεσογείου • 

στο πλαίσιο του προγράμματος MEDA και των 

προηγούμενων πρωτοκόλλων

Διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της Επι-• 

τροπής

Δραστηριότητες επιλογής προσωπικού της Ευρω-• 

παϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού

Εκτελεστικοί οργανισμοί• 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργική αποδο-• 

τικότητα της διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρι-

κής Τράπεζας

Καθεστώς κινητικότητας του προγράμματος • 

Leonardo da Vinci

Απλουστευμένες διαδικασίες για τη θέση σε ελεύ-• 

θερη κυκλοφορία

ΠΛΑΙΣΙΟ 5

Επιπλέον, όπως προβλέπεται στη στρατηγική ελέγχου του, το Συνέδριο θα αναπτύξει νέα προϊόντα 

βάσει του καταλόγου επιλεγέντων ελεγκτικών καθηκόντων του:

Πρώτον, το Συνέδριο θα αφιερώσει μια έκθεση στην  — παρακολούθηση των διαπιστώσεών 

του, που θα συγκεντρώνει σε ένα και μόνον έγγραφο τα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με 

την εφαρμογή των συστάσεων, τα οποία προηγουμένως περιλαμβάνονταν τόσο στην ετήσια 

έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσο και σε ειδικές εκθέσεις.

Η παρακολούθηση των συστάσεων αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους με τους οποί-

ους το Συνέδριο μπορεί να συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Η έκθεση θα εξετάσει κατά πόσον έχει δοθεί συνέχεια στις συστάσεις του Συνεδρίου και, κατά 

περίπτωση, θα συμπεριλάβει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που ελήφθη-

σαν. Η δημοσίευση της εν λόγω έκθεσης αναμένεται σχεδόν ταυτόχρονα με αυτή της ετήσιας 

έκθεσης.

Δεύτερον, το Συνέδριο προτίθεται να καταρτίσει έκθεση σχετικά με τους  — τομείς υψηλού κινδύ-

νου όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση των κεφαλαίων της ΕΕ. Η εν λόγω υπό κατάρτιση 

έκθεση προορίζεται για τη νέα Επιτροπή και φιλοδοξεί να αποτελέσει βοήθημα στην εκτέλεση 

των καθηκόντων της, τα οποία θα αναλάβει κατά το τέλος του τρέχοντος έτους.



ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΜΟΤΙΜΟΥΣ

Το 2006, το Συνέδριο πραγματοποίησε αυτοαξιολόγηση, με την οποία εντοπίστηκαν τόσο τα θετικά 

σημεία όσο και οι αδυναμίες του. Ακολούθησε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των αδυνα-

μιών. Το εν λόγω σχέδιο περιλάμβανε σειρά μέτρων τα οποία οδήγησαν:

στην υιοθέτηση του οράματος, της αποστολής, των στρατηγικών στόχων και του σχεδιασμού • 

του Συνεδρίου·

στην ανάπτυξη εσωτερικών δεικτών απόδοσης, οι οποίοι τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή • 

(βλέπε το κατωτέρω τμήμα)·

στην έγκριση στρατηγικής εσωτερικής επικοινωνίας, η οποία ήδη εφαρμόζεται και έχει επιφέ-• 

ρει βελτίωση των διαύλων διάδοσης των πληροφοριών εντός του Συνεδρίου·

σε διάφορες ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας των εκθέσεων του Συνεδρίου, όπως νέα • 

γραφική παρουσίαση με στόχο να γίνουν πιο ευανάγνωστες, καθώς και εξωτερικές αξιολογή-

σεις·

στην έγκριση στρατηγικής για τη βελτίωση των σχέσεων του Συνεδρίου με τους ενδιαφερομέ-• 

νους, τον Τύπο και το ευρύ κοινό, η οποία εφαρμόζεται σταδιακά.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του για βελτίωση, κατά τη διάρκεια του 2009 το Συνέδριο θα κατα-

βάλει κάθε προσπάθεια να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις της έκθεσης σχετικά με 

τη «Διεθνή αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από ομοτίμους», η οποία δημοσι-

εύθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 και αποτελεί σημαντικό βήμα για τις εν εξελίξει μεταρρυθμιστικές 

διεργασίες του Συνεδρίου.

Η αξιολόγηση από ομοτίμους πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους των εθνικών οργάνων ελέγ-

χου του Καναδά, της Νορβηγίας, της Αυστρίας και της Πορτογαλίας. Οι ομότιμοι πραγματοποίησαν 

τις εργασίες τους κατά το 2008, οι οποίες περιλάμβαναν επαφές με την επιτροπή ελέγχου των προ-

ϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και παρέδωσαν την τελική έκθεσή τους στο τέλος του 

έτους. Στόχος των εργασιών τους ήταν να αξιολογηθεί ο σχεδιασμός και η λειτουργία του πλαισίου 

διαχείρισης του ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο. Μεταξύ άλλων αναλύθηκαν:

οι διαδικασίες σχεδιασμού και εξέτασης τόσο για τους δημοσιονομικούς ελέγχους όσο και για • 

τους ελέγχους των επιδόσεων·

η κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου• · και

οι υπηρεσίες που παρέχουν στήριξη στο Συνέδριο για την επίτευξη των στόχων του.• 
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Η ομάδα των ομοτίμων κατέληξε στο συμπέρασμα «ότι το πλαίσιο ελέγχου που έχει θεσπίσει το 

Συνέδριο σχεδιάστηκε κατάλληλα, σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τις ορθές πρακτι-

κές των ανωτάτων οργάνων ελέγχου». Επίσης, οι ομότιμοι παρατήρησαν ότι:

«το Συνέδριο ασκεί το έργο του με ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα»• ·

«οι εκθέσεις ελέγχου που εξετάστηκαν κατά την αξιολόγηση βασίζονταν σε επαρκή και κατάλ-• 

ληλα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου, όπως ορίζουν τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα»· και

«το επίπεδο εμπιστοσύνης των ερωτηθέντων ενδιαφερομένων στις εκθέσεις του Συνεδρίου • 

είναι υψηλό και, κατά γενικό κανόνα, θεωρούν ότι αυτές είναι ακριβοδίκαιες, αντικειμενικές και 

βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά».

