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Ευρωπαϊκó Ελεγκτικó Συνέδριο

Αποστολή
To Eυρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη προ‑
κειμένου να διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει
στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της, προάγει τη διαφάνεια και την υποχρέωση λογο‑
δοσίας και ενεργεί ως ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της.

Όραμα
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 του έργου του, το οποίο παρέχει καθοριστική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα μέρη με
στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των οικονομικών της ΕΕ.

Αξίες
Ανεξαρτησία,
ακεραιότητα και
αμεροληψία

Επαγγελματισμός

Ανεξαρτησία, ακεραιότητα
και αμεροληψία για το
θεσμικό όργανο, τα Μέλη
και τους υπαλλήλους του.

Διατήρηση υποδειγματι‑
κού επιπέδου επαγγελματι‑
κής συμπεριφοράς σε όλες
τις πτυχές του έργου του.

Αμερόληπτος έλεγχος
λαμβανομένης υπόψη της
γνώμης των ενδιαφερομέ‑
νων μερών, χωρίς ωστόσο
να ζητά οδηγίες ή να ενδί‑
δει σε πιέσεις έξωθεν.

Συμμετοχή στην ανάπτυξη
του ελέγχου των δημόσιων
οικονομικών τόσο σε
επίπεδο ΕΕ όσο και
παγκοσμίως.

Παροχή
προστιθέμενης αξίας

Αριστεία και
αποδοτικότητα

Κατάρτιση επίκαιρων
εκθέσεων υψηλής ποιότη‑
τας, εντός του προβλεπό‑
μενου χρονοδιαγράμματος,
βάσει αδιαμφισβήτ ητων
διαπιστώσεων και αποδει‑
κτικών στοιχείων, οι οποίες
ανταποκρίνονται στους
προβληματισμούς των
ενδιαφερομένων μερών
και μεταφέρουν ισχυρά
και έγκυρα μηνύματα.

Αναγνώριση της ατομικής
αξίας, ανάπτυξη των ιδιαίτε‑
ρων ικανοτήτων και επιβρά‑
βευση των επιδόσεων.

Συμβολή στην αποτελε‑
σματική βελτίωση της
διαχείρισης της ΕΕ και
στην ενίσχυση της υπο‑
χρέωσης λογοδοσίας στο
πλαίσιο της διαχείρισης
των πόρων της ΕΕ.

Προώθηση του ομαδικού
πνεύματος με τη βοήθεια
αποτελεσματικής
επικοινωνίας.
Μεγιστοποίηση της αποδο‑
τικότητας σε όλες τις
πτυχές των εργασιών του.
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Πρόλογος του προέδρου

Αγαπητέ αναγνώστη,
Το 2013 ήταν μια σημαντική χρονιά για το μέλλον της
δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση ενέκρινε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και
τη νομοθεσία που θα διέπει τον τρόπο με τον οποίο θα
δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ κατά την περίοδο
2014‑2020.
Κατά τη διάρκεια του έτους, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο (ΕΕΣ) δημοσίευσε 77 εκθέσεις και γνώμες,
οι οποίες συνιστούν το αποτέλεσμα των εργασιών του
στους τομείς του δημοσιονομικού ελέγχου, του ελέγχου
συμμόρφωσης και του ελέγχου επιδόσεων. Τα έγγραφα
αυτά περιέχουν πολλές σημαντικές πληροφορίες και
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συστάσεις σχετικές με τη βελτίωση της δημοσιονο‑
μικής διαχείρισης και την ενίσχυση της υποχρέωσης
λογοδοσίας της ΕΕ κατά την περίοδο προγραμματισμού
2014‑2020. Στην παρούσα ετήσια έκθεση δραστηριοτή‑
των υπενθυμίζονται ορισμένα βασικά μηνύματα.
Το 2013 ήταν επίσης μια σημαντική χρονιά για την
εξέλιξη του οργάνου μας. Ήταν το πρώτο έτος εφαρμο‑
γής της νέας στρατηγικής του ΕΕΣ για την περίοδο
2013‑2017, η οποία θα καθοδηγεί τις δραστηριότητες
του οργάνου κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, προ‑
κειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία της συνεισφοράς του
στην υποχρέωση δημόσιας λογοδοσίας της ΕΕ. Για την
εφαρμογή της στην πράξη, η στρατηγική περιλαμβάνει
δέκα βασικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πρέπει να

Πρόλογος του προέδρου

έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2014. Η πρόοδος
που επετεύχθη το 2013 σε σχέση με τις πρωτοβουλίες
αυτές είναι ικανοποιητική. Ειδικότερα, το ΕΕΣ ανέπτυξε
ένα νέο σύστημα προγραμματισμού των εργασι‑
ών του ενώ οι πρακτικές που εφαρμόζει στον τομέα
του ελέγχου επιδόσεων υποβλήθηκαν σε ανεξάρτητη
αξιολόγηση από ομοτίμους. Η έκθεση της ομάδας που
διεξήγαγε την αξιολόγηση από ομοτίμους αναμένεται να
δημοσιευθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2014.
Στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών της για την
αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κρίσης, η ΕΕ ενέκρινε το 2013 τη σύσταση ενιαίου επο‑
πτικού μηχανισμού (ΕΕΜ) για τις τράπεζες, με επικε‑
φαλής την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), για την
ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τη διεύρυνση του ρόλου
του ΕΕΣ όσον αφορά τη διασφάλιση της λογοδοσίας της
ΕΚΤ σε σχέση με την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων. Αυτό, σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες
στις οποίες προέβη η ΕΕ για την αντιμετώπιση της
τρέχουσας κρίσης του χρηματοπιστωτικού τομέα και
του τομέα του δημόσιου χρέους, οδήγησαν σε σειρά
νέα νομοθετικών μέτρων, αναθεώρηση του συστήμα‑
τος εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα και σε
μεγάλης κλίμακας διεθνή παρέμβαση για τη στήριξη
των πληγεισών χωρών. Σε συνέχεια των νέων αυτών
εξελίξεων στο επίπεδο της ΕΕ, το ΕΕΣ αποφάσισε να
συγκροτήσει ειδική ομάδα έργου για την ενίσχυση των
ικανοτήτων ελέγχου του στον τομέα της δημοσιονομι‑
κής και οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.
Στο πλαίσιο των εορτασμών της 35ης επετείου από
την ίδρυσή του, το ΕΕΣ διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις
προκειμένου να αναδείξει τις προετοιμασίες του για το
μέλλον, στις οποίες έδωσαν το «παρών» τα Μέλη και
οι υπάλληλοί του, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η πρώτη ήταν μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την
ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και την υποχρέωση λογοδο‑
σίας, στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριος Herman van Rompuy.
Επίσης, εγκαινιάστηκε επίσημα το νέο κτίριο του ΕΕΣ
στην έδρα του, στο Λουξεμβούργο. Την τελετή εγκαινί‑
ων τίμησε με την παρουσία του ο κύριος Jean-Claude
Juncker, τότε πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου.
Προσδοκούμε ότι το νέο κτίριο θα προαγάγει το ομαδι‑
κό πνεύμα, παρέχοντας στο σύνολο των Μελών και των
υπαλλήλων του οργάνου τη δυνατότητα να εργάζονται
όλοι μαζί, συγκεντρωμένοι σε κοινές εγκαταστάσεις.
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Μολονότι η έδρα του ΕΕΣ είναι στο Λουξεμβούργο, οι
εργασίες του συνεπάγονται τη μετακίνηση των κλιμακί‑
ων ελέγχου του εκεί όπου δαπανώνται κεφάλαια της ΕΕ,
προκειμένου να συγκεντρωθούν τα αναγκαία για την
κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου αποδεικτικά στοιχεία.
Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2013 παρου‑
σιάζεται επισκόπηση των επισκέψεων ελέγχου και των
εκθέσεων που δημοσιεύθηκαν. Ο έλεγχος που διενήρ‑
γησε το ΕΕΣ σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη
της ΕΕ προς την Παλαιστινιακή Αρχή παρουσιάζεται
αναλυτικά, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγ‑
μα των εμποδίων που πρέπει να υπερπηδήσει το ΕΕΣ
κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, και μαρτυρεί
την αφοσίωση στο καθήκον και τον επαγγελματισμό
των υπαλλήλων του, στων οποίων την εμπειρογνωσία
και τη σκληρή δουλειά μπορούν να βασίζονται σε κάθε
περίπτωση τόσο το όργανό μας όσο και οι πολίτες που
αυτό υπηρετεί.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Πρόεδρος

Συνοπτική επισκόπηση του 2013

Οι δραστηριότητές μας

••Ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό

της ΕΕ και τα ΕΤΑ για το οικονομικό έτος 2012, οι
οποίες χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη σαφήνεια
και περιέχουν περισσότερες πληροφορίες

••50 ειδικές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους εκτε‑

λεστικούς και αποκεντρωμένους οργανισμούς και
τα λοιπά όργανα της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2012

••19 ειδικές εκθέσεις επί συγκεκριμένων τομέων του
προϋπολογισμού ή επί συγκεκριμένων διαχειριστι‑
κών θεμάτων, που ποικίλλουν από τη στήριξη της
ΕΕ προς τη βιομηχανία τροφίμων έως την αναπτυξι‑
ακή βοήθεια της ΕΕ στην Κεντρική Ασία

••6 γνώμες και λοιπά έγγραφα ως συνεισφορά στη

δημοσιονομική μεταρρύθμιση, όπως η μεταρρύθ‑
μιση διαφόρων ταμείων της ΕΕ, ο δημοσιονομικός
κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, οι
δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον
προϋπολογισμό της ΕΕ και η χρηματοδοτική στήρι‑
ξη πολιτικών κομμάτων και πολιτικών ιδρυμάτων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο
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Η διαχείρισή μας

••Πρώτο έτος εφαρμογής της νέας στρατηγικής για

την περίοδο 2013‑2017, η οποία θα καθοδηγεί τις
δραστηριότητες του ΕΕΣ κατά τη διάρκεια της περι‑
όδου αυτής, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία
της συμβολής του οργάνου στη δημόσια λογοδοσία
της ΕΕ

••Η περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής προσωπι‑

κού, η μείωση των προβλεπόμενων θέσεων και η
συνέχιση της ανακατανομής θέσεων στα βασικά
καθήκοντα του ελέγχου μέσω της βελτίωσης της
αποδοτικότητας στον τομέα της διοίκησης, ενισχύ‑
ουν περαιτέρω την ικανότητα του Συνεδρίου να
εκπληρώνει την αποστολή του

••Επίσημη εγκαινίαση του κτιρίου Κ3 και συγκέ‑

ντρωση του συνόλου του προσωπικού σε κοινές
εγκαταστάσεις, γεγονός που αναμένεται να δώσει
περαιτέρω ώθηση στην αποδοτική ομαδική
εργασία.

••Διοργάνωση διάσκεψης υψηλού επιπέδου σχετικά
με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και την υποχρέω‑
ση λογοδοσίας, παρουσία του προέδρου του Ευρω‑
παϊκού Συμβουλίου, κυρίου Herman van Rompuy

Άποψη του κτιρίου K3, τμήματος των κεντρικών εγκαταστάσεων του ΕΕΣ στο Λουξεμβούργο.
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Οι δραστηριότητές μας

••γνώμες σχετικά με σχέδια νομοθετικών πράξεων

Εκθέσεις ελέγχου και γνώμες

που έχουν αντίκτυπο στη δημοσιονομική διαχείρι‑
ση, καθώς και δηλώσεις και έγγραφα θέσης επί
άλλων θεμάτων που καταρτίζονται με πρωτοβουλία
του ΕΕΣ.

Τρεις είναι οι κατηγορίες των εγγράφων που παράγει το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο:

••ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως
τα αποτελέσματα των εργασιών που εκτελούνται
στο πλαίσιο του δημοσιονομικού ελέγχου και του
ελέγχου συμμόρφωσης επί του προϋπολογισμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών
Ταμείων Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Επιπλέον, δημοσιεύο‑
νται χωριστά ειδικές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με
τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα λοιπά
όργανα της ΕΕ,

Έπειτα από το πολύ έντονο 2012, το ΕΕΣ δημοσίευσε
και το 2013 μεγάλο αριθμό ειδικών ετήσιων εκθέσεων
και ειδικών εκθέσεων. Οι ετήσιες εκθέσεις προσφέρουν
στους αναγνώστες αναλυτικότερη πληροφόρηση, ενώ
η παρουσίαση των αποτελεσμάτων βελτιώθηκε προκει‑
μένου να διευκολύνει την πραγματοποίηση συγκρίσεων
τόσο μεταξύ τομέων όσο και στη διάρκεια του χρόνου.

••ειδικές εκθέσεις, οι οποίες δημοσιεύονται καθ’

όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα
αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκρι‑
μένων τομέων του προϋπολογισμού ή επί συγκεκρι‑
μένων διαχειριστικών θεμάτων· πρόκειται κυρίως
για ελέγχους επιδόσεων και για την ολοκλήρωσή
τους απαιτείται κατά κανόνα διάστημα μεγαλύτερο
του έτους, και

Αριθμός εκθέσεων και γνωμών

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον
προϋπολογισμό της ΕΕ και τα ΕΤΑ

2

2

2

2

2

2

Ειδικές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους
αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα λοιπά
όργανα της ΕΕ

29

37

40

42

50

50

Ειδικές εκθέσεις

12

18

14

16

25

19

Γνώμες και λοιπά έγγραφα

5

1

6

8

10

6

48

58

62

68

87

77

ΣΥΝΟΛΟ

Το πλήρες κείμενο όλων των εκθέσεων ελέγχου και των γνωμών διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπο του ΕΕΣ: http://eca.europa.eu.

Οι δραστηριότητές μας

Επισκέψεις ελέγχου κατά το 2013
Μολονότι η συντριπτική πλειονότητα των ελεγκτικών
εργασιών εκτελείται στην έδρα του ΕΕΣ στο Λουξεμ‑
βούργο, οι ελεγκτές πραγματοποιούν επίσης επισκέψεις
ελέγχου σε αρχές των κρατών μελών και σε άλλους
αποδέκτες κεφαλαίων της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης
της έδρας διεθνών οργανισμών όπως τα γραφεία των
Ηνωμένων Εθνών στην Ελβετία). Σκοπός των εν λόγω
επισκέψεων είναι η συγκέντρωση άμεσων αποδεικτι‑
κών στοιχείων ελέγχου.
Οι εν λόγω επισκέψεις ελέγχου πραγματοποιούνται συ‑
νήθως στις κεντρικές και τοπικές αρχές, οι οποίες συμ‑
μετέχουν στην επεξεργασία, τη διαχείριση και την κατα‑
βολή των κεφαλαίων της ΕΕ, καθώς και στους τελικούς
δικαιούχους που είναι οι αποδέκτες τους. Οι επισκέ‑
ψεις ελέγχου εντός της ΕΕ συχνά πραγματοποιούνται σε
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συνεργασία με τα ανώτατα όργανα ελέγχου των οικείων
κρατών μελών. Τα κλιμάκια ελέγχου αποτελούνται
συνήθως από δύο ή τρεις ελεγκτές και η διάρκεια των
επισκέψεων μπορεί να κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως
δύο εβδομάδες, αναλόγως του είδους του ελέγχου και
των αποστάσεων των μετακινήσεων.
Η συχνότητα και η ένταση των ελεγκτικών εργασιών
στα επιμέρους κράτη μέλη και τις δικαιούχους χώρες
εξαρτώνται από το είδος του ελέγχου και τα αποτελέ‑
σματα της δειγματοληψίας. Επομένως, ο αριθμός και
η διάρκεια των επισκέψεων ελέγχου μπορεί να διαφέρει
από χώρα σε χώρα και από έτος σε έτος.

Το 2013 οι ελεγκτές του Συνεδρίου αφιέρωσαν 6 619 ημέρες σε επιτόπιους ελέγχους, 6 079 στα κράτη μέλη
και 540 σε τρίτες χώρες, συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ετήσιων, ειδικών ετήσιων και
επιλεγμένων ελεγκτικών καθηκόντων. Αντίστοιχος χρόνος δαπανήθηκε στα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ
στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.

Οι ελεγκτές της ΕΕ
αφιέρωσαν

6 619 ημέρες
σε επιτόπιους ελέγχους

Ελεγκτές της ΕΕ μετακινούνται με μοτοσυκλέτες από έργο σε έργο.
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Ημέρες επιτόπιων ελέγχων κατά το 2013
Iταλία
Ισπανία
Πολωνία
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Ηνωμένο Βασίλειο
Τσεχική ∆ημοκρατία
Ρουμανία
Πορτογαλία
Ουγγαρία
Κάτω Χώρες
Φινλανδία
Λετονία
Σλοβακία
Μάλτα
Αυστρία
Βουλγαρία
Ιρλανδία
Βέλγιο1
∆ανία
Εσθονία
Λιθουανία
Σουηδία
Λουξεμβούργο1
Κροατία
Σλοβενία
Κύπρος
Καζαχστάν
Ιορδανία
Αιθιοπία
Μοζαμβίκη
Μπενίν
Μολδαβία
Μαρόκο
Ζιμπάμπουε
Λαϊκή ∆ημοκρατία του Κονγκό
Ισραήλ
Ελβετία
Τυνησία
ΗΠΑ
Κένυα
Ακτή Ελεφαντοστού
Νορβηγία
Καμπότζη
Μαλάουι
Ουγκάντα
Περού
Τουρκία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Αϊτή
Καμερούν
Μπανγκλαντές
Σερβία
800

700

600
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400
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0

1 Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι επισκέψεις ελέγχου στην πληθώρα θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ που
εδρεύουν στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.
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Ετήσια έκθεση σχετικά με την εκτέλεση
του προϋπολογισμού της ΕΕ
για το οικονομικό έτος 2012
Κατά τη διάρκεια του 2013, το ΕΕΣ αφιέρωσε το μεγαλύ‑
τερο τμήμα των εργασιών του στο πλαίσιο των δημο‑
σιονομικών ελέγχων και των ελέγχων συμμόρφωσης
στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012.
Η σχετική ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος
2012 δημοσιεύθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013.
Στόχος της ετήσιας έκθεσης είναι η παρουσίαση δια‑
πιστώσεων και συμπερασμάτων που διευκολύνουν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους πολίτες
στην αξιολόγηση της ποιότητας της δημοσιονομικής
διαχείρισης της ΕΕ, καθώς και η διατύπωση χρήσιμων
συστάσεων βελτίωσης. Κεντρική θέση στην ετήσια
έκθεση για το 2012 κατείχε η δέκατη ένατη ετήσια
δήλωση (άλλως «DAS») σχετικά με την αξιοπιστία των
λογαριασμών της ΕΕ, καθώς και με την κανονικότητα
των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται.

Για την ετήσια έκθεση του 2012, ο τρόπος προσέγγισης
της δειγματοληψίας πράξεων επικαιροποιήθηκε κατά
τρόπον ώστε όλες οι πράξεις να εξετάζονται πλέον
επί της αυτής βάσης για όλους τους τομείς δαπανών,
ήτοι τη στιγμή κατά την οποία η Επιτροπή αποδέχε‑
ται και καταχωρίζει τη δαπάνη. Ο νέος αυτός τρόπος
προσέγγισης αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη
μεγαλύτερη σταθεροποίηση από έτος σε έτος των
ελεγχόμενων πληθυσμών, δεδομένου ότι θα εξαλει‑
φθούν οι διακυμάνσεις στα επίπεδα των προπληρω‑
μών. Η τυποποίηση αυτή του τρόπου προσέγγισης της
δειγματοληψίας του ΕΕΣ είχε αντίκτυπο της τάξης του
0,3 % στο εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για τον
προϋπολογισμό του 2012 συνολικά.

Ελεγκτής της ΕΕ εξετάζει σύστημα στάγδην άρδευσης σε γεωργική εκμετάλλευση.
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Τα βασικά μηνύματα της ετήσιας έκθεσης για το 2012
•• Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί της ΕΕ παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της
οικονομικής κατάστασης της Ένωσης, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της την 31η Δεκεμβρίου 2012.
•• Το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ
αυξήθηκε εκ νέου το 2012 από 3,9 % σε 4,8 %. Το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος αυξάνεται κάθε
χρόνο από το 2009 και εξής, αφού είχε παρουσιάσει μείωση κατά την τριετία που είχε προηγηθεί.
•• Ο τομέας δαπανών Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, αλιεία και υγεία παραμένει αυτός που ενέχει τον με‑
γαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος, με εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 7,9 %. Ακολουθεί ο τομέας
δαπανών Περιφερειακή πολιτική, ενέργεια και μεταφορές, με εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 6,8 %.
•• Το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στους τομείς δαπανών
Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, Γεωργία: αγορά και άμεση στήριξη και Περιφερειακή πολιτική, ενέρ‑
γεια και μεταφορές.
•• Για την πλειονότητα των πράξεων που περιέχουν σφάλματα στους τομείς υπό επιμερισμένη διαχείριση (π.χ.
γεωργία και συνοχή), οι αρχές των κρατών μελών διέθεταν επαρκή πληροφοριακά στοιχεία για τον
εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων.
•• Η σημαντική διαφορά μεταξύ πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και για πληρωμές, σε συνδυασμό με το
υψηλό ποσοστό υποχρησιμοποίησης στην αρχή της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, έχει προκαλέσει τη
συσσώρευση αχρησιμοποίητων αναλήψεων υποχρεώσεων των οποίων η αξία αντιστοιχεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων 2 ετών και 3 μηνών (217 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2012). Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την
άσκηση πίεσης στον προϋπολογισμό για την πραγματοποίηση πληρωμών. Προς επίλυση του προβλήματος αυτού, είναι άκρως σημαντικό η Επιτροπή να σχεδιάζει τις απαιτήσεις για την πραγματοποίηση πληρωμών
σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.
•• Σε πολλούς τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι περίπλοκο, ενώ η εστίαση
στις επιδόσεις είναι ανεπαρκής. Οι προτάσεις σχετικά με τη γεωργία και τη συνοχή για την περίοδο προγραμματισμού 2014‑2020 εξακολουθούν να βασίζονται κατά κύριο λόγο στις εισροές (ήτοι, να έχουν ως γνώμονα τις δαπάνες) και, ως εκ τούτου, να επικεντρώνονται περισσότερο στη συμμόρφωση με τους κανόνες παρά στις επιδόσεις.

Το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος
στον προϋπολογισμό της ΕΕ

ήταν 4,8 %

Οι δραστηριότητές μας

Ετήσια έκθεση σχετικά με τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά Ταμεία για το οικονομικό
έτος 2012
Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ΕΤΑ) χρηματοδοτού‑
νται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η διαχείρισή τους, ωστό‑
σο, ασκείται εκτός του πλαισίου του προϋπολογισμού της
ΕΕ, ενώ τα ίδια διέπονται από τους δικούς τους δημοσι‑
ονομικούς κανονισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
υπεύθυνη για τη δημοσιονομική εκτέλεση των πράξεων
που χρηματοδοτούνται από πόρους των ΕΤΑ.
Μέσω των ΕΤΑ παρέχεται η βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας προς
τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
(ΑΚΕ), καθώς και προς τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη
(ΥΧΕ), βάσει της συμφωνίας Κοτονού που υπεγράφη το
2000. Οι δαπάνες επικεντρώνονται στον στόχο της μείω‑
σης και τελικώς της εξάλειψης της φτώχειας, σύμφωνα με
τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της σταδιακής
ένταξης των χωρών ΑΚΕ και των ΥΧΕ στην παγκόσμια
οικονομία. Ο στόχος αυτός βασίζεται σε τρεις συμπληρω‑
ματικούς μεταξύ τους πυλώνες: την αναπτυξιακή συνερ‑
γασία, την οικονομική και εμπορική συνεργασία και μια
πολιτική διάσταση.
Η ετήσια έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με τα ΕΤΑ για το 2012
δημοσιεύθηκε παράλληλα με την ετήσια έκθεση σχετικά
με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ στις 5 Νοεμ‑
βρίου 2013. Περιείχε την δέκατη ένατη δήλωση αξιοπιστί‑
ας σχετικά με τα ΕΤΑ.
Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί του 2012
παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής
κατάστασης των ΕΤΑ και των αποτελεσμάτων των
πράξεων και των ταμειακών ροών τους. Σύμφωνα με
την εκτίμηση του ΕΕΣ, το πιθανότερο ποσοστό σφάλμα‑
τος που περιέχουν οι πράξεις δαπανών των ΕΤΑ για το
οικονομικό έτος 2012 ανερχόταν σε 3,0 %, ποσοστό που
συνιστά μείωση έναντι του 5,1 % το 2011.
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Ειδικές ετήσιες εκθέσεις του 2012
σχετικά με τους εκτελεστικούς και
αποκεντρωμένους οργανισμούς και
τα λοιπά όργανα της ΕΕ
Το 2013 το ΕΕΣ δημοσίευσε 50 ειδικές ετήσιες εκθέσεις
που αφορούσαν το οικονομικό έτος 2012 και αναφέ‑
ρονταν στους εκτελεστικούς και αποκεντρωμένους
οργανισμούς (όπως οι κοινές επιχειρήσεις) και τα λοιπά
όργανα της ΕΕ. Διατίθενται στον ιστότοπο του ΕΕΣ
http://eca.europa.eu. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του
Συμβουλίου, το ΕΕΣ κατήρτισε δύο συγκεφαλαιωτικά
έγγραφα: ένα σχετικά με τους ετήσιους ελέγχους των
εκτελεστικών οργανισμών και των λοιπών οργάνων της
ΕΕ, που διενεργήθηκαν το 2012, και ένα άλλο σχετικά
με τις κοινές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
τομέα της έρευνας. Τα δύο αυτά συγκεφαλαιωτικά
έγγραφα, σκοπός των οποίων ήταν η διευκόλυνση των
αναλύσεων και συγκρίσεων, παρουσιάστηκαν στον
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Επι‑
τροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) και στο
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων.
Οι εκτελεστικοί και αποκεντρωμένοι οργανισμοί δημι‑
ουργούνται με νομοθεσία της ΕΕ για την εκτέλεση συ‑
γκεκριμένων καθηκόντων. Κάθε τέτοιος οργανισμός έχει
δική του αποστολή, διοικητικό συμβούλιο, διευθυντή,
προσωπικό και προϋπολογισμό. Εδρεύουν σε διάφορες
πόλεις της ΕΕ και δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς,
όπως οι τομείς της ασφάλειας, της υγείας, της έρευνας,
των οικονομικών, της μετανάστευσης και των μετακινή‑
σεων. Μολονότι ο δημοσιονομικός κίνδυνος που συνδέε‑
ται με τους οργανισμούς και τις κοινές επιχειρήσεις είναι
σχετικά χαμηλός σε σύγκριση με τον συνολικό προϋπο‑
λογισμό της ΕΕ, ο κίνδυνος για τη φήμη της Ένωσης είναι
αυξημένος, δεδομένου ότι οι οργανισμοί τυγχάνουν
μεγάλης προβολής στα κράτη μέλη και ασκούν σημαντι‑
κή επιρροή στη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσε‑
ων, καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων, σε τομείς
ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους πολίτες.

Το 2012
καταρτίστηκαν

50
ειδικές ετήσιες εκθέσεις
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Για το σύνολο των 40 εκτελεστικών οργανισμών και
λοιπών οργάνων διατυπώθηκαν γνώμες χωρίς επιφύ‑
λαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών τους
για το 2012. Οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι εν
λόγω λογαριασμοί δεν κρίθηκαν νόμιμες και κανονικές
από κάθε ουσιώδη πλευρά για δύο μόνον από αυτούς
τους οργανισμούς και λοιπά όργανα. Το ΕΕΣ διατύπωσε
γνώμη με επιφύλαξη για το EIT (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Καινοτομίας και Τεχνολογίας) και δήλωσε αδυναμία δια‑
τύπωσης γνώμης σχετικά με τον FRONTEX (Ευρωπαϊκός
Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα).
Οι λογαριασμοί και των επτά κοινών επιχειρήσεων για
το 2012 κρίθηκαν αξιόπιστοι. Ωστόσο, στην περίπτωση
τριών κοινών επιχειρήσεων —ENIAC (νανοηλεκτρονι‑
κή), ARTEMIS (ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών)
και IMI (πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα)— το
ΕΕΣ διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομι‑
μότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες
βασίζονται οι λογαριασμοί.

Ειδικές εκθέσεις το 2013
Πέραν των ετήσιων και των ειδικών ετήσιων εκθέσεών
του, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους το ΕΕΣ δημοσιεύει
ειδικές εκθέσεις, οι οποίες καλύπτουν τους ελέγχους
επιδόσεων και συμμόρφωσης σε συγκεκριμένους
τομείς του προϋπολογισμού ή διαχειριστικά θέματα της
επιλογής του. Το ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω
ελεγκτικά καθήκοντα με σκοπό τη μεγιστοποίηση του
αντικτύπου τους και, κατά συνέπεια, τη βέλτιστη χρήση
των διατιθέμενων πόρων. Οι έλεγχοι που επιλέγονται
συνιστούν σημαντικά και πολύπλοκα καθήκοντα και,
κατά κανόνα, για την ολοκλήρωσή τους απαιτείται
διάστημα πλέον του έτους (ο στόχος είναι το διάστημα
αυτό να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες).
Για την επιλογή της θεματολογίας, το ΕΕΣ λαμβάνει
υπόψη:

••τους κινδύνους για τις επιδόσεις ή τη συμμόρφω‑
ση στον συγκεκριμένο τομέα εσόδων ή δαπανών,

••το επίπεδο των σχετικών εσόδων ή δαπανών,
••τον χρόνο που μεσολάβησε από τυχόν προηγούμε‑
νο έλεγχο,

••τις επικείμενες εξελίξεις στα κανονιστικά πλαίσια και
••το πολιτικό και δημόσιο συμφέρον.

Το 2013
εγκρίθηκαν

19
ειδικές εκθέσεις
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Κοπεγχάγη, Δανία
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Βασικά στάδια ενός επιλεγμένου ελέγχου επιδόσεων ή συμμόρφωσης

Προκαταρκτική μελέτη
Σχεδιασμός
του ελέγχου
Επιτόπιες εργασίες
Ανάλυση των
διαπιστώσεων
Κατάρτιση έκθεσης
Εκκαθάριση
αμφιβολιών
Έγκριση
Adoption
∆ημοσίευση
Publication

Καθορισμός της χρησιμότητας και της σκοπιμότητας της πρότασης ελέγχου.
Καθορισμός της εμβέλειας, των στόχων, της προσέγγισης, της μεθοδολογίας και του
χρονοδιαγράμματος του ελέγχου.
Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων επιτόπου από κλιμάκια ελεγκτών πολλαπλών ειδικοτήτων
στις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής, στα κράτη μέλη και στις δικαιούχους χώρες.
Επιβεβαίωση των πραγματικών περιστατικών σε συνεννόηση με τους ελεγχομένους και, βάσει
των αποδεικτικών στοιχείων, εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τους στόχους του ελέγχου.
Σαφής και δομημένη παρουσίαση των κύριων διαπιστώσεων και συμπερασμάτων.
∆ιατύπωση συστάσεων.
∆ιαδικασία εκκαθάρισης αμφιβολιών όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης σε συνεννόηση
με τον ελεγχόμενο.
Έγκριση της έκθεσης.
∆ημοσίευση της ειδικής έκθεσης σε 23 επίσημες γλώσσες, συνοδευόμενης από τις απαντήσεις
του ελεγχομένου.

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται εν συντο‑
μία οι 19 ειδικές εκθέσεις που ενέκρινε το ΕΕΣ το 2013
υπό τον σχετικό τίτλο του δημοσιονομικού πλαισίου,
ήτοι του πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο όλων των ειδικών εκθέσεων δημοσι‑
εύεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ http://eca.europa.eu και
διατίθεται μέσω του EU bookshop σε 22 γλώσσες της
ΕΕ (23 για τις εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν μετά την
ένταξη της Κροατίας).
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Βιώσιμη ανάπτυξη
Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση και καλύπτει δύο τομείς:
Την ανταγωνιστικότητα, η οποία περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης,
τη σύνδεση της Ευρώπης μέσω δικτύων της ΕΕ, την εκπαίδευση και την επαγγελματική επιμόρφωση, την προώθηση
της ανταγωνιστικότητας σε μια πλήρως ολοκληρωμένη ενιαία αγορά, το πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής και τον
παροπλισμό πυρηνικών σταθμών. Οι δαπάνες της ΕΕ για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας με στόχο την ανά‑
πτυξη και την απασχόληση, για την περίοδο 2007‑2013, ανέρχονταν σε 89,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι στο 9,2 %
του προϋπολογισμού της ΕΕ. Τα δύο τρίτα σχεδόν του ανωτέρω ποσού διατέθηκαν για την έρευνα και την ανάπτυξη.
Τη συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία αφορά, κατά κύριο λόγο, την πολιτική συνοχής,
η οποία υλοποιείται μέσω ταμείων με καθορισμένους τομείς δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων του Ευ‑
ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου
Συνοχής (ΤΣ). Οι πόροι δαπανώνται με το σύστημα της επιμερισμένης διαχείρισης από την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη. Οι προβλεπόμενες δαπάνες της ΕΕ για τη συνοχή, για την περίοδο 2007‑2013, ανέρχονταν σε 348,4 δισεκα‑
τομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 35,7 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια του 2013, το ΕΕΣ ενέκρινε τις ακόλου‑
θες ειδικές εκθέσεις στον συγκεκριμένο τομέα:

••Στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του έβδο‑

μου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα
(αριθ. 2/2013) αξιολογήθηκε κατά πόσον η Επιτροπή
διασφάλισε την αποδοτική εφαρμογή του 7ου ΠΠ.
Ο έλεγχος κάλυψε τους κανόνες συμμετοχής, τις δι‑
αδικασίες της Επιτροπής και την ανάπτυξη δύο νέων
μέσων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αναμένεται
να είναι χρήσιμα όχι μόνο για την εναπομένουσα
περίοδο του 7ου ΠΠ αλλά και για τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό του επόμενου προγράμματος-πλαισίου
για την έρευνα, του «Ορίζων 2020». Το ΕΕΣ κατέ‑
ληξε στο συμπέρασμα ότι, μολονότι η Επιτροπή
προχώρησε σε σειρά απλουστεύσεων των κανόνων
συμμετοχής του 7ου ΠΠ και μπόρεσε σε ορισμένες
περιπτώσεις να εναρμονίσει τις διατάξεις του 7ου
ΠΠ με τις πρακτικές των δικαιούχων, στο μέλλον θα
χρειαστούν περαιτέρω προσπάθειες. Η διαχείριση
του 7ου ΠΠ από την Επιτροπή είναι αποτελεσματική
σε τρεις τομείς, ήτοι στον σχεδιασμό των διαδικασι‑
ών, στις δραστηριότητες βελτίωσης και στις πληρο‑
φορίες διαχείρισης, αλλά λιγότερο αποτελεσματική
όσον αφορά τα εργαλεία και τους πόρους.