Το Συνέδριο εκτιμά τα εποικοδομητικά σχόλια και συστάσεις των ομοτίμων, που επισημαίνουν τις 

ευκαιρίες τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει και τις προκλήσεις στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί 

προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω ως ανώτατο όργανο ελέγχου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνο-

νται οι εξής ανάγκες:

ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας που θα δίνει έμφαση στο γεγονός ότι το Συνέδριο εφαρμόζει πρα-• 

κτικές ενιαίου ελέγχου·

ενίσχυση των δραστηριοτήτων διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας, προκειμένου να εξα-• 

σφαλίζεται ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή των πολιτικών και πρακτικών ελέγχου του· 

και

περαιτέρω ανάπτυξη στρατηγικών ελέγχου βάσει ανάλυσης κινδύνου, προκειμένου να βελτι-• 

στοποιείται η χρησιμοποίηση των πόρων και να καλύπτονται οι διάφορες ανάγκες των ενδια-

φερομένων.

Όπως αναγνωρίζει η έκθεση των ομοτίμων, το σχέδιο δράσης που είχε προηγηθεί της έκθεσής τους 

προεξοφλούσε την πλειονότητα των συστάσεων. Το Συνέδριο προτίθεται να ενσωματώσει τις υπό-

λοιπες στη στρατηγική ελέγχου του για την περίοδο 

2009-2012, έπειτα από διάλογο με το προσωπικό του 

και τους ενδιαφερομένους, και θα καταβάλει κάθε 

προσπάθεια να τις εφαρμόσει κατά τη διάρκεια της 

εν λόγω περιόδου.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Το 2008, το Συνέδριο αποφάσισε να θεσπίσει σύστημα βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) τόσο 

για τις ελεγκτικές δραστηριότητές του όσο και για τις δραστηριότητές του που δεν σχετίζονται με 

τον έλεγχο, προκειμένου να μετρά τις επιδόσεις όσον αφορά την επίτευξη των στρατηγικών στό-

χων του, καθώς και αυτών που καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Οι ΒΔΕ στοχεύουν 

στην ενίσχυση της εσωτερικής και εξωτερικής υποχρέωσης λογοδοσίας, καθώς και στην αύξηση 

της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των εργασιών. Θα καθιερωθούν σταδιακά το 

2009 και το 2010.

ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Ενημέρωση της διοίκησης σχετικά με τις υλοποιήσεις του Συνεδρίου ως οργανισμού, σε σχέση • 

με τους προς επίτευξη στόχους του.

Παροχή στήριξης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με την εστίαση της προσοχής του οργανι-• 

σμού σε ζητήματα αποδοτικότητας και με την προώθηση βελτιώσεων.

Παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερομένους για θέματα σχετικά με τις επιδόσεις του • 

 Συνεδρίου.

Οι ΒΔΕ επικεντρώνονται στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Συνεδρίου καλύπτοντας την 

ποιότητα του ελέγχου, τις υλοποιήσεις, τον αντίκτυπο και τη χρηστή διαχείριση των πόρων του 

Συνεδρίου. Σχεδιάστηκαν με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις «εταιρικές» επιδόσεις 

του Συνεδρίου και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος διαχείρισής του.

Η ποσότητα και η ποιότητα των ελεγκτικών εργασιών μπορούν επίσης να βελτιωθούν με την εξέ-

ταση του αντικτύπου των εκθέσεων και γνωμών του Συνεδρίου στη δημοσιονομική διαχείριση. 

Τέσσερις βασικοί δείκτες απόδοσης (1 έως 4) στοχεύουν στη μέτρηση του αντικτύπου των εργα-

σιών του Συνεδρίου. Θα αναπτυχθούν προκειμένου να συμπεριληφθούν στο ετήσιο πρόγραμμα 

εργασίας του οργάνου για το 2010.

Ως πιλοτικό εγχείρημα, το Συνέδριο μέτρησε τις επιδόσεις των ΒΔΕ 5 και 6 για το 2008.

ΒΔΕ 5 — Αριθμός εκθέσεων που εγκρίθηκαν σε σύγκριση με τις προβλέψεις

Το 2008, το Συνέδριο ενέκρινε το 79 % των εκθέσεων που είχαν προβλεφθεί. Η ετήσια έκθεση και 

η πλειονότητα των ειδικών ετήσιων εκθέσεων εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις. 

Όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις, εγκρίθηκαν 12 από τις 20 που είχαν προβλεφθεί. Οι υπόλοιπες 

8 ήταν υπό κατάρτιση στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

ΒΔΕ 6 — Αριθμός εκθέσεων που εγκρίθηκαν εμπρόθεσμα

Το 2008, το Συνέδριο ενέκρινε εμπρόθεσμα το 73 % των εκθέσεών του. Η ετήσια έκθεση και όλες οι 

ειδικές ετήσιες εκθέσεις εγκρίθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ είναι αναγκαίο να καταβληθούν περαιτέρω 

προσπάθειες βελτίωσης όσον αφορά την έγκαιρη έγκριση των ειδικών εκθέσεων.