Μολονότι οι χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτήσε‑
ων επιχορήγησης συντμήθηκαν, μόλις το 2012
μειώθηκαν στους εννέα μήνες. Στο πλαίσιο του
ελέγχου αναδείχθηκαν ορθές πρακτικές για την
περαιτέρω σύντμηση του χρόνου που απαιτείται
μέχρι την επιχορήγηση. Οι έλεγχοι ποιότητας επί
της επιλογής και παρακολούθησης των έργων
είναι αποτελεσματικοί. Ωστόσο, το μοντέλο δη‑
μοσιονομικού ελέγχου του 7ου ΠΠ δεν λαμβάνει
δεόντως υπόψη τον κίνδυνο σφαλμάτων. Αυτό
σημαίνει ότι οι ερευνητές χαμηλής επικινδυνότη‑
τας του 7ου ΠΠ υπόκεινται σε υπερβολικά μεγάλο
αριθμό ελέγχων.
Το 7ο ΠΠ είναι ένα από τα κύρια μέσα της ΕΕ για
τη χρηματοδότηση της έρευνας. Αποσκοπεί στην
ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας
και την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών άλλων
πολιτικών της ΕΕ. Καλύπτει την περίοδο 2007‑2013
και ο συνολικός προϋπολογισμός του υπερβαίνει τα
50 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του
προϋπολογισμού αυτού δαπανάται από την Επιτρο‑
πή ή από τους εκτελεστικούς οργανισμούς της, υπό
τη μορφή επιχορηγήσεων.

Οι δραστηριότητές μας

••Στην έκθεση με τίτλο «Συνέβαλαν αποτελεσματι‑

κά τα προγράμματα Marco Polo στη μεταστρο‑
φή τμήματος της οδικής κυκλοφορίας προς
άλλους τρόπους μεταφοράς;» (αριθ. 3/2013), το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε, αφε‑
νός, εάν η Επιτροπή σχεδίασε, διαχειρίστηκε και
επόπτευσε τα προγράμματα κατά τρόπο που να με‑
γιστοποιεί την αποτελεσματικότητά τους και, αφε‑
τέρου, κατά πόσον ήταν αποτελεσματικά τα έργα
που χρηματοδοτήθηκαν. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε
κυρίως στο επίπεδο του προγράμματος μέσω της
ανάλυσης εκτιμήσεων αντικτύπου, αξιολογήσεων
και αποτελεσμάτων ερευνών, καθώς και μέσω της
επανεξέτασης αξιολογήσεων προτάσεων έργων, της
εξέτασης βάσει εγγράφων της παρακολούθησης
των συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφηκαν
και συνομιλιών με μέλη της επιτροπής προγράμ‑
ματος Marco Polo σχετικά με τα εθνικά καθεστώτα
στήριξης. Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν
υποβλήθηκαν αρκετές συναφείς προτάσεις έργων,
επειδή η κατάσταση της αγοράς και οι κανόνες του
προγράμματος αποθάρρυναν τους μεταφορείς από
το να αξιοποιήσουν το καθεστώς. Το ήμισυ των
ελεγχθέντων έργων είχε περιορισμένη βιωσιμότη‑
τα. Μία από τις κύριες διαπιστώσεις του ελέγχου
ήταν ότι υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις μη αποδοτι‑
κών δαπανών, ήτοι έργων που θα είχαν δρομολογη‑
θεί ακόμη και χωρίς τη χρηματοδότηση της ΕΕ.
Από το 2003, τα προγράμματα Marco Polo Ι και ΙΙ χρημα‑
τοδοτούν έργα στον τομέα των υπηρεσιών μεταφορών,
τα οποία αποσκοπούν στη στροφή εμπορευματικών
μεταφορών από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές, τις
εσωτερικές πλωτές και τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών
αποστάσεων. Τα προγράμματα Marco Polo εντάσσονται

Το πρόγραμμα Marco Polo ενθαρρύνει τη χρήση των θαλάσσιων
μεταφορών μικρών αποστάσεων.
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στον στόχο της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ για ανάπτυ‑
ξη λύσεων εναλλακτικών της αμιγώς οδικής μεταφοράς
εμπορευμάτων. Αυτός ο ευρέως αποδεκτός στόχος
αποσκοπεί στη μείωση των διεθνών οδικών εμπορευ‑
ματικών μεταφορών, βελτιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο
τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εμπορευματικών
μεταφορών, μειώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση
και αυξάνοντας την οδική ασφάλεια.

••Στην έκθεση με τίτλο «Αξιοποιούνται ορθά τα

κονδύλια που διατίθενται για τα οδικά δίκτυα
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ;»
(αριθ. 5/2013) αξιολογήθηκε κατά πόσον οι στόχοι
των επενδυτικών έργων οδοποιίας που χρηματο‑
δοτήθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της
ΕΕ επιτεύχθηκαν με εύλογο κόστος. Στο πλαίσιο του
ελέγχου εξετάστηκαν 24 συγχρηματοδοτηθέντα έργα
οδοποιίας στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία
και την Ισπανία, το συνολικό κόστος των οποίων
υπερέβαινε το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Τα συγκεκριμένα τέσσερα κράτη μέλη έλαβαν το
μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων που διατέθηκαν
για έργα οδοποιίας στο πλαίσιο της πολιτικής συνο‑
χής κατά την περίοδο 2000‑2013. Τα κονδύλια αυτά
αντιστοιχούν περίπου στο 62 % της συνολικής συγ‑
χρηματοδότησης της ΕΕ για έργα οδοποιίας. Κατά τον
έλεγχο αξιολογήθηκαν αυτοκινητόδρομοι (10 έργα),
οδοί ταχείας κυκλοφορίας (10 έργα) και απλές κύριες
οδικές αρτηρίες δύο λωρίδων κυκλοφορίας (τέσσερα
έργα). Διαπιστώθηκε ότι όλα τα έργα που υποβλήθη‑
καν σε έλεγχο ενίσχυσαν τη μεταφορική ικανότητα
και την ποιότητα των οδικών δικτύων και απέφεραν
εξοικονόμηση στους χρόνους μετακίνησης, καθώς και
βελτιώσεις στην οδική ασφάλεια. Ωστόσο, οι στόχοι
της οικονομικής ανάπτυξης δεν ήταν μετρήσιμοι και
δεν υπάρχουν διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία σχε‑
τικά με τις επιπτώσεις των έργων στην τοπική ή την
εθνική οικονομία. Για το ήμισυ των έργων, η πραγμα‑
τική οικονομική βιωσιμότητα, η οποία υπολογίστηκε
με τη χρήση του λόγου κόστους-οφέλους βάσει του
πραγματικού κόστους και της χρήσης, απεδείχθη
σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις υποθέσεις που
είχαν ληφθεί υπόψη κατά το στάδιο του σχεδιασμού
(και περιελάμβαναν αισθητά χαμηλότερες δαπάνες
ή/και μεγαλύτερη κυκλοφορία). Οι ελεγκτές διαπί‑
στωσαν ότι, λόγω των υπεραισιόδοξων προβλέψεων
σχετικά με την κυκλοφορία, στην Ισπανία, το μέσο
κόστος ενός χιλιομέτρου των ελεγχθέντων έργων
οδοποιίας σε σχέση με τον ετήσιο κυκλοφοριακό
όγκο ήταν τετραπλάσιο του αντίστοιχου κόστους στη
Γερμανία, ενώ η Πολωνία και η Ελλάδα βρίσκονταν
στο μέσον αυτών των δύο ακραίων τιμών. Ο τύπος
οδού που επιλέχθηκε συχνά δεν ήταν ο πλέον κατάλ‑
ληλος για την αντίστοιχη κυκλοφορία.

Οι δραστηριότητές μας

Οι αυτοκινητόδρομοι αποτέλεσαν την κατ’ εξοχήν
επιλογή, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες οι
οδοί ταχείας κυκλοφορίας, με 43 % χαμηλότερο κό‑
στος, θα μπορούσαν να είχαν επιλύσει τα κυκλοφο‑
ριακά προβλήματα. Το ΕΕΣ συνέστησε στα κράτη
μέλη να διασφαλίζουν διεθνή ανταγωνισμό στα
κατασκευαστικά έργα, θέτοντας στο επίκεντρο των
συστημάτων δημόσιων συμβάσεων την εξασφάλι‑
ση των πλέον οικονομικών προσφορών.
Κατά την περίοδο 2000‑2013, η ΕΕ διέθεσε περίπου
65 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνο‑
χής για τη συγχρηματοδότηση της κατασκευής και της
ανακαίνισης οδικών δικτύων.

••Στην έκθεση με τίτλο «Προσέφερε το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην επανέντα‑
ξη απολυθέντων εργαζομένων;» (αριθ. 7/2013)
αξιολογήθηκε κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συ‑
νέβαλε αποτελεσματικά στην επανένταξη απο‑
λυθέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας το
συντομότερο δυνατόν. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν
ότι στην πλειονότητα των επιλέξιμων εργαζομένων
προσφέρθηκε εξατομικευμένη και καλά συντο‑
νισμένη στήριξη, αλλά ότι όλες τις ελεγχθείσες
υποθέσεις περιελάμβαναν μέτρα στήριξης του
εισοδήματος, τα οποία θα είχαν χρηματοδοτηθεί
από τα κράτη μέλη ούτως ή άλλως. Τα μέτρα στήρι‑
ξης του εισοδήματος αντιστοιχούσαν στο 33 % των

Το ΕΤΠ στηρίζει απολυθέντες εργαζόμενους.

17

δαπανών που αποδόθηκαν για όλες τις υποθέσεις
που εξετάστηκαν. Επιπλέον, δεν υπάρχουν επαρκή
στοιχεία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικό‑
τητας των μέτρων όσον αφορά την επανένταξη των
εργαζομένων στην απασχόληση.
Το ΕΤΠ σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση βραχυπρό‑
θεσμων και συγκεκριμένων καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης. Η παρεχόμενη στήριξη περιλαμβάνει
κατάρτιση, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, καθοδή‑
γηση και επανατοποθέτηση. Το ΕΤΠ συγχρηματοδοτεί
μέτρα σε ποσοστό 50 % ή 65 %, ενώ το υπόλοιπο
ποσοστό καλύπτεται από το οικείο κράτος μέλος.
Κατά το διάστημα Μαρτίου 2007 - Δεκεμβρίου 2012,
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμι‑
οποίηση κατέβαλε άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ
σε εργαζόμενους που έχασαν την εργασία τους στο
πλαίσιο μαζικών απολύσεων οφειλόμενων σε αλλαγές
στα χαρακτηριστικά του παγκόσμιου εμπορίου.

••Στην έκθεση με τίτλο «Απολογισμός του «ενιαίου

ελέγχου» (single audit) και της χρησιμοποίησης
από την Επιτροπή των εργασιών των εθνικών
ελεγκτικών αρχών στον τομέα της συνοχής»
(αριθ. 16/2013) αξιολογήθηκε σε ποιον βαθμό
η Επιτροπή μπορεί να βασίζεται, στον τομέα της
περιφερειακής πολιτικής, στις εργασίες των εθνι‑
κών ελεγκτικών αρχών, προκειμένου να αποκο‑
μίζει βεβαιότητα, και προέβη σε απολογισμό της
εφαρμογής έως το τέλος του 2012 του προτύπου
του «ενιαίου ελέγχου» από την Επιτροπή. Ειδικότε‑
ρα, το ΕΕΣ εξέτασε εάν η Επιτροπή αξιοποίησε με
ορθό τρόπο τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι
εθνικές ελεγκτικές αρχές και εάν διασφάλισε μέσω
της καθοδήγησης και της στήριξης που παρείχε
στις ελεγκτικές αρχές, μια συνεκτική προσέγγιση
ελέγχου. Οι ελεγκτές της ΕΕ προέβησαν επίσης σε
ανάλυση του κόστους των ενισχυμένων ρυθμίσεων
ελέγχου που θεσπίστηκαν κατά την περίοδο προ‑
γραμματισμού 2007‑2013.
Σκοπός του «ενιαίου ελέγχου» είναι η πρόληψη της επα‑
νάληψης των ελεγκτικών εργασιών και η μείωση του
συνολικού κόστους των δραστηριοτήτων ελέγχου και
εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο Επιτροπής και κρατών
μελών, καθώς και η μείωση του διοικητικού φόρτου
για τους ελεγχόμενους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
ΕΕΣ, τα κράτη μέλη δαπάνησαν περίπου 860 εκατομ‑
μύρια ευρώ για τους ελέγχους στον τομέα της περιφε‑
ρειακής πολιτικής της ΕΕ κατά την περίοδο 2007‑2013.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 0,2 % του συνολικού
προϋπολογισμού της περιφερειακής πολιτικής.
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Οι δραστηριότητές μας

Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων
Η ΕΕ διαθέτει εκτεταμένη πολιτική αρμοδιότητα στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, της
αλιείας και του περιβάλλοντος. Οι προβλεπόμενες δαπάνες για την περίοδο 2007‑2013 ανέρχονταν σε 413,1 δισε‑
κατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 42,3 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.
Τα τρίτα τέταρτα των δαπανών αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς και τη στήριξη των γεωρ‑
γικών αγορών μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), του «πρώτου πυλώνα» της κοινής
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Ένα περαιτέρω πέμπτο των δαπανών διατίθεται για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τον
«δεύτερο πυλώνα» της ΚΓΠ. Στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης εφαρμόζεται το σύστημα
της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Κατά τη διάρκεια του 2013, το ΕΕΣ ενέκρινε τις ακόλου‑
θες ειδικές εκθέσεις στον συγκεκριμένο τομέα:

••Στην έκθεση με τίτλο «Υπήρξε η στήριξη της ΕΕ

προς τη βιομηχανία τροφίμων αποτελεσματι‑
κή και αποδοτική όσον αφορά την αύξηση της
αξίας των γεωργικών προϊόντων;» (αριθ. 1/2013)
εξετάστηκε εάν το μέτρο σχεδιάστηκε και υλοποιή‑
θηκε κατά τρόπο ώστε να καθιστά δυνατή την απο‑
δοτική χρηματοδότηση έργων που ανταποκρίνο‑
νται σε σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες, και κατά
πόσο το μέτρο παρακολουθείται και αξιολογείται
κατά τρόπο που να καταδεικνύει τα αποτελέσματά
του. Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι τα έργα βελτίωσαν κυρί‑
ως τις οικονομικές επιδόσεις των σχετικών εταιρει‑
ών και ότι ορισμένα από τα ελεγχθέντα έργα εν‑
δέχεται να αποφέρουν κάποια προστιθέμενη αξία.
Ωστόσο, αυτό δεν θα μπορούσε να αποδοθεί στον
σχεδιασμό του μέτρου ή των διαδικασιών επιλογής
που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Υπήρχε έλλειψη
στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες που
έλαβαν ενισχύσεις χρειάζονταν επιδότηση, ή δεν
προσδιορίζονταν με σαφήνεια οι ειδικοί στόχοι
πολιτικής τους οποίους αναμενόταν να επιτύχει
η επιδότηση. Το ΕΕΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
η στήριξη δεν διοχετεύθηκε συστηματικά σε έργα
που προσθέτουν αξία στα γεωργικά προϊόντα κατά
τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό.
Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, τίθενται
στη διάθεση των επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπο‑
ρίας γεωργικών προϊόντων επιχορηγήσεις της πολιτικής
αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ, μέσω ενός μέτρου με
τίτλο «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομι‑
κών προϊόντων», το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της

δασοκομίας. Για την περίοδο 2007‑2013 είχαν προβλε‑
φθεί στον προϋπολογισμό 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ για
ενισχύσεις. Η χρηματοδότηση αυτή συμπληρώθηκε από
τις εθνικές δαπάνες, με αποτέλεσμα η συνολική δημόσια
χρηματοδότηση να ανέλθει σε 9 δισεκατομμύρια ευρώ.

••Στην έκθεση με τίτλο «Πέτυχαν τα κράτη μέλη

και η Επιτροπή τη βέλτιστη σχέση κόστους/
οφέλους με τα μέτρα για τη διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονομίας;» (αριθ. 6/2013) αξιολογή‑
θηκε κατά πόσον, αφενός, τα μέτρα σχεδιάστηκαν
και υλοποιήθηκαν κατά τρόπο ώστε να συμβάλουν
αποτελεσματικά στην οικονομική ανάπτυξη και
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και, αφετέρου,
επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση τα πλέον αποτε‑
λεσματικά και αποδοτικά έργα. Επιπροσθέτως, το
ΕΕΣ αξιολόγησε εάν τα διαθέσιμα πληροφοριακά
στοιχεία παρακολούθησης και αξιολόγησης παρεί‑
χαν εγκαίρως αξιόπιστες και πλήρεις πληροφορίες
σχετικά με τα επακόλουθα των μέτρων. Με τον
έλεγχο διαπιστώθηκε ότι συνολικά η Επιτροπή και
τα κράτη μέλη πέτυχαν σε περιορισμένο μόνον
βαθμό τη βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους μέσω
των μέτρων για τη διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονομίας, επειδή η στήριξη δεν διοχετευόταν
συστηματικά στα έργα που είχαν τις περισσότερες
πιθανότητες να επιτύχουν τον στόχο των μέτρων.
Οι δαπάνες της ΕΕ στον τομέα της αγροτικής ανάπτυ‑
ξης για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας
επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν εντοπισθέντα προβλή‑
ματα των αγροτικών περιοχών, όπως η πληθυσμιακή
συρρίκνωση, η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών και
η ανεργία. Χρηματοδοτούνται άτομα και αγροτικές επι‑
χειρήσεις για την υλοποίηση έργων που αποσκοπούν
στη στήριξη της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της

Οι δραστηριότητές μας

βιώσιμης ανάπτυξης. Οι προγραμματισθείσες δαπάνες
της ΕΕ για τα μέτρα αυτά ανέρχονταν σε 5 δισεκατομ‑
μύρια ευρώ για την περίοδο 2007‑2013.

••Στην έκθεση με τίτλο «Στήριξη για τη βελτίωση

της οικονομικής αξίας των δασών από το Ευρω‑
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης»
(αριθ. 8/2013) αξιολογήθηκε κατά πόσον η διαχεί‑
ριση της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, για
τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών,
διενεργείται με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρό‑
πο. Ο έλεγχος κάλυψε τόσο την Επιτροπή όσο και
επιλεγμένα κράτη μέλη —Ισπανία (Γαλικία), Ιταλία
(Τοσκάνη), Ουγγαρία, Αυστρία και Σλοβενία— στα
οποία αντιστοιχούσε άνω του 50 % του συνόλου
των δαπανών που δηλώθηκαν. Με τον έλεγχο
εντοπίστηκαν αδυναμίες στον σχεδιασμό του
μέτρου, οι οποίες παρεμπόδισαν σε μεγάλο βαθμό
την επιτυχή εφαρμογή του: σε επίπεδο Επιτροπής,
δεν διενεργήθηκε ειδική ανάλυση της κατάστασης
του τομέα της δασοκομίας στην ΕΕ, προκειμένου
να αιτιολογηθεί η πρόταση ειδικής χρηματοδοτικής
στήριξης για τη βελτίωση της οικονομικής αξίας
των δασών που ανήκουν σε ιδιώτες ή δήμους. Επι‑
πλέον, οι νομικές διατάξεις δεν περιείχαν ορισμούς
βασικών στοιχείων του μέτρου και συγκεκριμένα
των όρων «οικονομική αξία των δασών» και «δα‑
σοκομική εκμετάλλευση». Τα κράτη μέλη έθεσαν
πολύ διαφορετικά όρια όσον αφορά το μέγεθος
των δασοκομικών εκμεταλλεύσεων πάνω από τα
οποία ήταν αναγκαία η κατάρτιση σχεδίου δασικής

Δάση και δασικές εκτάσεις καλύπτουν το 40 % της συνολικής έκτασης της ΕΕ
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διαχείρισης. Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι λίγα μόνο από
τα ελεγχθέντα έργα επέφεραν σημαντική βελτίωση
της οικονομικής αξίας των δασών, αυξάνοντας είτε
την αξία της γης (διάνοιξη δασικών μονοπατιών και
δρόμων) είτε την αξία των δασοσυστάδων (δασοκο‑
μικές εργασίες όπως κλάδευση ή αραίωση).
Το συνολικό ποσό που διατέθηκε για το μέτρο ανήλθε
σε 535 εκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2007‑2013.

Οι δραστηριότητές μας

••Στην έκθεση με τίτλο «Κοινή γεωργική πολι‑

τική: Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ορθά
η ειδική στήριξη που χορηγείται βάσει του
άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009
του Συμβουλίου;» (αριθ. 10/2013) εξετάστηκε εάν
η θέσπιση της ειδικής στήριξης που προβλέπεται
στο άρθρο 68 καθώς και το πλαίσιο εφαρμογής
της το 2010 και το 2011 (συστήματα διαχείρισης
και ελέγχου) ήταν συνεπή με την κοινή γεωργι‑
κή πολιτική (ΚΓΠ), αναγκαία, ενδεδειγμένα και
εάν συνοδεύονταν από ικανοποιητικό σύστημα
ελέγχου. Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε
ότι το πλαίσιο που αναπτύχθηκε προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι η ειδική στήριξη θα παρεχόταν
μόνον «σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις» δεν
ήταν επαρκές. Η αιτιολόγηση των περιπτώσεων
αυτών εξέφευγε σχεδόν εντελώς του ελέγχου της
Επιτροπής και τα κράτη μέλη διέθεταν μεγάλη
διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τις ενισχύσεις.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Επιτροπή δεν
μπορούσε να προβεί σε νομικώς δεσμευτικές ενέρ‑
γειες, ενώ η μόνη υποχρέωση των κρατών μελών
ήταν να της γνωστοποιούν τις αποφάσεις τους. Ως
εκ τούτου, η εφαρμογή του άρθρου 68 δεν ήταν
πάντοτε απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την ΚΓΠ και
δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι τα
μέτρα που θεσπίστηκαν ήταν πάντοτε αναγκαία
ή ενδεδειγμένα από την άποψη της αναγκαιότητας
της θέσπισής τους, της αποτελεσματικότητας του
σχεδιασμού τους και του ύψους των ενισχύσεων
που διατέθηκαν. Με τον έλεγχο αποκαλύφθηκε
επίσης ότι η υλοποίηση των μέτρων στήριξης βάσει
του άρθρου 68 εμφάνιζε διάφορες αδυναμίες, όπως
αδυναμίες στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου
που αναπτύχθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί
η ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων. Το ίδιο
ίσχυε για τα συστήματα διαχείρισης, τους διοικη‑
τικούς ελέγχους και τους επιτόπιους ελέγχους, σε
ορισμένες περιπτώσεις παρά την ήδη αυξημένη
διαχειριστική και ελεγκτική επιβάρυνση.
Όταν, το 2003, θεσπίστηκε το καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης, δόθηκε στα κράτη μέλη η δυνατότητα να
διατηρήσουν έως και το 10 % των ανώτατων εθνικών
ορίων τους στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολι‑
τικής (ΚΓΠ) για ειδική στήριξη και συγκεκριμένα να
διατηρήσουν ορισμένα συνδεδεμένα με την παραγωγή
μέτρα στήριξης των γεωργών. Αυτή η ειδική στήρι‑
ξη επεκτάθηκε με το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 73/2009, με το οποίο αυξήθηκε ο αριθμός των
στόχων ή των δραστηριοτήτων για την επίτευξη των
οποίων ήταν δυνατή η χορήγηση ενισχύσεων. Ο συ‑
νολικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2010‑2013
ανήλθε σε 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ.
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••Στην έκθεση με τίτλο «Μπορούν η Επιτροπή και

τα κράτη μέλη να καταδείξουν ότι τα κονδύ‑
λια της ΕΕ που διατίθενται για την πολιτική
αγροτικής ανάπτυξης δαπανώνται ορθά;»
(αριθ. 12/2013) αξιολογήθηκε κατά πόσον υπάρχουν
σαφείς δηλώσεις όσον αφορά τις επιδιώξεις των
δαπανών στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης
και εάν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες από τις
οποίες να προκύπτει τι επιτεύχθηκε με τις δαπάνες
και με πόσο αποδοτικό τρόπο. Βασικό στοιχείο στο
πλαίσιο αυτό αποτελεί ένα σύστημα παρακολούθη‑
σης και αξιολόγησης, γνωστό και ως κοινό πλαίσιο
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Ο έλεγχος κατέ‑
ληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή και τα κράτη
μέλη δεν κατέδειξαν επαρκώς τι έχει επιτευχθεί σε
σχέση με τους στόχους της πολιτικής αγροτικής
ανάπτυξης και ότι δεν υπάρχει επαρκής διασφάλι‑
ση ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την αγροτική
ανάπτυξη δαπανήθηκε ορθά.
Κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2007‑2013, η ΕΕ
διέθεσε σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την
επίτευξη των στόχων στον τομέα της αγροτικής
ανάπτυξης. Επίσης, τα κράτη μέλη διέθεσαν 58 δι‑
σεκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους για τη
συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων αγροτικής
ανάπτυξης (ΠΑΑ). Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προ‑
γράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Μετά την έγκρισή
τους από την Επιτροπή, τα προγράμματα αυτά υλοποι‑
ούνται από τα κράτη μέλη.

Οι δραστηριότητές μας

••Στην έκθεση με τίτλο «Υπήρξε αποτελεσματική

η συνιστώσα «Περιβάλλον» του προγράμμα‑
τος LIFE;» (αριθ. 15/2013) εξετάστηκε κατά πόσον
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συνιστώσας
Περιβάλλον του LIFE συνέβαλαν στην αποτελε‑
σματικότητα του προγράμματος. Στο πλαίσιο του
ελέγχου έργων που χρηματοδοτήθηκαν μεταξύ των
ετών 2005 και 2010, οι ελεγκτές του ΕΕΣ πραγμα‑
τοποίησαν επισκέψεις στις αρμόδιες υπηρεσίες
της Επιτροπής και σε πέντε κράτη μέλη, τα οποία
συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων δικαι‑
ούχων του προγράμματος LIFE (Γερμανία, Ισπανία,
Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο), ο προϋπολο‑
γισμός των οποίων αντιστοιχεί στο 55 % του προϋ‑
πολογισμού του LIFE και τα έργα τους στο 15 % των
έργων του προγράμματος. Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι,
συνολικά, η συνιστώσα Περιβάλλον του LIFE δεν
λειτουργούσε αποτελεσματικά, διότι δεν σχεδιά‑
στηκε ούτε εφαρμόστηκε επαρκώς ορθά.
Το τρέχον πρόγραμμα LIFE διαθέτει, για τη χρη‑
ματοδότηση έργων, μέσο ετήσιο προϋπολογισμό
ύψους 239 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό το οποίο αντι‑
στοιχεί σε λιγότερο από το 1,5 % των εκτιμώμενων συ‑
νολικών δαπανών της ΕΕ για το περιβάλλον. Πρόκειται
για περιορισμένο προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση
ενός φιλόδοξου στόχου: να συμβάλει στην ανάπτυξη,
την επικαιροποίηση και την εφαρμογή της περιβαλλο‑
ντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ. Σχεδόν το 50 %
του προϋπολογισμού αυτού, ή άλλως 120 εκατομμύρια
ευρώ, προορίζεται για τη συνιστώσα Περιβάλλον του
προγράμματος LIFE. Το άλλο 50 % του προϋπολογι‑
σμού χρηματοδοτεί τις άλλες δύο συνιστώσες του
προγράμματος, LIFE Φύση και LIFE Πληροφόρηση.
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••Στην έκθεση με τίτλο «Η αξιοπιστία των αποτελε‑

σμάτων των ελέγχων των κρατών μελών όσον
αφορά τις γεωργικές δαπάνες» (αριθ. 18/2013)
αξιολογήθηκε η αξιοπιστία των στατιστικών
εκθέσεων των κρατών μελών οι οποίες περιέχουν
τα αποτελέσματα των διοικητικών και επιτόπι‑
ων ελέγχων τους. Οι οργανισμοί πληρωμών των
κρατών μελών διενεργούν διοικητικούς ελέγχους
σχετικά με τις αιτήσεις ενίσχυσης προκειμένου να
εξακριβώσουν την επιλεξιμότητά τους. Πραγματο‑
ποιούν επίσης επιτόπιους ελέγχους σε ένα δείγμα
αιτούντων. Τα σφάλματα που εντοπίζονται κατά
τους ελέγχους αυτούς συνεπάγονται μειώσεις του
ποσού ενίσχυσης που πρέπει να καταβληθεί στους
αιτούντες. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως
στην Επιτροπή εκθέσεις με τα αποτελέσματα των εν
λόγω ελέγχων και βάσει αυτών η Επιτροπή υπο‑
λογίζει το εναπομένον ποσοστό σφάλματος που
συνιστά εκτίμηση των παρατυπιών που υπάρχουν
στις πληρωμές μετά τη διενέργεια όλων των ελέγ‑
χων. Η εμβέλεια του ελέγχου κάλυπτε τη στατιστική
εγκυρότητα του εναπομένοντος ποσοστού σφάλ‑
ματος. Από αυτόν αλλά και παλαιότερους ελέγχους
του ΕΕΣ, καθώς και από τους ελέγχους της Επιτρο‑
πής, προκύπτει ότι τα συστήματα που εφαρμόζο‑
νται για τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους
είναι μόνον εν μέρει αποτελεσματικά, γεγονός που
υπονομεύει σοβαρά την αξιοπιστία των πληροφο‑
ριών που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή.
Η ευθύνη για την υλοποίηση της ΚΓΠ επιμερίζεται
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Αρμόδι‑
οι για τη διαχείριση και την καταβολή των γεωργικών
δαπανών είναι οι εθνικοί ή περιφερειακοί οργανισμοί
πληρωμών, οι οποίοι λογοδοτούν στην Επιτροπή.
Ανεξάρτητοι οργανισμοί πιστοποίησης, οι οποίοι
ορίζονται από τα κράτη μέλη, πιστοποιούν στην Επι‑
τροπή τους ετήσιους λογαριασμούς των οργανισμών
πληρωμών και την ποιότητα των συστημάτων ελέγχου
που εφαρμόζουν οι οργανισμοί αυτοί.
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Οι δραστηριότητές μας

Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων
Οι δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων επικεντρώνονται στη διεύρυνση, στην ενίσχυση της
σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στις γειτονικές της χώρες, στη δραστηριοποίηση για τη στήριξη
της βιώσιμης ανάπτυξης σε διεθνή κλίμακα και σε μέτρα για την προώθηση της παγκόσμιας πολιτικής διακυβέρνη‑
σης και τη διασφάλιση της στρατηγικής ασφάλειας και της ασφάλειας του πολίτη.
Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, η ΕΕ διέθεσε 55,9 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007‑2013, ήτοι το
5,7 % του συνολικού προϋπολογισμού της. Η Επιτροπή διαχειρίζεται άμεσα το μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών, είτε
από τις κεντρικές υπηρεσίες της είτε μέσω των αντιπροσωπειών της. Επίσης, για μέρος της βοήθειας εφαρμόζεται
η από κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς.

Κατά τη διάρκεια του 2013, το ΕΕΣ ενέκρινε τις ακόλου‑
θες ειδικές εκθέσεις στον συγκεκριμένο τομέα:

••Στην έκθεση με τίτλο «Η συνεργασία της ΕΕ με

την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης»
(αριθ. 4/2013) εξετάστηκε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτρο‑
πή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
(ΕΥΕΔ) διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά τη στήριξη
της ΕΕ για τη βελτίωση της διακυβέρνησης στην
Αίγυπτο πριν και μετά την εξέγερση του 2011. Συνο‑
λικά, η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή δεν κατόρθωσαν να δι‑
αχειριστούν αποτελεσματικά τη στήριξη της ΕΕ για
τη βελτίωση της διακυβέρνησης στην Αίγυπτο. Πριν
από την εξέγερση, μολονότι η Επιτροπή είχε συμπε‑
ριλάβει σημαντικό αριθμό θεμάτων που άπτονται
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας
στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτο‑
νίας (ΕΠΓ) ΕΕ-Αιγύπτου, δεν είχε καταστεί δυνατή
η επίτευξη προόδου. Παρά το γεγονός ότι χορηγή‑
θηκε σημαντική χρηματοδότηση μέσω της δημοσι‑
ονομικής στήριξης, το εν λόγω μέσο δεν συνέβαλε
αποτελεσματικά στην προώθηση της διαχείρισης
των δημόσιων οικονομικών. Η έλλειψη δημοσιο‑
νομικής διαφάνειας, η αναποτελεσματική λειτουρ‑
γία ελέγχου και η ενδημική διαφθορά συνιστούν
σημαντικά προβλήματα στην Αίγυπτο, τα οποία
πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μετά την εξέγερση,
στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ΕΠΓ δεν δόθηκε
επαρκής έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και
των μειονοτήτων.

Για την περίοδο 2007‑2013, η ΕΕ διέθεσε στην Αίγυπτο
χρηματοδότηση ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρί‑
ου ευρώ. Δεδομένου ότι άνω του 50 % του ποσού
αυτού διοχετεύτηκε μέσω του δημόσιου ταμείου της
Αιγύπτου, στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης που
είναι γνωστός ως δημοσιονομική στήριξη, μεγάλη
σημασία δόθηκε στη διαχείριση των δημόσιων οικο‑
νομικών της χώρας.

••Άμεση χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπα‑

ϊκής Ένωσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή
(αριθ. 14/2013) (βλέπε «Παρουσίαση ενός ελέγχου
επιδόσεων»).