40

Ο ΒΔΕ 7 όσον αφορά τον αριθμό των κύριων εκθέσεων αρχικών διαπιστώσεων που καταρτίστηκαν 

εμπρόθεσμα πρόκειται να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες ως προς τις επιδόσεις και θα αναπτυχθεί 

το 2009. Ένας άλλος ΒΔΕ (8) θα αφορά θέματα σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση του Συνε-

δρίου. Δύο ΒΔΕ (9 και 10) θα βοηθήσουν στη βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης του προσωπικού 

και θα βελτιστοποιήσουν τη χρησιμοποίηση της επαγγελματικής επιμόρφωσης ως μέσου συνεχούς 

ενημέρωσης του προσωπικού σχετικά με τις πλέον πρόσφατες μεθόδους και τεχνικές ελέγχου.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Β∆Ε 1
Αξιολόγηση της ποιότητας και του αντικτύπου του ελέγχου του Συνεδρίου 

εκ μέρους των κύριων χρηστών των εκθέσεων του Συνεδρίου

Β∆Ε 2
Αξιολόγηση της ποιότητας και του αντικτύπου των ελέγχων του Συνεδρίου 

εκ μέρους του ελεγχόμενου φορέα

Β∆Ε 3
Βαθμολογία του περιεχομένου και της παρουσίασης των εκθέσεων του 

Συνεδρίου εκ μέρους ειδικής ομάδας εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

Β∆Ε 4
Ποσοστό συστάσεων ελέγχου:

α) που έγιναν δεκτές από τον ελεγχόμενο φορέα

β) που εφαρμόστηκαν από τον ελεγχόμενο φορέα εντός x ετών

Β∆Ε 5 Αριθμός εκθέσεων που εγκρίθηκαν σε σύγκριση με τις προβλέψεις

Β∆Ε 6 Αριθμός εκθέσεων που εγκρίθηκαν εμπρόθεσμα

Β∆Ε 7 Ποσοστό εκθέσεων αρχικών διαπιστώσεων που καταρτίστηκαν εμπρόθεσμα

Β∆Ε 8
Εξωτερική αξιολόγηση της δημοσιονομικής διαχείρισης του Συνεδρίου:

α) γνώμη του εξωτερικού ελεγκτή

β) απόφαση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχή

Β∆Ε 9 Βαθμός ικανοποίησης του προσωπικού του Συνεδρίου

Β∆Ε 10 Μέσος αριθμός ημερών επαγγελματικής επιμόρφωσης κατ’ άτομο



ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Η συνθήκη ΕΚ όριζε ότι το ΕΕΣ ασκεί τον έλεγχό του «σε συνεργασία» με τα ανώτατα όργανα 

ελέγχου (ΑΟΕ) των κρατών μελών, ενώ η συνθήκη του Άμστερνταμ προσέθεσε αργότερα ότι «το 

Ελεγκτικό Συνέδριο και τα εθνικά όργανα ελέγχου συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης, δια-

τηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους». Η συνθήκη της Νίκαιας ανέπτυξε περαιτέρω το εν 

λόγω σημείο με τη δήλωση 18 της τελικής πράξης της, όπου το ΕΕΣ καλούνταν ρητά να συστήσει 

επιτροπή επαφών με τα ΑΟΕ των κρατών μελών, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι επικεφαλής των 

ΑΟΕ και το Συνέδριο θα συνεδριάζουν κάθε χρόνο προκειμένου να συζητούν θέματα κοινού ενδι-

αφέροντος. Διατηρούνται καθημερινές επαφές μέσω των υπαλλήλων-συνδέσμων που ορίζει κάθε 

όργανο. Έχουν συγκροτηθεί ομάδες εργασίας προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινών 

θέσεων και πρακτικών.

Τον Δεκέμβριο του 2008, το ΕΕΣ διοργάνωσε την ετήσια συνάντηση της επιτροπής επαφών των 

επικεφαλής των ΑΟΕ της ΕΕ. Κύριο θέμα της ήταν η μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ και 

η αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας για την περίοδο 2008-2011.

Η επιτροπή επαφών στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της, προκειμένου 

να βελτιωθεί ο εξωτερικός έλεγχος και η εξωτερική υποχρέωση λογοδοσίας στον τομέα της ΕΕ. 

Ο ρόλος της επιτροπής επαφών αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου παράλληλα με την ευρω-

παϊκή ολοκλήρωση.

Η εν λόγω επιτροπή, επιπλέον του ότι διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΑΟΕ και 

του ΕΕΣ, κατέστησε δυνατή την επίτευξη σημαντικής προόδου μέσω της αποτελεσματικής συνερ-

γασίας μεταξύ των διαφόρων οργάνων.

Στη συνάντησή της το 2007 στο Ελσίνκι, η επιτροπή επαφών διαπίστωσε ότι είναι αναγκαίο να θίγο-

νται εγκαίρως αναδυόμενα ή νέα ζητήματα και συμφώνησε να αφιερώνεται πάντοτε ένα σημείο της 

ημερήσιας διάταξης σε τέτοια θέματα επικαιρότητας. Συνεπώς, κατά τη συνάντησή της το 2008, 

η επιτροπή επαφών συζήτησε σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και συμ-

φώνησε να διοργανώσει εργαστήριο σχετικά με το ρόλο των ΑΟΕ της ΕΕ στο πλαίσιο της κρίσης. 