Κορίτσια σε σχολείο στην Αίγυπτο
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Παρουσίαση ενός ελέγχου επιδόσεων
Άμεση χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή
Τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα
εδώ και πολλά χρόνια στην ισραηλο-παλαιστι‑
νιακή ειρηνευτική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν αποτελεί εξαίρεση. Ως σημαντικός
παγκόσμιος παράγων στην εν λόγω περιοχή,
η ΕΕ παρέχει σημαντική βοήθεια στα κατεχό‑
μενα παλαιστινιακά εδάφη. Από το 1994 και
εξής έχει παράσχει βοήθεια ύψους άνω των
5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, προς υποστήριξη
του γενικού στόχου της να συμβάλει στην
εξεύρεση λύσης δύο κρατών για τον τερματι‑
σμό της ισραηλο-παλαιστινιακής σύγκρουσης.
Από το 2008 το μεγαλύτερο πρόγραμμά της
Νοσοκομείο στη Γάζα, οι γιατροί του οποίου ήταν άμεσοι δικαιούχοι της ΑΧΣ
στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι
PEGASE.
η άμεση χρηματοδοτική στήριξη PEGASE
(ΑΧΣ PEGASE), η οποία παρείχε περίπου
1 δισεκατομμύριο ευρώ χρηματοδότησης από το 2008 έως το 2012. Το πρόγραμμα επιδιώκει να βοηθήσει την Παλαι‑
στινιακή Αρχή (ΠΑ) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους δημόσιους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και
τις ευάλωτες οικογένειες, να διατηρήσει τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες και να βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά.
Το ΕΕΣ διενήργησε έλεγχο των επιδόσεων της στήριξης αυτής. Οι ελεγκτικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν κατά
το διάστημα από 1ης Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2012. Τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου συγκεντρώθηκαν
μέσω εξέτασης εγγράφων, συνεντεύξεων και, κυρίως, μέσω επισκέψεων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Δυτική
Όχθη (Ραμάλα, Ναμπλούς, Ιεριχώ και Tulkarem) και στη Γάζα, προκειμένου οι ελεγκτές να πραγματοποιήσουν
συνεντεύξεις στο Γραφείο του εκπροσώπου της ΕΕ, καθώς και με δικαιούχους οργανισμούς, εκπροσώπους της ΠΑ,
διεθνείς χορηγούς βοήθειας, ελεγκτικές εταιρείες και τοπικές επιχειρήσεις. Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν επίσης
συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, γιατρούς και ευάλωτες οικογένειες, άμεσους δικαιούχους της ΑΧΣ PEGASΕ. Λόγω
των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, οι ελεγκτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με διάφορες προκλή‑
σεις, γνώρισαν καθυστερήσεις, υποβλήθηκαν σε ειδικούς ελέγχους ασφαλείας και μετακινήθηκαν με τεθωρακι‑
σμένα οχήματα συνοδευόμενα από ένοπλο προσωπικό ασφάλειας.
Στόχος του ελέγχου ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον η ΑΧΣ PEGASE προς την ΠΑ έτυχε ορθής διαχείρισης από την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό και
τις ρυθμίσεις υλοποίησης, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τη βιωσιμότητά τους.
Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ σημείωσαν επιτυχία ως προς την υλοποίηση της
άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης προς την Παλαιστινιακή Αρχή υπό δυσχερείς συνθήκες, αλλά ότι ορισμένες
πτυχές της ισχύουσας προσέγγισης χρήζουν αναθεώρησης ολοένα και περισσότερο, ιδίως λόγω του ότι η βιωσι‑
μότητά τους είναι υπό αμφισβήτηση. Το ΕΕΣ θεωρεί ότι η ΠΑ πρέπει να ενθαρρυνθεί να προβεί σε περισσότερες
μεταρρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες της. Παράλληλα, πρέπει να εξευρεθεί τρόπος να ανα‑
λάβει δράση το Ισραήλ και να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συνεισφέρει στη διασφάλιση της αποτε‑
λεσματικότητας της ΑΧΣ PEGASE.
Μολονότι το πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους της ΠΑ, με την αύξηση του
αριθμού των δικαιούχων και τη μείωση της χρηματοδότησης μέσω της ΑΧΣ PEGASE από άλλους χορηγούς βοή‑
θειας, υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών το 2012, γεγονός που δημιούργησε εντάσεις
στους κόλπους του παλαιστινιακού πληθυσμού.
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Η ΑΧΣ PEGASE συνέβαλε στην παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών προς τον πληθυσμό, αλλά σημαντικός
αριθμός δημόσιων υπαλλήλων στη Γάζα, λόγω της πολιτικής κατάστασης, αμείβονταν χωρίς να προσέρχονται στην
εργασία τους ή να παρέχουν δημόσια υπηρεσία οποιουδήποτε είδους. Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δεν έχουν διευθετήσει
επαρκώς το πρόβλημα αυτό.
Παρά το μέγεθος της χρηματοδότησης της ΑΧΣ PEGASE, η ΠΑ αντιμετώπισε σοβαρό έλλειμμα του προϋπολογισμού
της το 2012, γεγονός που απείλησε επίσης να διαβρώσει τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της διαχείρισης των δημόσι‑
ων οικονομικών. Σε τελευταία ανάλυση, η απειλή για την οικονομική βιωσιμότητα της ΠΑ μπορεί σε μεγάλο βαθμό
να αποδοθεί στα πολλαπλά εμπόδια που επιβάλλονται από την κυβέρνηση του Ισραήλ στην οικονομική ανάπτυξη
των κατεχομένων παλαιστινιακών εδαφών, που υπονομεύουν επίσης την αποτελεσματικότητα της ΑΧΣ PEGASE.
Βάσει των διαπιστώσεων αυτών, το ΕΕΣ διατύπωσε σειρά συστάσεων προς την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή. Μεταξύ αυ‑
τών συγκαταλέγεται η ενίσχυση του προγραμματισμού της μελλοντικής ΑΧΣ PEGASE, η μείωση των διοικητικών δα‑
πανών μέσω της εφαρμογής διαδικασιών διαγωνισμού για τις συμβάσεις που αφορούν τη διαχείριση και τον έλεγχο
της ΑΧΣ PEGASE και της απλούστευσης του συστήματος διαχείρισης της ΑΧΣ PEGASE, η εφαρμογή προϋποθέσεων
για τη μελλοντική ΑΧΣ PEGASE (συνδέοντάς την ειδικά με συγκεκριμένη πρόοδο εκ μέρους της ΠΑ όσον αφορά τη
μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών), καθώς
και η διακοπή της χρηματοδότησης των μισθών και των συντάξεων των δημόσιων υπαλλήλων στη Γάζα από την
ΑΧΣ PEGASE και η διοχέτευσή της στη Δυτική Όχθη.
Τέλος, το ΕΕΣ συνέστησε στην ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, σε συνδυασμό με την ευρύτερη κοινότητα των χορηγών
βοήθειας, να αναλάβουν περαιτέρω δράση με το Ισραήλ, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας ΕΕ - Ισραήλ, προ‑
κειμένου να καθοριστεί ποια μέτρα πρέπει να λάβει το Ισραήλ ώστε να συμβάλει στην εξασφάλιση περισσότερης
αποτελεσματικότητας από την ΑΧΣ PEGASE.
Η δημοσίευση της έκθεσης προκάλεσε έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, και έτυχε ευρείας κάλυψης από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων προκάλεσε πρωτοσέλιδα σε μεγάλες εφημερίδες διεθνούς κυκλοφορίας, τηλεοπτική
κάλυψη και συζητήσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αμερική, την Ωκεανία, καθώς και στον κόσμο
των ιστολογίων.
Η έκθεση παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ενστερνίστηκε στο σύνολό τους τα συμπεράσματα
και τις συστάσεις του ΕΕΣ. Το Κοινοβούλιο προέτρεψε την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για
τη βελτίωση της παροχής στήριξης στην ΠΑ.

Κλιμάκιο ελέγχου (από τα αριστερά προς τα δεξιά): Francis Joret, Fabrice Mercade, Hans Gustaf Wessberg, Μέλος του ΕΕΣ,
Jana Hošková και Svetoslav Hristov
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••Στην έκθεση με τίτλο «Στήριξη της ΕΕ για τη δια‑

κυβέρνηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό»
(αριθ. 9/2013) αξιολογήθηκε κατά πόσον η στήριξη
της ΕΕ για τη διακυβέρνηση ήταν η ενδεδειγμένη
σε σχέση με τις ανάγκες, εάν πέτυχε τα προσδο‑
κώμενα αποτελέσματα και εάν η Επιτροπή έλαβε
επαρκώς υπόψη της την εύθραυστη κατάσταση
που επικρατεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
(ΛΔΚ) κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων της
ΕΕ. Ο έλεγχος κάλυψε τη στήριξη της ΕΕ για την
εκλογική διαδικασία, τη μεταρρύθμιση του τομέα
της ασφάλειας (δικαιοσύνη και αστυνομία), τη
μεταρρύθμιση της διαχείρισης των δημόσιων οικο‑
νομικών και την αποκέντρωση κατά την περίοδο
2003 - 2011. Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι η αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ
σχετικά με τη διακυβέρνηση στη ΛΔΚ είναι περιορι‑
σμένη. Η στήριξη εντάσσεται σε ένα εν γένει άρτιο
πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας, ανταποκρίνεται
στις βασικές ανάγκες διακυβέρνησης της χώρας και
έχει επιτύχει ορισμένα αποτελέσματα. Εντούτοις,
η πρόοδος είναι αργή, ανομοιογενής και, συνολικά,
περιορισμένη. Λιγότερο από το ήμισυ των προ‑
γραμμάτων που εξετάστηκαν πέτυχε ή είναι πιθανό
να επιτύχει τα περισσότερα από τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα. Η βιωσιμότητα συνιστά, στην πλειο‑
νότητα των περιπτώσεων, ουτοπική προοπτική.
Η χρηστή διακυβέρνηση συνιστά θεμελιώδη ευρω‑
παϊκή αξία και βασική συνιστώσα της αναπτυξια‑
κής συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες. Μετά την
επανέναρξη της διαρθρωτικής συνεργασίας με την
ΛΔΚ, η ΕΕ, έχοντας χορηγήσει βοήθεια ύψους περί‑
που 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο
2003‑2011, κατέστη ένας από τους σημαντικότερους
αναπτυξιακούς εταίρους της ΛΔΚ.

••Στην έκθεση με τίτλο «Αναπτυξιακή βοήθεια της

ΕΕ στην Κεντρική Ασία» (αριθ. 13/2013) αξιολογή‑
θηκε ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή και η EΥΕΔ
σχεδίασαν και διαχειρίστηκαν την αναπτυξιακή
βοήθεια προς τις Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας
(Καζαχστάν, Κιργιζία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν
και Ουζμπεκιστάν) κατά την περίοδο 2007‑2012. Με
τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ
κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες, υπό δύσκολες
συνθήκες, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ
στην Κεντρική Ασία, το οποίο παρουσιάστηκε στο
έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής του Απρι‑
λίου του 2007. Ο σχεδιασμός και η κατανομή της
βοήθειας πραγματοποιήθηκαν σε γενικές γραμμές
με ικανοποιητικό τρόπο, ωστόσο η υλοποίηση ήταν
λιγότερο ικανοποιητική.
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Κατά το διάστημα 1991‑2013, η ΕΕ χορήγησε αναπτυξια‑
κή και ανθρωπιστική βοήθεια ύψους άνω των 2,1 δισε‑
κατομμυρίων ευρώ σε αυτές τις χώρες, εκ των οποίων
750 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2007‑2013. Κατά
τα έτη 2007 έως 2012, η Επιτροπή κατέβαλε 435 εκα‑
τομμύρια ευρώ σε αναπτυξιακή βοήθεια στις χώρες
της Κεντρικής Ασίας, εκ των οποίων η Κιργιζία και το
Τατζικιστάν υπήρξαν οι βασικοί αποδέκτες.

••Στην έκθεση με τίτλο «Χρηματοδότηση της ΕΕ για

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο
πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας» (αριθ. 17/2013)
αξιολογήθηκε εάν η Επιτροπή διαχειρίστηκε ορθά
τις δαπάνες για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, οι οποίες προέρχονται από τον προϋπο‑
λογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης
(ΕΤΑ). Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή
εστίασε τα προγράμματα βοήθειας στις ενδεδειγμέ‑
νες προτεραιότητες αλλά ότι απαιτούνται σημα‑
ντικές περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να
διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των
προγραμμάτων της ΕΕ και των προγραμμάτων των
κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέ‑
μηση της διαφθοράς.
Το 2009, οι ανεπτυγμένες χώρες συμφώνησαν επί της
«χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης», ύψους 30 δισε‑
κατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, και επί μιας περισσότε‑
ρο μακροπρόθεσμης δέσμευσης για χρηματοδότηση
ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως
έως το 2020. Τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Επιτροπή δεν
έχουν καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά τον τρόπο
με τον οποίο θα εκπληρώσουν τη μακροπρόθεσμη
δέσμευσή τους και ο βαθμός στον οποίο εκπληρώθηκε
η δέσμευση για τη χρηματοδότηση ταχείας εκκίνη‑
σης από την ΕΕ δεν είναι σαφής. Δεν έχει επιτευχθεί
πανευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τον ορισμό της
κλιματικής αλλαγής και δεν έχει θεσπιστεί ακόμη απο‑
τελεσματικό σύστημα παρακολούθησης, διαβίβασης
πληροφοριακών στοιχείων και επαλήθευσης.
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Έσοδα / ίδιοι πόροι της ΕΕ
Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της ΕΕ υπολογίζεται βάσει μακροοικονομικών στατιστικών και εκτιμήσεων
που παρέχουν τα κράτη μέλη. Ο έλεγχος του ΕΕΣ σχετικά με την κανονικότητα των πράξεων που σχετίζονται
με τις εισφορές που βασίζονται στο ΑΕΕ και τον ΦΠΑ καλύπτει την επεξεργασία, από πλευράς Επιτροπής, των
δεδομένων που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη και όχι την παραγωγή των δεδομένων αυτών από τα κράτη μέλη.

Κατά τη διάρκεια του 2013, το ΕΕΣ ενέκρινε την ακόλουθη
έκθεση στον συγκεκριμένο τομέα:

••Στην έκθεση με τίτλο «Εξασφαλίζοντας σωστά

στοιχεία για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα
(ΑΕΕ): μια περισσότερο συστηματοποιημένη και
ορθότερα εστιασμένη προσέγγιση θα καθιστού‑
σε αποτελεσματικότερη την επαλήθευση της Επι‑
τροπής» (αριθ. 11/2013) αξιολογήθηκε εάν η επαλή‑
θευση από πλευράς της Επιτροπής των στοιχείων για
το ΑΕΕ που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς των
ιδίων πόρων ήταν αρκούντως συστηματοποιημένη
και εστιασμένη. Το Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρα‑
σμα ότι η επαλήθευση των στοιχείων για το ΑΕΕ από
την Επιτροπή δεν ήταν επαρκώς συστηματοποιημένη
και εστιασμένη. Η Επιτροπή δεν προγραμμάτισε,
ούτε ιεράρχησε τις εργασίες της κατά τον ενδεδειγ‑
μένο τρόπο, δεν εφάρμοσε μια συνεπή προσέγγιση
κατά τη διενέργεια των επαληθεύσεών της στα κράτη
μέλη και δεν εκτέλεσε επαρκείς εργασίες σε επίπεδο
κρατών μελών. Επιπλέον, οι επαληθεύσεις δεν απο‑
τέλεσαν το αντικείμενο κατάλληλων εκθέσεων. Οι
συστάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση θα συνέ‑
βαλαν στον ορθό και δίκαιο υπολογισμό των εισφο‑
ρών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Θα οδηγούσαν επίσης στην αύξηση της αποτελεσμα‑
τικότητας των εργασιών της Επιτροπής. Η Επιτροπή
δέχθηκε ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται από ιδίους
πόρους και άλλα έσοδα. Τρεις είναι οι κατηγορίες
των ιδίων πόρων: παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ),
(ήτοι δασμοί που εισπράττονται επί των εισαγωγών
και τέλη παραγωγής ζάχαρης), ίδιοι πόροι που υπο‑
λογίζονται βάσει του φόρου προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ) τον οποίο εισπράττουν τα κράτη μέλη και
ίδιοι πόροι που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό
εισόδημα (ΑΕΕ) των κρατών μελών. Οι τελευταίοι
αυξήθηκαν από το 50 % περίπου του προϋπολογισμού
το 2002 (46 δισεκατομμύρια ευρώ) στο 70 % το 2012
(98 δισεκατομμύρια ευρώ).

27

Οι δραστηριότητές μας

Συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που διατυπώθηκαν
Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους το ΕΕΣ συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής
διαχείρισης της ΕΕ είναι μέσω της διατύπωσης συστάσεων. Το 2013, το ΕΕΣ ενέκρινε τη δεύτερη ειδική έκθεσή
του σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που διατυπώθηκαν σε παλαιότερες ειδικές εκθέσεις του.

••Στην έκθεση με τίτλο «Έκθεση του 2012 σχετικά

με τη συνέχεια που δόθηκε στις
ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου» (αριθ. 19/2013) εξετάστηκε κατά πόσον
η Επιτροπή έδωσε την ενδεδειγμένη συνέχεια στις
συστάσεις ελέγχου που διατύπωσε το ΕΕΣ στις
ειδικές εκθέσεις του κατά την περίοδο 2006‑2010.
Ο έλεγχος κάλυψε δείγμα 62 συστάσεων που είχαν
διατυπωθεί σε δέκα ειδικές εκθέσεις. Το ΕΕΣ αξιολό‑
γησε τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή
ανταποκρινόμενη στις συστάσεις αυτές. Με τον
έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι συστάσεις είχαν ληφθεί
υπόψη. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή είχε υλοποιήσει
είτε πλήρως είτε ως επί το πλείστον το 83 % των
συστάσεων, ενώ το 12 % είχε υλοποιηθεί μερικώς
και το 5 % δεν είχε υλοποιηθεί.

Ελεγκτές της ΕΕ καθ’ οδόν για επιτόπιο έλεγχο δικαιούχου

Η παρακολούθηση των εκθέσεων ελέγχου θεωρείται,
βάσει των διεθνών ελεγκτικών προτύπων, το τελικό
στάδιο του κύκλου του ελέγχου επιδόσεων. Τα δύο
προηγούμενα είναι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνέχεια
που δόθηκε στις συστάσεις του ΕΕΣ παρουσιάζονται
στη σελίδα 41.

Οι δραστηριότητές μας

Γνώμες και λοιπά έγγραφα του 2013
Το ΕΕΣ συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομι‑
κής διαχείρισης της ΕΕ διατυπώνοντας γνώμες επί
προτάσεων για νέα νομοθεσία με δημοσιονομικό
αντίκτυπο ή για την τροποποίηση της ισχύουσας. Οι εν
λόγω γνώμες εκδίδονται κατόπιν αιτήματος των άλλων
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και χρησιμοποιούνται από τις
νομοθετικές αρχές, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των εργασιών τους. Πέραν
αυτού, το ΕΕΣ μπορεί να εγκρίνει έγγραφα θέσης για
άλλα θέματα με δική του πρωτοβουλία. Το 2013 δημοσι‑
εύθηκαν δύο επιστολές του προέδρου. Η μία αποτελού‑
σε απάντηση σε αίτημα του Συμβουλίου για συνοπτική
παρουσίαση των διαπιστώσεων των ειδικών ετήσιων
εκθέσεων του ΕΕΣ σχετικά με τους εκτελεστικούς και
αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα
της ΕΕ (βλέπε σελίδα 12). Η άλλη αφορούσε τις προτά‑
σεις του Συνεδρίου για τη δημιουργία ενιαίου εποπτι‑
κού μηχανισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
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••τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζε‑

ται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης
(αριθ. 3/2013), και

••την τροποποίηση των δημοσιονομικών κανόνων

που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της
ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων για ορισμέ‑
νες κατηγορίες δαπανών (αριθ. 4/2013).

Το πλήρες κείμενο των γνωμών δημοσιεύεται στον
ιστότοπο του ΕΕΣ (www.eca.europa.eu) σε όλες τις
επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Το 2013 το ΕΕΣ ενέκρινε τέσσερις γνώμες που καλύ‑
πτουν σημαντικούς τομείς:

••το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρω‑

παϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών
πολιτικών ιδρυμάτων (αριθ. 1/2013) (βλέπε πλαίσιο),

••την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού σχε‑

τικά με τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,
τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό
πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
(αριθ. 2/2013),

Το 2013 εγκρίθηκαν

4 γνώμες

Οι δραστηριότητές μας
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Γνώμη αριθ. 1/2013 για την πρόταση κανονισμού σχετικά με το καθεστώς
και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και
των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων
Το 2012, από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 13 πολιτικά κόμματα και 12 πολιτικά
ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα πολιτικά κόμματα χρηματοδοτούνται από το 2004, ενώ η χρηματοδότηση
των πολιτικών ιδρυμάτων άρχισε το 2007. Αρμόδιο για τη διαχείριση των σχετικών κονδυλίων είναι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Η πρόταση κανονισμού σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων
και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων αναγνωρίζει τους φορείς αυτούς ως ευρωπαϊκά νομικά πρόσωπα. Στο
μέλλον, προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα αποτελεί η καταχώριση με τέτοιο
καθεστώς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι προτάσεις της Επιτροπής αποκαθιστούσαν αρκετές από τις αδυναμίες που εμφάνιζαν οι σχετικές διατάξεις.
Ωστόσο, υπήρχαν ορισμένα πρόσθετα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν με απώτερο στόχο την προαγω‑
γή μιας ευρωπαϊκής πολιτικής νοοτροπίας ανεξαρτησίας, λογοδοσίας και ευθύνης, την ενίσχυση του ελέγχου και
την αποτροπή πιθανών καταχρήσεων των κανόνων χρηματοδότησης.
Το ΕΕΣ επισήμανε, μεταξύ άλλων παρατηρήσεων, ότι στον κανονισμό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ορισμός των
δωρεών, των εισφορών ή των δανείων προς ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Επίσης, το ΕΕΣ συνιστά, σε περίπτωση πα‑
ράβασης των κανόνων, οι κυρώσεις να παρέχουν μικρότερη διακριτική ευχέρεια και ο κανονισμός να προβλέψει
τον υπολογισμό του προστίμου με την εφαρμογή πολλαπλασιαστικού συντελεστή επί των παρατύπως εισφερθέ‑
ντων ή δωρηθέντων ποσών, χωρίς ανώτατο όριο.
Μολονότι το σχέδιο κανονισμού προβλέπει ότι τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά ιδρύματα υποβάλλουν τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο
βρίσκεται η έδρα τους, το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα και η διαφάνεια, θα
ήταν προτιμότερο η υποβολή λογαριασμών και αναλυτικών στοιχείων να γίνεται κατά τρόπο τυποποιημένο, σε
δεδουλευμένη βάση, σύμφωνα με υποχρεωτικό υπόδειγμα που θα ίσχυε για όλα τα πολιτικά κόμματα και τα ιδρύ‑
ματα, ανεξαρτήτως της εφαρμοστέας νομοθεσίας στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους.
Το ΕΕΣ επεσήμανε επίσης ότι το κείμενο του κανονισμού θα πρέπει να αποσαφηνιστεί προκειμένου να ορίζει σα‑
φώς ότι ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ θα εξουσιοδοτείται να ελέγχει τα κεφάλαια αυτά.
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Σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Η αξία της συνεισφοράς του ΕΕΣ στη λογοδοσία της
ΕΕ εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τον τρόπο με τον
οποίο οι κύριοι εταίροι του στη διαδικασία λογοδοσίας
χρησιμοποιούν τις εργασίες και τα προϊόντα του. Οι εταί‑
ροι αυτοί είναι οι πολιτικές αρχές που είναι επιφορτισμέ‑
νες με τη δημόσια εποπτεία της χρήσης των κεφαλαίων
της ΕΕ (ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο
της ΕΕ και τα εθνικά κοινοβούλια). Βάσει της στρατηγι‑
κής του για την περίοδο 2013‑2017, το ΕΕΣ δεσμεύεται
να ενισχύσει τους μηχανισμούς του για την παρακολού‑
θηση των εξωτερικών εξελίξεων και τη διαχείριση των
σχέσεων με τους εταίρους του.
Ο πρόεδρος και τα Μέλη του ΕΕΣ διατηρούν τακτικές
επαφές με τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και ιδίως με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
(CONT). Το 2013 ο πρόεδρος Caldeira συμμετείχε σε πέντε
συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής, καθώς και σε σειρά
συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβου‑
λίου προκειμένου, μεταξύ άλλων, να παρουσιάσει το ετή‑
σιο πρόγραμμα του ΕΕΣ, τις ετήσιες εκθέσεις, καθώς και
τις γνώμες και άλλα προϊόντα των εργασιών του οργάνου.
Το 2013 άλλα Μέλη του ΕΕΣ εμφανίστηκαν σε 68 περι‑
πτώσεις ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολο‑
γισμού, στο πλαίσιο 15 συνεδριάσεων με θέμα τις ετήσιες
και ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ σχετικά με ειδικά ζητήματα
που άπτονται του προϋπολογισμού ή/και της υλοποίησης
πολιτικών. Οι συζητήσεις που ακολούθησαν οδήγησαν
στην κατάρτιση εκθέσεων από μέλη της Επιτροπής Ελέγ‑
χου του Προϋπολογισμού σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις
του ΕΕΣ, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου έκθεσης σχετικά
με τις ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ στο πλαίσιο της απαλλα‑
γής της Επιτροπής για το 2012. Τα Μέλη του ΕΕΣ είχαν
σε αρκετές περιπτώσεις την ευκαιρία να παρουσιάσουν
ειδικές εκθέσεις σε άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών για
θέματα γεωργίας και ανάπτυξης. Επιπλέον, το 2013 συνε‑
χίστηκε η παράδοση της κοινής συνεδρίασης των μελών
της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και του ΕΕΣ.
Το 2013 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άρχισε
την εξέταση έκθεσης σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το ΕΕΣ επικροτεί την
άποψη που διατυπώθηκε στην έκθεση, σύμφωνα με την
οποία οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του Συνεδρίου θα πρέ‑
πει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόκλησης
της βελτίωσης της λογοδοσίας της ΕΕ. Το ΕΕΣ προσβλέπει
στην εξέταση των ζητημάτων της αρμοδιότητάς του,
ήτοι, κυρίως, των εργασιών, των σχέσεων με τα ενδιαφε‑
ρόμενα μέρη και της χρησιμοποίησης των πόρων του. Σε
πολλές περιπτώσεις, το ΕΕΣ έχει ήδη δρομολογήσει σχε‑
τικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της διαδικασίας υλοποίη‑
σης της στρατηγικής του για την περίοδο 2013‑2017.
Το ΕΕΣ συνεργάζεται επίσης με το Συμβούλιο στο πλαί‑
σιο των διαφόρων συνθέσεων και δραστηριοτήτων του
τελευταίου. Το 2013 ο πρόεδρος Caldeira παρουσίασε
τις ετήσιες εκθέσεις στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δη‑
μοσιονομικών Υποθέσεων, ενώ Μέλη του ΕΕΣ καλούνται
τακτικά να παρουσιάσουν ειδικές εκθέσεις σε επιτροπές
του Συμβουλίου.
Η διασφάλιση εποικοδομητικών σχέσεων με τα εθνικά
κοινοβούλια αποτελεί προτεραιότητα του ΕΕΣ. Τα Μέλη
του ΕΕΣ παρουσιάζουν συχνά την ετήσια έκθεσή του σε
εθνικά ακροατήρια. Οι επιτροπές ευρωπαϊκών υποθέ‑
σεων και δημοσιονομικού ελέγχου των εθνικών κοινο‑
βουλίων ενημερώνονται τακτικά για τις δραστηριότητες
του ΕΕΣ. Κατά τη διάρκεια του έτους το ΕΕΣ δέχθηκε την
επίσκεψη αντιπροσωπειών διαφόρων εθνικών κοινο‑
βουλίων, μεταξύ άλλων και του κου Γιαννάκη Ομήρου,
προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Ετήσια συνεδρίαση του ΕΕΣ και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, Λουξεμβούργο, Οκτώβριος 2013
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Συνεργασία με άλλα ανώτατα όργανα
ελέγχου

Επιτροπή Επαφών των Ανώτατων Οργά‑
νων Ελέγχου των κρατών μελών της ΕΕ

Το ΕΕΣ συνεργάζεται με άλλα ανώτατα όργανα ελέγχου
(ΑΟΕ) κυρίως μέσω:

Βάσει της Συνθήκης για την ΕΕ, το ΕΕΣ και τα εθνικά
όργανα ελέγχου των κρατών μελών οφείλουν να συ‑
νεργάζονται, σε πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας
παράλληλα την ανεξαρτησία τους. Το ΕΕΣ συνεργάζεται
ενεργά με τα ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο
της Επιτροπής Επαφών. Αυτό το πλαίσιο συνεργασίας
περιλαμβάνει μια ετήσια συνάντηση, καθώς και σειρά
ομάδων εργασίας, δικτύων και ειδικών ομάδων που
συγκροτούνται προκειμένου να ασχοληθούν με ειδικά
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

••της Επιτροπής Επαφών των ΑΟΕ των κρατών
μελών της ΕΕ,

••του δικτύου των ΑΟΕ των υποψήφιων και δυνητι‑
κά υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών, και

••διεθνών οργανισμών των οργάνων ελέγχου

των δημόσιων οικονομικών, ιδίως του Διεθνούς
Οργανισμού των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου
(International Organisation of Supreme Audit
Institutions, INTOSAI) και της περιφερειακής ομά‑
δας του για την Ευρώπη (European Organisation of
Supreme Audit Institutions, EUROSAI).

Τον Μάιο του 2013 το ΕΕΣ διοργάνωσε μια έκτακτη
συνάντηση της Επιτροπής Επαφών, υπό την προεδρία
του ΑΟΕ της Λιθουανίας, με σκοπό τη στενή παρακο‑
λούθηση των εξελίξεων στον τομέα της Οικονομικής
και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και της οικονομικής
διακυβέρνησης της ΕΕ. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η Επι‑
τροπή Επαφών ενέκρινε δήλωση σχετικά με τη σημασία
της πρόβλεψης ενδεδειγμένων μηχανισμών ελέγχου και
λογοδοσίας στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης και της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.
Η τακτική ετήσια συνάντηση του 2013 πραγματοποι‑
ήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας τον Οκτώβριο του
2013 και επικεντρώθηκε σε δύο κυρίως θέματα: πρώτον,
σε ένα σεμινάριο σχετικά με τον ρόλο των ΑΟΕ στη
βελτίωση της λογοδοσίας στην ΕΕ βάσει του νέου δημο‑
σιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014‑2020 και του
νέου δημοσιονομικού κανονισμού και, δεύτερον, στις
πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της νέας οικονομικής
διακυβέρνησης.

Η Επιτροπή Επαφών των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λιθουανία, Οκτώβριος 2013
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Δίκτυο των ανώτατων οργάνων
ελέγχου των υποψήφιων και δυνητικά
υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών
Το ΕΕΣ συνεργάζεται με τα ΑΟΕ των υποψήφιων και
δυνητικά υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών, κυρίως
μέσω ενός δικτύου2 ανάλογου με την Επιτροπή Επαφών.
Τον Νοέμβριο του 2013 πραγματοποιήθηκε στο Μαυρο‑
βούνιο η συνάντηση του Δικτύου των Προέδρων υπό
τη συμπροεδρία του ΕΕΣ. Στόχος της συνάντησης ήταν
να προσδιοριστούν θέματα προτεραιότητας προκειμέ‑
νου να συμπεριληφθούν στο νέο σχέδιο προγράμματος
εργασίας του Δικτύου, βάσει των αποτελεσμάτων των
προηγούμενων δραστηριοτήτων του. Της συνάντησης
αυτής προηγήθηκε διάσκεψη σχετικά με τις σχέσεις
μεταξύ ανώτατων οργάνων ελέγχου και κοινοβουλίων,
στην οποία το ΕΕΣ συμμετείχε ενεργά.

Λοιπές μορφές συνεργασίας
Το 2013 το ΕΕΣ εξακολούθησε να συμμετέχει ενεργά και
να συνεισφέρει στις δραστηριότητες του INTOSAI και
του EUROSAI.
Αφότου κατέστη πλήρες μέλος του INTOSAI το 2004, το
ΕΕΣ διαδραματίζει πλήρη και ενεργό ρόλο στις δρα‑
στηριότητες του οργανισμού και έχει συμμετάσχει σε
πολλές από τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας του.
Το 2013 το ΕΕΣ εξακολούθησε να συμμετέχει στον στό‑
χο 1 του INTOSAI (επαγγελματικά πρότυπα) ως μέλος:

••των υποεπιτροπών δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγ‑
χου συμμόρφωσης και ελέγχου επιδόσεων, και

••του σχεδίου σχετικά με τη δικλίδα ποιότητας των
ελέγχων και του σχεδίου εναρμόνισης.

Όσον αφορά τον στόχο 2 του INTOSAI (ανάπτυξη ικανο‑
τήτων), το ΕΕΣ:

••συνεισέφερε την εμπειρογνωσία του στην υποεπι‑

τροπή για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών
και τη διασφάλιση της ποιότητας μέσω εθελοντικών
αξιολογήσεων από ομοτίμους, και

••παρακολούθησε τις εργασίες της υποεπιτροπής για

την προώθηση της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων
ανάπτυξης των ικανοτήτων των μελών του INTOSAI.

Budva, Μαυροβούνιο

2

Τον Ιανουάριο του 2014, το δίκτυο περιελάμβανε πέντε
υποψήφιες χώρες (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία)
και δύο δυνητικά υποψήφιες χώρες (Αλβανία και ΒοσνίαΕρζεγοβίνη). Τον Νοέμβριο του 2013 εγκρίθηκε η συμμετοχή
του Κοσσυφοπεδίου* στο Δίκτυο με καθεστώς παρατηρητή.

*

Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των
διαφόρων θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με
το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών 1244 και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά
με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
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Όσον αφορά τον στόχο 3 του INTOSAI (ανταλλαγή
γνώσεων), από το 2008 το ΕΕΣ προεδρεύει της ομάδας
εργασίας του INTOSAI σχετικά με τον έλεγχο της βο‑
ήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών και τη συναφή
υποχρέωση λογοδοσίας. Τον Οκτώβριο του 2013, το
Συνέδριο του INTOSAI (INCOSAI) ενέκρινε την κύρια
υλοποίηση της ομάδας εργασίας υπό τη μορφή πέντε
διεθνών προτύπων των ανώτατων οργάνων ελέγχου
(International Standards of Supreme Audit Institutions,
ISSAI) που περιλαμβάνονται στη νέα σειρά 5500‑5599
«Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο της
βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών», καθώς και
την κατευθυντήρια οδηγία του INTOSAI σχετικά με τη
χρηστή διακυβέρνηση (INTOSAI GOV) η οποία αναφέ‑
ρεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δημοσιονομικής
λογοδοσίας σχετικά με τη βοήθεια που καταβάλλεται
σε περιπτώσεις καταστροφών και την ανθρωπιστική
βοήθεια. Με την έγκριση των σημαντικών αυτών εγγρά‑
φων, περατώθηκαν οι εργασίες της ομάδας.
Το ΕΕΣ συμμετείχε επίσης:

••ως μέλος της διευθύνουσας επιτροπής, στην ομά‑
δα εργασίας του INTOSAI για τον περιβαλλοντικό
έλεγχο και

••στην ομάδα εργασίας του INTOSAI για τον δημοσιο‑
νομικό εκσυγχρονισμό και την κανονιστική μεταρ‑
ρύθμιση (πρώην ειδική ομάδα για την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση).

Το 2013 το ΕΕΣ συμμετείχε στην XL συνεδρίαση του
διοικητικού συμβουλίου του EUROSAI, κατόπιν του
διορισμού του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου το
2011, και συνέχισε την ενεργό συμμετοχή του στις ομά‑
δες εργασίας και τις ειδικές ομάδες του EUROSAI. Το ΕΕΣ:

••συμμετείχε στην ενδέκατη ετήσια συνεδρίαση της
ομάδας εργασίας του EUROSAI για τον περιβαλλο‑
ντικό έλεγχο,

••συμμετείχε στη δεύτερη συνεδρίαση της ειδικής

ομάδας του EUROSAI για τον έλεγχο και τη δεοντο‑
λογία και, επίσης, διοργάνωσε και φιλοξένησε το
σεμινάριο του EUROSAI για τον έλεγχο τήρησης της
δεοντολογίας, και

••συμμετείχε στο πρώτο Συνέδριο του EUROSAI Νέων
(Young EUROSAI, YES).

Στο πλαίσιο των κοινών διασκέψεων μεταξύ των
περιφερειακών ομάδων εργασίας του INTOSAI, το ΕΕΣ
συμμετείχε ενεργά στην IV κοινή διάσκεψη EUROSAIARABOSAI, η οποία επικεντρώθηκε στις σύγχρονες
προκλήσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων των ΑΟΕ.
Το ΕΕΣ συνεισέφερε μία εθνική έκθεση σχετικά με το
θέμα Ι — Responsibilities of Supreme Public Authorities
arising from the challenges of UN General Assembly
Resolution A/66/209 of 22 December 2011 (Οι ευθύνες
που απορρέουν για τις ανώτατες δημόσιες αρχές από
τις προκλήσεις που θέτει το ψήφισμα A/66/209 της Γενι‑
κής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 22ας Δεκεμβρίου 2011).

Τον Οκτώβριο του 2013 το ΕΕΣ συμμετείχε στο XXI
Συνέδριο του INTOSAI (INCOSAI) στο Πεκίνο (Κίνα) εκ‑
προσωπούμενο από τον Πρόεδρο κ. Vítor Caldeira, τον
κ. Gijs de Vries (Μέλος του ΕΕΣ και πρόεδρο της ομάδας
εργασίας για την υποχρέωση λογοδοσίας σχετικά με τη
βοήθεια σε περίπτωση καταστροφών) και τον κ. Henrik
Otbo, Μέλος του ΕΕΣ.
Το ΕΕΣ εξακολούθησε να συμμετέχει στο σχέδιο
IntoSAINT, ένα μέσο αυτοαξιολόγησης υπό την καθοδή‑
γηση του ΑΟΕ των Κάτω Χωρών και υπό την αιγίδα του
INTOSAI. Το 2013 το ΕΕΣ προέβη σε αυτοαξιολόγηση
ακεραιότητας με τη διαμεσολάβηση εκπροσώπων των
ΑΟΕ της Νορβηγίας και των Κάτω Χωρών.