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε δίκτυο προώθησης της συνεργασίας σχετικά με τους ελέγχους που 

συνδέονται με τη στρατηγική της Λισσαβόνας και με τα μέτρα διαχείρισης της κρίσης εκ μέρους 

της ΕΕ.
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Το Συνέδριο συμμετέσχε στις συνεδριάσεις του δικτύου των ΑΟΕ των υποψηφίων και δυνάμει υπο-

ψηφίων χωρών (Τουρκία, Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, καθώς και Μαυροβούνιο). Οι συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν τον 

Μάιο και τον Οκτώβριο, ταυτόχρονα με τις συναντήσεις των συνδέσμων. Επίσης, αντιπροσωπεία 

του Συνεδρίου συμμετέσχε σε εργαστήριο σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των συστημά-

των δημόσιου εσωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου (Public Internal Financial Control, PIFC), που 

διοργάνωσε το εν λόγω δίκτυο στις 8 και 9 Ιουλίου στην Άγκυρα της Τουρκίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008, το Συνέδριο συμμετέσχε ενεργά στις διάφορες ομάδες εργασίας 

που έχει συγκροτήσει η επιτροπή επαφών. Το Συνέδριο προεδρεύει της ομάδας εργασίας για τα 

κοινά πρότυπα ελέγχου, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη κοινών προτύπων ελέγχου και συγκρί-

σιμων κριτηρίων ελέγχου, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου προσαρμοσμένων 

στο πλαίσιο της ΕΕ. Το 2008, η εν λόγω ομάδα εργασίας πραγματοποίησε τέσσερις συνεδριάσεις. 

Τον Δεκέμβριο του 2008, το Συνέδριο ανέλαβε την (κυλιόμενη) προεδρία της ομάδας εργασίας 

στον τομέα του ΦΠΑ και το δίκτυο εμπειρογνωμόνων στον τομέα της γεωργίας ανέλαβε εκ νέου τις 

εργασίες του υπό την προεδρία ενός Μέλους του Συνεδρίου.

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Συνέδριο εξακολούθησε να συμμετέχει ενεργά και να συμβάλλει στη βελτίωση των διεθνών 

ελεγκτικών προτύπων και πρακτικών, με τη συμμετοχή του τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον 

διεθνή οργανισμό των ανωτάτων οργάνων ελέγχου των δημόσιων οικονομικών, τον EUROSAI και 

τον INTOSAI αντίστοιχα.

Αντιπροσωπεία του Συνεδρίου συμμετέσχε στο VII συνέδριο του EUROSAI, που πραγματοποιή-

θηκε στις 2-5 Ιουνίου στην Κρακοβία της Πολωνίας. Τα κύρια θέματα συζήτησης ήταν η καθιέρωση 

συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας του ελέγχου στους κόλπους των ΑΟΕ, ο έλεγχος των κοι-

νωνικών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες. Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου παρουσίασε μελέτη σχετικά με το ρόλο των ηγετικών στε-

λεχών στην καθιέρωση συστήματος διαχείρισης της ποιότητας του ελέγχου.

Το Συνέδριο εκπροσωπείται στην ομάδα εργασίας «Περιβάλλον» και στην ομάδα εργασίας «Τεχνο-

λογία των πληροφοριών» του EUROSAI και συμμετέχει στην επιτροπή επαγγελματικής επιμόρφω-

σης του εν λόγω οργανισμού. Το Συνέδριο συμμετέχει επίσης στην ομάδα εργασίας που είναι αρμό-

δια για την κατάρτιση οδηγού ορθών πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας στους κόλπους των 

ΑΟΕ. Η εν λόγω ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε κατά το VII συνέδριο του EUROSAI. Επιπλέον, το 

Συνέδριο συμμετέχει στην ειδική ομάδα του EUROSAI που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των 

κεφαλαίων που διατίθενται σε περίπτωση καταστροφών.
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Το συνέδριο του EUROSAI όρισε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και το εθνικό όργανο ελέγχου 

της Σλοβακίας ως ελεγκτές για την περίοδο 2009-2011.

Το Συνέδριο, αφότου κατέστη πλήρες μέλος του INTOSAI το 2004, συμμετείχε ενεργά στην υποεπι-

τροπή δημοσιονομικού ελέγχου, στην υποεπιτροπή ελέγχου συμμόρφωσης και στην υποεπιτροπή 

ελέγχου των επιδόσεων. Διαδραμάτισε ενεργό ρόλο με τη συμβολή του στην υποεπιτροπή για την 

προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και της διασφάλισης ποιότητας μέσω εθελοντικών αξιολογή-

σεων από ομοτίμους.

Από το 2008, το Συνέδριο προεδρεύει της ομάδας εργασίας για την υποχρέωση λογοδοσίας και τον 

έλεγχο στον τομέα των ενισχύσεων σε περίπτωση καταστροφών (η οποία διαδέχθηκε την ειδική 

ομάδα του INTOSAI για το τσουνάμι). Το Συνέδριο διοργάνωσε και φιλοξένησε την πρώτη συνά-

ντηση της εν λόγω ομάδας εργασίας, από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2008. Κατά τη συνάντηση 

αυτή, συζητήθηκε και εγκρίθηκε σχέδιο προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2008-2010. Κύριος 

στόχος είναι η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την υποχρέωση λογοδοσίας και τον έλεγχο 

στον εν λόγω τομέα, οι οποίες θα απευθύνονται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μέσω των αντίστοι-

χων φορέων τους που είναι επιφορτισμένοι με τον καθορισμό προτύπων. Πέραν του συντονιστικού 

ρόλου του, το Συνέδριο ανέλαβε και ορισμένα άλλα καθήκοντα, δύο από τα οποία σε συνεργασία 

με το εθνικό όργανο ελέγχου της Νορβηγίας. Η προεδρία της εν λόγω ομάδας εργασίας συνεπά-

γεται επίσης ότι το Συνέδριο εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του 

INTOSAI.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Το κύριο πλεονέκτημα του Συνεδρίου είναι το προσωπικό του. Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, υπήρχαν 

857 υπάλληλοι σε ενεργό υπηρεσία στο Συνέδριο (μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, 

εξαιρουμένων των Μελών, των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων και των ασκουμένων). 

Το προσωπικό αριθμεί 501 ελεγκτές και βοηθούς ελεγκτών, 163 μεταφραστές, 173 υπαλλήλους 

για την παροχή διοικητικής υποστήριξης και 20 υπαλλήλους για την Προεδρία. Το ακαδημαϊκό και 

επαγγελματικό υπόβαθρο των υπαλλήλων του Συνεδρίου καλύπτει ευρύ φάσμα, η δε ποιότητα της 

εργασίας τους και η αφοσίωσή τους σε αυτή αντικατοπτρίζεται στο υλοποιούμενο έργο του οργά-

νου.

Όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, το Συνέδριο καθιέρωσε έναν βασικό δείκτη απόδοσης 

(ΒΔΕ 9) για την αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης του προσωπικού του. Επί του παρόντος πραγ-

ματοποιείται έρευνα για το βαθμό ικανοποίησης του προσωπικού, η οποία θα παράσχει πληροφο-

ρίες για το θέμα αυτό και θα διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον εν λόγω τομέα.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το προσωπικό του οργάνου αποτελείτο από άνδρες και γυναίκες σε ίση σχεδόν αναλογία.

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
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Στο κατωτέρω διάγραμμα παρουσιάζεται η αναλογία ανδρών και γυναικών κατά επίπεδο αρμο-

διότητας στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Το Συνέδριο, όπως και τα λοιπά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 

εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και των 

προσλήψεων, αναγνωρίζει δε ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν εντονότερες προσπάθειες για την 

προαγωγή περισσότερων γυναικών σε υψηλότερες θέσεις στελεχών. 14 από τους 59 διευθυντές και 

προϊσταμένους τμήματος/μονάδας (το 24 %) είναι γυναίκες, ήτοι παρατηρείται ελαφρά αύξηση σε 

σύγκριση με το 2007. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές απασχολούνται στη Διεύθυνση Μετά-

φρασης και στις διοικητικές υπηρεσίες.

ΑΝΔΡΕΣ

Βοηθοί — γραμματείς (επίπεδο AST)

Ελεγκτές — διοικητικοί υπάλληλοι (επίπεδο AD)

Διευθυντής και προϊστάμενος μονάδας

ΑΝΔΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
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ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ

Από το κατωτέρω γράφημα προκύπτει ότι το Συνέδριο είναι ένα «νέο» όργανο (το 62 % των υπαλ-

λήλων του είναι ηλικίας κάτω των 44 ετών). Μεταξύ των 98 υπαλλήλων του Συνεδρίου που είναι 

ηλικίας 55 ετών και άνω, συγκαταλέγονται 27 από τους 59 διευθυντές και προϊσταμένους τμήματος/

μονάδας, γεγονός που σημαίνει ότι, κατά τα προσεχή 5 έως 10 έτη, θα υπάρξει ευρεία ανανέωση 

των ανώτερων στελεχών.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Η πολιτική του Συνεδρίου στον τομέα των προσλήψεων ακολουθεί τις γενικές αρχές και το καθε-

στώς που εφαρμόζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το δε προσωπικό του Συνεδρίου αποτελείται 

τόσο από μόνιμους όσο και από έκτακτους υπαλλήλους. Οι θέσεις εργασίας στο Συνέδριο καλύ-

πτονται από τους επιτυχόντες σε γενικούς διαγωνισμούς που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Επίσης, το Συνέδριο προτείνει περιόδους πρακτικής άσκησης για 

περιορισμένο αριθμό αποφοίτων πανεπιστημίου, οι οποίες διαρκούν από τρεις έως πέντε μήνες.

Το 2008, το Συνέδριο προσέλαβε 97 υπαλλήλους: 48 μόνιμους, 18 έκτακτους και 31 συμβασιού-

χους. Οι προσλήψεις εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των εφεδρικών πινάκων 

πρόσληψης που προκύπτουν από τους διαγωνισμούς της EPSO. Η έλλειψη κατάλληλων επιτυχό-

Πυραμίδα των ηλικιών
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ντων είχε ως συνέπεια να μην είναι το Συνέδριο σε θέση να προσλάβει όσους νέους υπαλλήλους 

είχαν προβλεφθεί σε διάφορα τμήματα· συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των κενών θέσεων (69) ήταν 

μεγαλύτερος στο τέλος του 2008 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο στο τέλος του 2007. Εντούτοις, 

πρέπει να σημειωθεί ότι στο τέλος του χρόνου βρισκόταν υπό εξέλιξη η πρόσληψη σημαντικού 

αριθμού υπαλλήλων, οι οποίοι αναμένεται να ενταχθούν στο προσωπικό του οργάνου κατά το 

πρώτο τρίμηνο του 2009. Επί του παρόντος, το Συνέδριο καταβάλλει προσπάθειες μείωσης των 

καθυστερήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Η μετάφραση αποτελεί σημαντικό διοικητικό καθήκον, το οποίο παρέχει στο Συνέδριο τη δυνα-

τότητα να επιτυγχάνει τους στόχους του στον τομέα της επικοινωνίας και να τηρεί τη νομική υπο-

χρέωση της δημοσίευσης των κειμένων του σε 22 γλώσσες. Οι εργασίες μετάφρασης αυξήθηκαν 

κατά 17 % το 2008, κυρίως λόγω της έγκρισης μεγαλύτερου αριθμού ειδικών εκθέσεων. Η συντρι-

πτική πλειονότητα των μεταφράσεων πραγματοποιείται εντός του οργάνου· στις περιπτώσεις που 

οι μονάδες μετάφρασης, με τις κανονικές τους δυνατότητες, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο 

φόρτο εργασίας, οι μεταφραστικές εργασίες ανατίθενται στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε εξωτερικά γραφεία μετάφρασης.

Επιπλέον, οι μεταφραστές συμμετέχουν σε αποστολές ελέγχου και παρέχουν συνδρομή προς τους 

ελεγκτές πριν, κατά και μετά τις αποστολές, καθώς και κατά τα διαδοχικά στάδια κατάρτισης των 

εκθέσεων ελέγχου. Έχει οργανωθεί η παροχή μόνιμης υποστήριξης από μεταφραστές προκειμένου 

να ενημερώνεται το περιεχόμενο του ενδοδικτύου και του ιστοτόπου του Συνεδρίου, στην αγγλική 

και τη γαλλική γλώσσα. Επίσης, οι μονάδες μετάφρασης παρέχουν υποστήριξη τόσο στις ομάδες 

εργασίας του INTOSAI όσο και στο πλαίσιο άλλων ειδικών αναγκών που συνδέονται με τις δραστη-

ριότητες του Συνεδρίου.

Η Διεύθυνση Μετάφρασης του Συνεδρίου συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της διοργανικής επιτρο-

πής μετάφρασης και διερμηνείας (CITI), είναι μέλος διεθνών επιτροπών και συμμετέχει σε διεθνείς 

διασκέψεις σχετικά με την ανάπτυξη εργαλείων μετάφρασης και ορολογίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι ελεγκτικές εργασίες του Συνεδρίου απαιτούν την πραγματοποίηση επισκέψεων από τους ελε-

γκτές (γνωστές ως «αποστολές») στα κράτη μέλη και σε άλλες χώρες αποδέκτες κονδυλίων της ΕΕ, 

προκειμένου να συγκεντρώνονται κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου. Οι επισκέψεις αυτές 

πραγματοποιούνται, συνήθως, στις κεντρικές και τοπικές διοικητικές αρχές που εμπλέκονται στην 

επεξεργασία, τη διαχείριση και την καταβολή των κοινοτικών κεφαλαίων, καθώς και στους τελικούς 

δικαιούχους αυτών. Τα κλιμάκια ελέγχου συγκροτούνται, κατά γενικό κανόνα, από δύο ή τρεις ελε-

γκτές και μια αποστολή ελέγχου διαρκεί, συνήθως, έως δύο εβδομάδες, ανάλογα με το είδος του 

ελέγχου και τη γεωγραφική απόσταση που πρέπει να διανυθεί. Οι επισκέψεις ελέγχου εντός της 

ΕΕ πραγματοποιούνται συχνά σε συνεργασία με τα ανώτατα όργανα ελέγχου των κρατών μελών 

στα οποία πραγματοποιείται επίσκεψη και τα οποία παρέχουν χρήσιμη υλικοτεχνική και πρακτική 

υποστήριξη.
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Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αποστολών ελέγχου ανήλθαν, το 2008, σε 

3,29 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αποτελεί σημαντική επένδυση για την εξασφάλιση επαρκούς ελε-

γκτικής κάλυψης της διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ, σε οποιοδήποτε επίπεδο και οπουδήποτε 

αυτή ασκείται.

Στα κατωτέρω γραφήματα παρουσιάζεται συνοπτικά ο αριθμός των αποστολών ελέγχου που πραγ-

ματοποίησε το Συνέδριο το 2008, τόσο εντός των κρατών μελών της ΕΕ όσο και εκτός της Ένωσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 2008  ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 2008  ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Σύνολο: 283

Σύνολο: 42
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Το επάγγελμα του ελεγκτή απαιτεί διαρκή επιμόρφωση. Εξάλλου, οι ιδιαιτερότητες του ελεγκτικού 

περιβάλλοντος του Συνεδρίου δημιουργούν την ανάγκη να διαθέτουν οι ελεγκτές ανεπτυγμένες 

γλωσσικές ικανότητες.

Το 2008, κάθε υπάλληλος του Συνεδρίου παρακολούθησε, κατά μέσο όρο, μαθήματα επαγγελμα-

τικής επιμόρφωσης διάρκειας 10 ημερών. Σε σύγκριση με το 2007, σημειώθηκε σημαντική αύξηση 

των δραστηριοτήτων τεχνικής επιμόρφωσης. Το 2008, το Συνέδριο αύξησε τη στήριξη που παρέχει 

στους υπαλλήλους του προκειμένου να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης για 

την ενημέρωση γνώσεων ή την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και πτυχίων στους τομείς 

του εξωτερικού ελέγχου, του εσωτερικού ελέγχου και του ελέγχου με τη βοήθεια υπολογιστή. Τα 

μαθήματα γλωσσών αντιστοιχούσαν, το 2008, στο 48 % του συνολικού αριθμού των ημερών που 

αφιερώθηκαν στην επιμόρφωση, ενώ το 2007 το ποσοστό αυτό ήταν 52 %. Χωρίς να ληφθούν 

υπόψη τα μαθήματα γλωσσών, οι ελεγκτές αφιέρωσαν 7 ημέρες στην επαγγελματική επιμόρφωση 

το 2008.