XXI Συνέδριο του INTOSAI (INCOSAI), Κίνα, Οκτώβριος 2013
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Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη χορήγηση και τον έλεγχο ανθρωπιστι‑
κής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών
Με τη συχνότητα των καταστροφών παγκοσμίως να αυξάνεται και με τον αντίκτυπό τους στον άνθρωπο
και την οικονομία να μεγαλώνει, η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας σημείωσε σημαντική αύξηση τα τελευ‑
ταία χρόνια. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον έλεγχο της βο‑
ήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών. Ο INTOSAI ανταποκρίθηκε με τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας
σχετικά με τον έλεγχο της βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών και τη συναφή υποχρέωση λογοδοσίας.
Η εν λόγω ομάδα εργασίας, της οποίας προήδρευε το ΕΕΣ, δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες απευ‑
θυνόμενες σε χορηγούς, αποδέκτες και ελεγκτές ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών.
Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες, γνωστές ως GOV 9250 του INTOSAI, καθώς και η σειρά 5500 των ISSAI,
αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά την ανθρωπι‑
στική βοήθεια σε περιπτώσεις καταστροφών και όχι μόνον.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες GOV 9250 του INTOSAI βοηθούν τόσο τους χορηγούς (δωρητές και πολυμε‑
ρείς οργανισμούς που συμμετέχουν στη διοχέτευση των κεφαλαίων) όσο και τους αποδέκτες ανθρωπι‑
στικής βοήθειας να εντοπίζουν, να αποσαφηνίζουν και να απλουστεύουν τη ροή βοήθειας μεταξύ τους.
Κάθε χορηγός και κάθε αποδέκτης («ενδιαφερόμενα μέρη») ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να καταρτίζει
πίνακα βάσει άμεσα διαθέσιμων στοιχείων, στον οποίο να παρουσιάζονται η προέλευση και ο προορισμός
των κεφαλαίων, καθώς και ο σκοπός για τον οποίο καταβάλλονται.
Στη σειρά 5500 των ISSAI ορίζονται κανόνες και ορθές πρακτικές για τον έλεγχο τόσο της βοήθειας που
αποσκοπεί στον περιορισμό των κινδύνων καταστροφών όσο και της βοήθειας σε περιπτώσεις καταστρο‑
φών, αφενός, προς διευκόλυνση των ΑΟΕ όταν προσπαθούν να συμβάλουν στον περιορισμό του αντικτύ‑
που των καταστροφών και, αφετέρου, προς βελτίωση της αποτελεσματικότητας , της οικονομίας και της
αποδοτικότητας της βοήθειας.
Πριν δημοσιευθούν, οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες εξετάστηκαν από περίπου 30 οργανισμούς (ΑΟΕ, τα
Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις και ΜΚΟ) και έτυχαν ευρείας αποδοχής και
ενθουσιώδους υποδοχής.
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Σημαντικές εκδηλώσεις
Τελετή εγκαινίων του νέου κτιρίου
του ΕΕΣ
Στις 8 Μαΐου 2013 ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούρ‑
γου, κ. Juncker, ο ιρλανδός υπουργός κ. Perry, εκπρό‑
σωπος της ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου και
ο πρόεδρος του ΕΕΣ, κ. Caldeira, εγκαινίασαν το νέο
κτίριο Κ3 του ΕΕΣ. Μεταξύ των επισκεπτών συγκατα‑
λέγονταν οι αρχιτέκτονες του κτιρίου και εκείνοι που
εργάστηκαν για την κατασκευή του, εκπρόσωποι των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του Δήμου του Λουξεμ‑
βούργου, πρώην Μέλη του ΕΕΣ, καθώς και πρόεδροι
ανώτατων οργάνων ελέγχου κρατών μελών. Η τελετή
εγκαινίων σηματοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση του
έργου κατασκευής του κτιρίου Κ3, εντός του προβλεπό‑
μενου χρονοδιαγράμματος και των ορίων του προϋπο‑
λογισμού, καθώς και τη συγκέντρωση του συνόλου του
προσωπικού του οργάνου κάτω από την ίδια στέγη για
πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.
Με την ίδια ευκαιρία, το ΕΕΣ φιλοξένησε έκτακτη συνά‑
ντηση των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου
των κρατών μελών της ΕΕ ενόψει της συνεδρίασης του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2013. Στο πλαί‑
σιο αυτής της συνάντησης, υπογραμμίστηκε η σημασία
της διασφάλισης ενδεδειγμένων μηχανισμών ελέγχου
και λογοδοσίας για την Οικονομική και Νομισματική
Ένωση και την τραπεζική ένωση. Για περισσότερες πλη‑
ροφορίες, βλέπε σελίδα 31.

Ο κ. Jean-Claude Juncker εκφωνεί ομιλία κατά την τελετή εγκαινίων
του νέου κτιρίου του ΕΕΣ, Λουξεμβούργο, Μάιος 2013.

Ο κ. Herman Van Rompuy εκφωνεί ομιλία στο πλαίσιο της διάσκεψης
του ΕΕΣ για τη διακυβέρνηση και τη λογοδοσία, Λουξεμβούργο,
Σεπτέμβριος 2013.

Διάσκεψη σχετικά με τη διακυβέρνηση
και τη λογοδοσία στο πλαίσιο
των εορτασμών της 35ης επετείου
από την ίδρυση του ΕΕΣ
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο των εορτασμών
για την 35η επέτειο από την ίδρυσή του, το ΕΕΣ διορ‑
γάνωσε στην έδρα του, στο Λουξεμβούργο, διάσκεψη
σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και την υπο‑
χρέωση λογοδοσίας.
Στη διάσκεψη συμμετείχαν ακαδημαϊκοί και εκπρόσω‑
ποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ οι οποίοι αντάλλαξαν
απόψεις σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση,
λαμβάνοντας υπόψη τους πυλώνες της δημοσιονομι‑
κής και πολιτικής ευθύνης. Στην κεντρική ομιλία του,
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman
Van Rompuy επισήμανε ότι, σε χαλεπούς καιρούς, οι
πολίτες δικαιολογημένα προσδοκούν ότι οι φόροι που
καταβάλλουν θα δαπανώνται κατά τρόπο αποτελε‑
σματικό. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΕΕΣ, κ. Vítor
Caldeira, αναγνώρισε τις δυσκολίες που συνδέονται
με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της υπο‑
χρέωσης λογοδοσίας σχετικά με τα αποτελέσματα που
επιτυγχάνονται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση στρογγυ‑
λής τράπεζας στην οποία συμμετείχαν οι ειδικοί στον
τομέα κ. Patrick Dunleavy, καθηγητής Πολιτικών Επι‑
στημών και καθηγητής της έδρας Δημόσιας Πολιτικής
στο London School of Economics and Political Science,
Michael Theurer, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του
Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Pablo
Zalba Bidegain, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικο‑
νομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, Mark Bovens, καθηγητής Δημόσιας Διοί‑
κησης στη Σχολή Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου
του Ουτρέχτης και Gijs de Vries, Μέλος του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Η κα Hoezen, έμπειρη ερευνήτρια από τις Κάτω Χώρες,
ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανε‑
πιστήμιο της Twente των Κάτω Χωρών τον Ιούνιο του
2012. Σύμφωνα με την επιτροπή επιλογής του βραβείου
του ΕΕΣ για το 2012, η συγκεκριμένη διατριβή συνεισέ‑
φερε στο πεδίο του ελέγχου του δημόσιου τομέα, με
την ανάπτυξη μιας μεθόδου για την εκπόνηση μελετών
αποτελεσματικότητας, η οποία περιλαμβάνει την ανα‑
κατασκευή της ρητορικής της πολιτικής, τις προσδοκίες
από τον μηχανισμό αυτό και τη μέτρηση των πραγματι‑
κών επιδόσεων.

Τελετή απονομής του βραβείου του ΕΕΣ (από αριστερά): John
Wiggins, πρώην Μέλος του ΕΕΣ, Mieke Hoezen, βραβευθείσα, και
Vítor Caldeira, πρόεδρος του ΕΕΣ, Λουξεμβούργο, Ιούνιος 2013

Βραβείο Fabra 2012 του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου για έρευνα στο
πεδίο του ελέγχου του δημόσιου τομέα
Στις 25 Ιουνίου 2013, το ΕΕΣ απένειμε στην κα Mieke
Hoezen το βραβείο του ΕΕΣ για έρευνα στο πεδίο του
ελέγχου του δημόσιου τομέα. Ήταν η δεύτερη φορά
που απονεμήθηκε αυτό το βραβείο, σκοπός του οποίου
είναι η παροχή κινήτρου και αναγνώρισης για έρευνα
σχετικά με θέματα που άπτονται του ελέγχου του δημό‑
σιου τομέα. Το 2013, το ΕΕΣ τίμησε τη μνήμη του Juan
Manuel Fabra Vallés (1950‑2012), πρώην προέδρου του
ΕΕΣ, ο οποίος με το έργο και το παράδειγμά του συνέβα‑
λε στην εδραίωση της φήμης του ΕΕΣ ως θεσμικού οργά‑
νου ευρισκόμενου στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων
στο πεδίο του ελέγχου του δημόσιου τομέα.
Κατά την τελετή απονομής, η κα Hoezen παρουσίασε
τη βραβευθείσα διατριβή της με τίτλο «The competitive
dialogue procedure: negotiations and commitment in
inter-organisational construction projects». Πρόκειται για
μελέτη αποτελεσματικότητας ενός ευρωπαϊκού μέσου,
της διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανά‑
θεση συμβάσεων.

Η διαχείρισή μας

Το Σώμα των Μελών του ΕΕΣ
Το Σώμα του ΕΕΣ απαρτίζεται από ένα Μέλος ανά κρά‑
τος μέλος. Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θητεία των Μελών του ΕΕΣ
είναι εξαετής και μπορεί να ανανεωθεί.
Τα Μέλη διορίζονται σε ένα από τα πέντε Τμήματα. Τα
Τμήματα εγκρίνουν εκθέσεις ελέγχου και αποφασίζουν
σχετικά με ευρύτερα ζητήματα στρατηγικής και διοικη‑
τικής φύσης. Κάθε Μέλος είναι αρμόδιο για συγκεκριμέ‑
να καθήκοντα, τα οποία κατά κύριο λόγο σχετίζονται με
τον έλεγχο. Το καθαυτό ελεγκτικό έργο εκτελείται από
τους ελεγκτές του ΕΕΣ, υπό τον συντονισμό του αρμό‑
διου Μέλους, το οποίο επικουρείται από το ιδιαίτερο

Το Σώμα των Μελών του ΕΕΣ στο τέλος του 2013
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γραφείο του. Στη συνέχεια, το Μέλος παρουσιάζει την
εκάστοτε έκθεση στο αρμόδιο Τμήμα ή/και στην ολο‑
μέλεια του ΕΕΣ για έγκριση και, κατόπιν, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και σε άλλα ενδιαφερόμενα
μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης.
Το 2013, κατόπιν πρότασης των οικείων κρατών μελών
και διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμ‑
βούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διόρισε τρία νέα Μέλη
στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το ΕΕΣ υποδέχθηκε
δύο νέα Μέλη, την κα Iliana Ivanova (Βουλγαρία) τον Ια‑
νουάριο και τον κ. George Pufan (Ρουμανία) τον Ιούλιο,
ενώ την 1η Ιουλίου 2013, καθώς η Κροατία κατέστη το
28ο κράτος μέλος της ΕΕ, το ΕΕΣ υποδέχθηκε το πρώτο
του Μέλος από την Κροατία, τον κ. Neven Mates.
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ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
31/12/2013

Πρόεδρος
Vítor Manuel
da SILVA CALDEIRA
Πορτογαλία

Τμήμα I - ∆ιατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων
Πρόεδρος του
Τμήματος

Ιωάννης
ΣΑΡΜΑΣ

Jan
KINŠT

Τσεχική ∆ημοκρατία

Augustyn
KUBIK

Michel
CRETIN

Ελλάδα

Πολωνία

Γαλλία

Rasa
.
BUDBERGYTE

Λιθουανία

Kevin
CARDIFF
Ιρλανδία

Τμήμα II - ∆ιαρθρωτικές πολιτικές, μεταφορές και ενέργεια
Πρόεδρος του
Τμήματος

Henri
GRETHEN

Λουξεμβούργο

Lazaros S.
LAZAROU

Harald
NOACK

Κύπρος

Γερμανία

Harald
WÖGERBAUER
Αυστρία

Ville
ITÄLÄ

Φιλανδία

Iliana
IVANOVA
Βουλγαρία

Τμήμα III - Εξωτερικές δράσεις
Πρόεδρος του
Τμήματος

Karel
PINXTEN

Βέλγιο

David
BOSTOCK

Ηνωμένο Βασίλειο

Szabolcs
FAZAKAS
Ουγγαρία

Gijs M.
de VRIES

Κάτω Χώρες

Hans Gustaf
WESSBERG

Σουηδία

Τμήμα IV - Έσοδα, έρευνα και εσωτερικές πολιτικές, και θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόεδρος του
Τμήματος

Milan Martin
CVIKL

Ladislav
BALKO

Louis
GALEA

Μάλτα

Σλοβακία

Σλοβενία

Pietro
RUSSO

Ιταλία

Baudilio TOMÉ
MUGURUZA
Ισπανία

George
PUFAN

Ρουμανία

Τμήμα CEAD - Συντονισμός, αξιολόγηση, διασφάλιση και ανάπτυξη
Πρόεδρος του
Τμήματος

Igors
LUDBORŽS

Λετονία

Kersti
KALJULAID
Εσθονία

Henrik
OTBO
∆ανία

Neven
MATES
Κροατία
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Η νέα στρατηγική για την περίοδο 2013-2017: η επιτευχθείσα πρόοδος
Το 2013 το ΕΕΣ άρχισε να εφαρμόζει τη στρατηγική του για την περίοδο 2013-2017. Στόχος του ΕΕΣ για την
περίοδο αυτή είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της συμβολής του στη δημόσια λογοδοσία της ΕΕ. Για την
επίτευξη του στόχου αυτού, οι προτεραιότητες του ΕΕΣ είναι οι εξής:
•• η επικέντρωση των προϊόντων του ΕΕΣ στη βελτίωση της λογοδοσίας της ΕΕ,
•• η συνεργασία με άλλους φορείς για την αξιοποίηση της συνεισφοράς του ΕΕΣ στη λογοδοσία της ΕΕ,
•• η περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΕΣ ως επαγγελματικού οργάνου ελέγχου,
•• η βέλτιστη αξιοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρογνωσίας του ΕΕΣ,
•• η απόδειξη τόσο των επιδόσεων του ΕΕΣ όσο και της τήρησης της υποχρέωσης λογοδοσίας.
Κατά την περίοδο 2013-2017, οι εκθέσεις, οι γνώμες και οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ θα επικεντρωθούν στην
ανάγκη:
•• ενίσχυσης της δημόσιας λογοδοσίας και των μηχανισμών ελέγχου,
•• βελτίωσης της δημοσιονομικής διαχείρισης και της παρουσίασης οικονομικών στοιχείων σχετικά με την εκτέλεση και
τον αντίκτυπο του προϋπολογισμού της ΕΕ, και
•• βελτίωσης του σχεδιασμού των πολιτικών και των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ.
Το 2013 η εφαρμογή της στρατηγικής του ΕΕΣ επικεντρώθηκε στα εξής:
•• στην αναθεώρηση και την επικαιροποίηση της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της
ΕΕ για το οικονομικό έτος 2014 και εξής,
•• στη βελτίωση της επιλογής και του σχεδιασμού των ελέγχων μέσω της καθιέρωσης νέου συστήματος προγραμματισμού των εργασιών, το οποίο θα επιτρέπει στο ΕΕΣ να επικεντρώνεται κατά τρόπο αποτελεσματικότερο στις
στρατηγικές προτεραιότητές του και στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών,
•• στην ανταπόκριση στη ζήτηση για αναλυτικές εκθέσεις σχετικά με ευρύτερα ζητήματα που άπτονται των δημόσιων
δαπανών της ΕΕ, μέσω της δρομολόγησης δύο πανοραμικών επισκοπήσεων που πρόκειται να δημοσιευθούν το
2014, μίας η οποία θα παρουσιάζει τα ελλείμματα της ΕΕ στον τομέα της λογοδοσίας και μίας άλλης η οποία θα
επισημαίνει τους γενικούς κινδύνους για τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ,
•• στην ανάπτυξη και την ενίσχυση του επαγγελματικού χαρακτήρα της εξωτερικής επικοινωνίας και των σχέσεων με
τα ενδιαφερόμενα μέρη, με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων το 2014,
•• στη βελτίωση των πρακτικών που εφαρμόζει το ΕΕΣ στον τομέα του ελέγχου επιδόσεων μέσω εξωτερικής αξιολόγησης από ομοτίμους, και συγκεκριμένα από τα ανώτατα όργανα ελέγχου της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Σουηδίας,
η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί στις αρχές του 2014,
•• στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, μέσω της κατάρτισης προτάσεων για τη βελτιστοποίηση της κατανομής των
ελεγκτικών ρόλων και αρμοδιοτήτων και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας του ελέγχου επιδόσεων, και
•• στον εκ νέου σχεδιασμό των βασικών δεικτών επιδόσεων του ΕΕΣ με σκοπό τη βελτίωση της μέτρησης των επιδόσεων του ΕΕΣ (σελίδες 40 έως 43).
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Μέτρηση των επιδόσεων του ΕΕΣ
Το ΕΕΣ χρησιμοποιεί από το 2008 βασικούς δείκτες επι‑
δόσεων (ΒΔΕ) προκειμένου να ενημερώνει τη διοίκηση
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την
επίτευξη των στόχων του, να υποστηρίζει τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων και να παρέχει στα ενδιαφερόμενα
μέρη πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του. Οι ΒΔΕ
σχεδιάστηκαν κατά τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζουν
τις προτεραιότητες του ΕΕΣ και να αποδεικνύουν τις
επιδόσεις του και την τήρηση της υποχρέωσης λογοδο‑
σίας που το βαρύνει ως επαγγελματικό όργανο ελέγχου.
Οι δείκτες αποσκοπούν στη μέτρηση βασικών στοιχεί‑
ων όσον αφορά την ποιότητα και τον αντίκτυπο του
έργου του ΕΕΣ, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη γνώμη
των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της χρήσης
των πόρων του.
Οι ΒΔΕ επικαιροποιήθηκαν για την περίοδο 2013‑2017
που καλύπτει η στρατηγική. Για ορισμένους από τους
δείκτες παρέχονται συγκριτικά αριθμητικά στοιχεία,
άλλοι μετρήθηκαν για πρώτη φορά το 2013.