Βάσει του μακροπρόθεσμου στρατηγικού στόχου «Αποκόμιση διδαγμάτων και Ανάπτυξη», του 

κατευθυντήριου σχεδίου για την επιμόρφωση για την περίοδο 2008-2011 και των διαδρομών επι-

μόρφωσης που εγκρίθηκαν το 2008, η μονάδα επαγγελματικής επιμόρφωσης βελτίωσε το περιεχό-

μενο των μαθημάτων επιμόρφωσης και ανέπτυξε νέα μαθήματα, σύμφωνα με τις προτεραιότητες 

που καθόρισε το Συνέδριο. Επιπλέον, συνεχίστηκε με επιτυχία η συνεργασία με τα λοιπά θεσμικά 

όργανα και τους διοργανικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Στο πλαίσιο 6 παρουσιάζεται το προσωπικό μιας μονάδας ή ενός τμήματος του Συνεδρίου που επε-

λέγη, προκειμένου να παρασχεθεί μια εικόνα του επιτελούμενου έργου, των εμπλεκομένων προσώ-

πων, καθώς και του υποβάθρου και της επαγγελματικής πείρας που αυτά διαθέτουν.
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Η έκθεση που εξέδωσε το Συνέδριο το 2008 σχετικά 

με το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» 

2003-2006 (ειδική έκθεση αριθ. 7/2008) παρουσίασε 

τη λειτουργία ενός καθεστώτος επιχορηγήσεων που 

στοχεύει στην προώθηση της αξιοποίησης τεχνο-

λογιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Κάλυψε τις 

διαδικασίες που θεσπίστηκαν για τη χορήγηση κεφα-

λαίων στα διάφορα έργα, τους μηχανισμούς παρα-

κολούθησης και αξιολόγησης, τα διοικητικά έξοδα, 

καθώς και τον αντίκτυπο της ίδρυσης ενός εκτελεστι-

κού οργανισμού.

Η ομάδα που επιφορτίστηκε με τον έλεγχο εργάστηκε 

σε στενή συνεργασία με το Μέλος-εισηγητή κ. David 

Bostock. Ο προϊστάμενος τμήματος που ήταν υπεύ-

θυνος για την εποπτεία του ελέγχου ήταν ο Hendrik 

Fehr, ενώ επικεφαλής της ομάδας ήταν η Peggy 

Vercauteren. Οι ελεγκτές που πήραν μέρος στις εργα-

σίες ήταν ο Oliver Müller, ο Peter Zsapka, ο Zoltán 

Giday και ο Carl-Christian Buhr, ενώ σημαντικό ρόλο 

διαδραμάτισαν επίσης ο Gerhard Ross, ο Thomas af 

Hällström και ο Peter Welch από το ιδιαίτερο γραφείο 

του κ. David Bostock.

Ο έλεγχος συμπεριέλαβε μια έρευνα για τη συγκέ-

ντρωση πληροφοριών από μεγάλο αριθμό συμμε-

τεχόντων. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές 

υπολογισμού του κόστους, προκειμένου να ολοκλη-

ρωθούν και να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που 

ελήφθησαν από την Επιτροπή.

Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η διαχείριση του προ-

γράμματος είχε πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον 

τρόπο προσέγγισης και τους κανόνες που συνήθως 

εφαρμόζει η Επιτροπή. Ωστόσο, η έκθεση σημειώνει 

ότι η κατανομή των δαπανών δεν είχε σαφώς καθο-

ρισμένο στόχο, καθώς και ότι η παρακολούθηση και 

η αξιολόγηση δεν κατέστησαν δυνατό το σχηματισμό 

άποψης για την ποιότητα του προγράμματος συνολικά. 

Με τον έλεγχο αποκαλύφθηκε ότι τα διοικητικά έξοδα 

για την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος (τα 

οποία βάρυναν την Επιτροπή, τον οργανισμό και τους 

συμμετέχοντες) ήταν σχετικά υψηλά: ισοδυναμούσαν 

με το ποσό που εκταμιεύθηκε για να καταβληθεί στους 

συμμετέχοντες κατά την ίδια περίοδο. Η δημιουργία 

του εκτελεστικού οργανισμού αύξησε την ικανοποί-

ηση των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα.

ΠΛΑΙΣΙΟ 6  Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: Hendrik FEHR, διευθυντής (25ετής πείρα στο Συνέδριο), David BOSTOCK, 

Μέλος του Συνεδρίου (7ετής πείρα στο Συνέδριο), Zoltán GIDAY, ελεγκτής (3ετής πείρα στο Συνέδριο), Peggy 

VERCAUTEREN, ελεγκτής (5ετής πείρα στο Συνέδριο), Oliver MÜLLER, ελεγκτής (6ετής πείρα στο Συνέδριο), 

Peter WELCH, προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου (13ετής πείρα στο Συνέδριο), Gerhard ROSS, προϊστάμενος 

μονάδας (11ετής πείρα στο Συνέδριο), Thomas af HÄLLSTRÖM, ελεγκτής (8ετής πείρα στο Συνέδριο)
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ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Συνεδρίου για το 2009 αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο 0,16 % του συνολι-

κού προϋπολογισμού της ΕΕ, ή στο 2,4 % περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ για τις δαπάνες διοι-

κητικής λειτουργίας και τα θεσμικά όργανα. Αυξήθηκε κατά 41 % σε σύγκριση με το 2008, κυρίως 

λόγω των πιστώσεων του Συνεδρίου για κτίρια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στέ-

γασης που θα προκύψουν από τη μελλοντική αύξηση των υπαλλήλων χάρη στη δεύτερη επέκταση 

του κτιρίου της έδρας του Συνεδρίου, που ονομάζεται «K3» και θα ολοκληρωθεί έως το 2013. Τον 

Φεβρουάριο του 2008, πραγματοποιήθηκε η έναρξη συνομιλιών με την αρμόδια για τον προϋπο-

λογισμό αρχή σχετικά με τους όρους της χρηματοδότησης. Από τις εν λόγω συνομιλίες προέκυψε 

ότι το κατασκευαστικό έργο, του οποίου το συνολικό κόστος εκτιμάται σε 79 εκατομμύρια ευρώ, θα 

χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις σε τέσσερις διαδοχικούς ετήσιους προϋπολογισμούς. Τον Οκτώ-

βριο του 2008, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή χορήγησε πίστωση 55 εκατομμυρίων ευρώ 

για τον προϋπολογισμό του 2009. Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των πιστώ-

σεων μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων του προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις που αφορούν το προ-

σωπικό ανέρχονται στο 52 % περίπου του συνόλου κατά το 2009.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέλη του οργάνου

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών 
από εξωτερικούς συνεργάτες

Αποστολές

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το 
προσωπικό του οργάνου

Υποσύνολο τίτλου 1

Ακίνητη περιουσία

ΤΠ & Π

Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

Συνεδριάσεις, διασκέψεις

Πληροφόρηση και δημοσιεύσεις

Υποσύνολο τίτλου 2

Σύνολο Ελεγκτικού Συνεδρίου

(σε χιλιάδες ευρώ)
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο λόγος ύπαρξης της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του Συνεδρίου είναι να επικουρεί το Συνέδριο 

στην επίτευξη των στόχων του χάρη σε συστηματική και μεθοδολογική αξιολόγηση της διαχείρισης 

του κινδύνου, καθώς και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης. Επίσης, η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου υποβάλλει προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας του 

Συνεδρίου. Αυτό απαιτεί διαρκή αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο του 

Συνεδρίου, προκειμένου να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά τους. Γενικότερα, πρέπει να εκτιμώ-

νται οι επιδόσεις των επιμέρους υπηρεσιών όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών, των προ-

γραμμάτων και των ενεργειών, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους.

Το 2008, οι εργασίες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του Συνεδρίου εστιάστηκαν στον δημο-

σιονομικό έλεγχο (επαλήθευση των λογαριασμών), στην εξέταση του προληπτικού ελέγχου, στη 

διαδικασία προσλήψεων, στις παροχές και τα επιδόματα που συνδέονται με την πρόσληψη, στη 

συντήρηση, τα έξοδα λειτουργίας και τα έξοδα για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τα κτίρια, 

στην εφαρμογή της στρατηγικής για την ΤΠ και στην εξέταση του πλαισίου ελέγχου της ΤΠ. Η πλει-

ονότητα των συστάσεων ελέγχου που διατυπώθηκαν το 2008 από τον εσωτερικό ελεγκτή έγιναν 

δεκτές από τους ελεγχομένους και ενσωματώθηκαν σε σχέδια διορθωτικών μέτρων.

Η επιτροπή ελέγχου του Συνεδρίου παρακολουθεί τη δραστηριότητα του εσωτερικού ελεγκτή και 

διασφαλίζει την ανεξαρτησία του. Επίσης, εξετάζει και λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα εργασίας 

και τις εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή και (εάν είναι αναγκαίο) ζητεί από αυτόν τη διενέργεια 

ειδικών ελέγχων. Η επιτροπή ελέγχου πραγματοποίησε έξι συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του 2008 

και εξέτασε με ιδιαίτερη προσοχή την παρακολούθηση των συστάσεων του εσωτερικού ελεγκτή. 

Επίσης, εξέτασε την ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή για το 2007, τη δική της ετήσια έκθεση 

για το 2007 και την έκθεση του Συνεδρίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου για το 2007.

Η επιτροπή ελέγχου πραγματοποίησε δύο συνεδριάσεις με τον εξωτερικό ελεγκτή του Συνεδρίου 

με θέμα την πρόοδο του ελέγχου που διενεργείται για το οικονομικό έτος 2007.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής του Συνεδρίου, στην ελεγκτική γνώμη του για το έτος 2007 

(ΕΕ C 318 της 12.12.2008), διατύπωσε τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις:

«Κατά τη γνώμη μας, οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα 

της οικονομικής κατάστασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου την 31η Δεκεμβρίου 2007, 

καθώς και των οικονομικών του επιδόσεων και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που 

έκλεισε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμ-

βουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 

23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού 

του Συμβουλίου, καθώς και τους λογιστικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των πόρων και τις ελεγκτικές διαδικασίες:

«Δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας κανένα στοιχείο που να μας ωθεί να θεωρήσουμε ότι, ως προς 

όλες τις ουσιώδεις πλευρές και βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, α) οι πόροι που χορηγήθηκαν στο 

Συνέδριο δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους προβλεπόμενους σκοπούς και β) οι ελεγκτικές διαδι-

κασίες που θεσπίστηκαν δεν παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρ-

φωση των χρηματοοικονομικών πράξεων με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς.»
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Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριo

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2008

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2009 — 53 σ. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9207-204-9
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