Ποιότητα και αντίκτυπος του έργου
του ΕΕΣ
Το ΕΕΣ αξιολογεί την ποιότητα και τον αντίκτυπο των
εκθέσεών του βάσει αξιολογήσεων εκ μέρους των εν‑
διαφερόμενων μερών, επισκοπήσεων από εμπειρο‑
γνώμονες καθώς και μέσω της συνέχειας που δίδεται
στις συστάσεις που διατυπώνει, με σκοπό τη βελτίω‑
ση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ. Προστέθηκε
ένας νέος ΒΔΕ για τη μέτρηση της παρουσίας του ΕΕΣ
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Αξιολόγηση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων
μερών
Το ΕΕΣ ζήτησε από τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη,
ήτοι την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και
την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινο‑
βουλίου, την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Συμβουλί‑
ου, τους κύριους ελεγχομένους στην Επιτροπή και τους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και τους επικεφαλής
των ΑΟΕ της ΕΕ, να βαθμολογήσουν τον βαθμό χρη‑
σιμότητας και τον αντίκτυπο των εκθέσεων που δη‑
μοσίευσε το 2013 σε κλίμακα πέντε βαθμίδων, η οποία
εκκινά από τη βαθμίδα «εξαιρετικά χαμηλός βαθμός
χρησιμότητας / εξαιρετικά χαμηλός αντίκτυπος» και
καταλήγει στη βαθμίδα «εξαιρετικά υψηλός βαθμός
χρησιμότητας / εξαιρετικά υψηλός αντίκτυπος».

Αξιολόγηση εκ μέρους των ενδιαφερομένων μερών
Αναμενόμενος αντίκτυπος των εκθέσεων
4%

23 %

2%
2%

Βαθμός χρησιμότητας των εκθέσεων

23 %
28 %

2%
30 %
50 %
25 %

36 %
Εξαιρετικά υψηλός

Υψηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Εξαιρετικά χαμηλός

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι ποσοστό 98 % των κύριων ενδιαφερόμενων μερών αξιολογούν ως χρήσιμες για το
έργο τους τις εκθέσεις του ΕΕΣ και 94 % θεωρούν ότι οι εκθέσεις αυτές έχουν αντίκτυπο.
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Αξιολογήσεις από εμπειρογνώμονες
Κάθε χρόνο, ανεξάρτητοι εξωτερικοί εμπειρογνώ‑
μονες αξιολογούν το περιεχόμενο και την παρουσίαση
δείγματος των εκθέσεων του ΕΕΣ. Το 2013, οι αξιολο‑
γητές πραγματοποίησαν αξιολόγηση οκτώ ειδικών
εκθέσεων, καθώς και των ετήσιων εκθέσεων για το
οικονομικό έτος 2012.

Αξιολογήσεις των εκθέσεων του ΕΕΣ από
εμπειρογνώμονες

Βαθμολόγησαν την ποιότητα διαφόρων πτυχών των
εκθέσεων σε κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων, η οποία
εκκινά από τη βαθμίδα «εξαιρετικά χαμηλή ποιότητα»
(1) και καταλήγει στη βαθμίδα «υψηλή ποιότητα» (4).
Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι εξωτερικοί
εμπειρογνώμονες που προέβησαν στις αξιολογήσεις
θεωρούν την ποιότητα των εκθέσεων που κατάρτισε
το ΕΕΣ το 2013 «ικανοποιητική». Οι αξιολογήσεις πα‑
ρείχαν στο ΕΕΣ πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με
την ποιότητα των εκθέσεών του, ενώ οι συστάσεις
των εμπειρογνωμόνων θα χρησιμοποιηθούν για την
επίτευξη περαιτέρω βελτιώσεων.

3
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Συνέχεια που δίδεται στις διατυπούμενες
συστάσεις
Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τους
οποίους το ΕΕΣ συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσι‑
ονομικής διαχείρισης είναι μέσω των συστάσεων που
διατυπώνει. Ορισμένες από τις συστάσεις αυτές μπο‑
ρούν να υλοποιηθούν ταχύτερα, ενώ για την υλοποίηση
άλλων απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω
της πολυπλοκότητάς τους.

Υλοποίηση των συστάσεων του ΕΕΣ ανά έτος διατύπωσης
100 %
80 %
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70 %
36 %
36%

2013

84 %

45 %

2012

2011
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Το ΕΕΣ παρακολουθεί συστηματικά τον βαθμό στον
οποίο οι ελεγχόμενοι εφαρμόζουν τις συστάσεις
του. Στο τέλος του 2013, το 70 % των συστάσεων που
διατυπώθηκαν το 2011 και το 60 % των περίπου πε‑
ντακοσίων συστάσεων που διατυπώθηκαν κατά την
περίοδο 2010‑2013 είχαν υλοποιηθεί.

42

Η διαχείρισή μας

Παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
Ο δείκτης παρουσίας του ΕΕΣ στα μέσα μαζικής ενημέ‑
ρωσης αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπό του σε αυτά.
Σχετίζεται με τον στρατηγικό στόχο της αύξησης της
ενημέρωσης για το ΕΕΣ και τα προϊόντα του, καθώς και
για τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του ελέγχου.

Το 2013, το ΕΕΣ εντόπισε περισσότερα από 1 300 άρ‑
θρα στο διαδίκτυο σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του,
την ετήσια έκθεση για το 2012 και το θεσμικό όργανο εν
γένει. Το 76 % των άρθρων αυτών αφορούσε εκθέσεις
ελέγχου του ΕΕΣ, ενώ το εναπομένον ποσοστό αφορού‑
σε το ΕΕΣ γενικώς.

Θέματα στα οποία αναφέρθηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
Το ΕΕΣ εν γένει

24 %

39 %

Ειδικές εκθέσεις

37 %

Αποδοτική και αποτελεσματική χρήση
των πόρων
Το Συνέδριο αξιολογεί την αποδοτικότητα και την απο‑
τελεσματικότητα της χρήσης των πόρων του από την
άποψη της ικανότητάς του να εφαρμόζει το πρόγραμμα
εργασίας του, να διενεργεί ελέγχους εντός του προβλε‑
πόμενου χρονοδιαγράμματος και να διασφαλίζει την
επαγγελματική επάρκεια των υπαλλήλων του.

Εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας του ΕΕΣ
για το 2013
100 %
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Ετήσιες
εκθέσεις

Ειδικές Ειδικές ετήσιες Λοιπά
εκθέσεις εκθέσεις καθήκοντα

Σύνολο

Ετήσιες εκθέσεις για
το 2012

Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας
Το ΕΕΣ προγραμματίζει τους ελέγχους και τα άλλα κα‑
θήκοντά του στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του και,
στη συνέχεια, παρακολουθεί την πρόοδο που επιτυγχά‑
νεται κατά τη διάρκεια του έτους.
Το 2013 το ΕΕΣ εφάρμοσε το 90 % του προγράμματος
εργασίας του. Οι ετήσιες και οι ειδικές ετήσιες εκθέσεις
καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ
δημοσιεύθηκε μόνον το 70 % των ειδικών εκθέσεων
που είχαν προγραμματιστεί, εν μέρει λόγω της ανάγκης
ολοκλήρωσης καθηκόντων που είχαν μεταφερθεί από
το 2012. Τα καθήκοντα που δεν ολοκληρώθηκαν το
2013 θα μεταφερθούν στο 2014. Το ΕΕΣ εξακολουθεί
να επικεντρώνει τις προσπάθειές του στη βελτίωση της
ακρίβειας του προγραμματισμού των ελέγχων του και
της αποδοτικότητας των ειδικών εκθέσεών του.
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Κατάρτιση ειδικών εκθέσεων
Προκειμένου να έχουν αντίκτυπο, οι ειδικές εκθέσεις
του ΕΕΣ, στις οποίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
των επιλεγμένων ελέγχων του, πρέπει να δημοσιεύο‑
νται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμμα‑
τος. Τα τελευταία χρόνια το ΕΕΣ έχει κατορθώσει να συ‑
ντμήσει τον χρόνο παραγωγής των εκθέσεων ελέγχου

του. Η στρατηγική για την περίοδο 2013‑2017 επιδιώκει
να βελτιώσει περαιτέρω την κατάσταση και αναμένεται
να έχει αισθητό αντίκτυπο κατά τα προσεχή έτη.
Το 2013 το ΕΕΣ ενέκρινε 19 ειδικές εκθέσεις, το 37 %
των οποίων καταρτίστηκε εντός του μέγιστου προβλε‑
πόμενου χρονικού ορίου των 18 μηνών, το οποίο επιδι‑
ώκει να τηρεί το ΕΕΣ. Ο μέσος χρόνος που απαιτήθηκε
για την κατάρτιση των ειδικών εκθέσεων που εγκρίθη‑
καν το 2013 ήταν 20 μήνες (όπως και το 2012).

Χρόνος που απαιτήθηκε για την κατάρτιση των
ειδικών εκθέσεων που εγκρίθηκαν το 2013
100 %
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Άνω των 26 μηνών

Επαγγελματική επιμόρφωση
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Λογιστών, το ΕΕΣ επιδιώκει να παρέχει,
κατά μέσο όρο, 40 ώρες (5 ημέρες) επαγγελματικής
επιμόρφωσης ανά ελεγκτή ετησίως.

Ημέρες επαγγελματικής επιμόρφωσης ανά ελεγκτή
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Το 2013 σε κάθε υπάλληλο του ΕΕΣ αντιστοιχούσαν
κατά μέσο όρο 6,4 ημέρες επαγγελματικής επιμόρ‑
φωσης (εξαιρουμένων των μαθημάτων γλωσσών).
Πρόκειται για τον υψηλότερο μέσο όρο από το 2008,
οπότε άρχισε η μέτρηση του δείκτη αυτού, και αυτό
αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του ΕΕΣ στη διασφάλιση
της αριστείας των υπαλλήλων του.
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Υποστήριξη των
δραστηριοτήτων ελέγχου
Ανθρώπινοι πόροι

Προσλήψεις
Οι υπάλληλοι του ΕΕΣ διαθέτουν ευρύ φάσμα πανεπι‑
στημιακών και επαγγελματικών γνώσεων, η δε ποιό‑
τητα του έργου τους και η προσήλωση στα καθήκοντά
τους αντικατοπτρίζεται στο συνολικό έργο που παράγει
το όργανο. Η πολιτική του ΕΕΣ στον τομέα των προ‑
σλήψεων ακολουθεί τις γενικές αρχές και τους όρους
απασχόλησης που εφαρμόζουν τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ, το δε προσωπικό του περιλαμβάνει τόσο μόνιμους
όσο και έκτακτους υπαλλήλους. Για την πλήρωση των
θέσεων στο ΕΕΣ διοργανώνονται γενικοί διαγωνισμοί
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού
(EPSO).

Κατανομή των υπαλλήλων
Ανταποκρινόμενη στη δύσκολη οικονομική συγκυρία με
την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση και
στο πλαίσιο της εν εξελίξει το διάστημα εκείνο μεταρρύθ‑
μισης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ,
η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και η Επιτροπή
κάλεσαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να μειώσουν τον
αριθμό των υπαλλήλων τους κατά 5 % κατά τη διάρκεια
της περιόδου 2013‑2017.
Ως αποτέλεσμα αυτού, το 2013 η κατανομή των υπαλλή‑
λων (ήτοι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων) μειώθηκε
από 900 (συμπεριλαμβανομένων 13 πρόσθετων θέσεων
που προβλέφθηκαν συνεπεία της ένταξης της Κροατίας
στην ΕΕ) σε 891 μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους
(εξαιρουμένων των Μελών, των συμβασιούχων υπαλλή‑
λων, των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων και
των ασκουμένων). Οι 576 από αυτούς εργάζονται στα
Τμήματα ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων 120 υπαλλή‑
λων εργαζόμενων στα ιδιαίτερα γραφεία των Μελών). Για
περισσότερα στοιχεία βλέπε τον κατωτέρω πίνακα.

Το 2013 πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες διαδικασίες
επιλογής για την πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων
(ελεγκτών στους βαθμούς AD 6 και AD 10, καθώς και
ενός ειδικού σε χρηματοοικονομικά θέματα στον βαθμό
AD 13) και ενός προϊσταμένου μονάδας. Επίσης, το ΕΕΣ
παρέσχε τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε 91 απο‑
φοίτους πανεπιστημίων για περιόδους άσκησης τριών
έως πέντε μηνών.
Το 2013 το ΕΕΣ προσέλαβε 80 υπαλλήλους: 31 μόνιμους,
28 έκτακτους και 21 συμβασιούχους. Το ΕΕΣ προέβη
με ιδιαίτερη επιτυχία στην πρόσληψη νέων υπαλλήλων
στον τομέα του ελέγχου. Ο αριθμός των κενών θέσεων
προσεγγίζει το 3 % από το 2011.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βέλτιστης αξι‑
οποίησης των πόρων, όλες οι δραστηριότητες του 2013
εξακολούθησαν να έχουν ως γνώμονα την αύξηση της
αποδοτικότητας, μέσω της απλούστευσης των διαδικασι‑
ών. Όποτε ήταν δυνατό, θέσεις που δεν αφορούσαν τον
έλεγχο και κατέστησαν διαθέσιμες μέσω αύξησης της
αποδοτικότητας ανακατανεμήθηκαν στις υπηρεσίες ελέγ‑
χου. Κατ’ αυτό τον τρόπο, από το 2008, ο αριθμός των
θέσεων στις υπηρεσίες ελέγχου έχει αυξηθεί κατά 15 %,
ενώ το ίδιο διάστημα ο συνολικός αριθμός των θέσεων
που διατέθηκαν στο ΕΕΣ αυξήθηκε μόλις κατά 4 %.

Κατανομή των υπαλλήλων του ΕΕΣ σε ενεργές
θέσεις στις 31 Δεκεμβρίου

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Έλεγχος

501

525

557

564

573

576

Μετάφραση

163

163

151

148

143

147

Διοίκηση

173

171

157

148

139

137

Προεδρία

20

21

24

27

32

31

857

880

889

887

887

891

Σύνολο
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Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων
Το ΕΕΣ, όπως και τα λοιπά θεσμικά όργανα της ΕΕ, εφαρ‑
μόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στον τομέα της διαχεί‑
ρισης των ανθρώπινων πόρων και των προσλήψεων. Το

προσωπικό του ΕΕΣ αποτελείται πλέον από άνδρες και
γυναίκες σε ίση αναλογία, μετά τη σταδιακή αύξηση, με
την πάροδο των ετών, της αναλογίας των γυναικών.

Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων
100 %
80 %

46 %

49 %

51 %

60 %
Γυναίκες

40 %
20 %

Άνδρες

54 %

51 %

49 %

2001

2012

2013

Το
55
%
των υπαλλήλων του

ΕΕΣ είναι ηλικίας έως
44 ετών

0%

Ωστόσο, επί συνόλου 70 διευθυντών και προϊσταμένων
μονάδας, 21 (30 %) είναι γυναίκες, αριθμός ανάλογος των
προηγούμενων ετών. Οι περισσότερες εξ αυτών εργά‑
ζονται στη Διεύθυνση Μετάφρασης και τις διοικητικές
υπηρεσίες. Στο τέλος του 2012 το ΕΕΣ ενέκρινε σχέδιο
δράσης για την ισότητα των ευκαιριών, με στόχο να
επιτύχει περισσότερο ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο

100 %

Ελεγκτές και
Βοηθοί
υπάλληλοι διοίκησης
διοίκησης
(ομάδα καθηκόντων AST) (ομάδα καθηκόντων AD)

80 %
60 %

40 %
67 %

40 %

Διευθυντές
και προϊστάμενοι
μονάδας
30 %

30 %

67 %
Γυναίκες

40 %
20 %

φύλων σε όλα τα επίπεδα του οργάνου. Στα κατωτέρω
διαγράμματα παρουσιάζεται η αναλογία ανδρών και γυ‑
ναικών, κατά επίπεδο αρμοδιοτήτων, στις 31 Δεκεμβρί‑
ου 2013. Η αναλογία γυναικών στην ομάδα καθηκόντων
AD αυξάνεται. Μετά τις τελευταίες διαδικασίες προσλή‑
ψεων, το 48 % του συνόλου των υπαλλήλων στους βαθ‑
μούς AD5 έως AD8 είναι γυναίκες (έναντι 43 % το 2009).

33 %

33 %

2012

2013

60 %

60 %

2012

2013

70 %

70 %

2012

2013

0%

Άνδρες
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Πυραμίδα των ηλικιών
Η πυραμίδα των ηλικιών των εν ενεργεία υπαλλήλων
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 καταδεικνύει ότι ποσοστό
ελάχιστα άνω του 55 % των υπαλλήλων του ΕΕΣ είναι
ηλικίας έως 44 ετών.

20-24
25-29

Σχεδόν το 40 % των διευθυντών και προϊσταμένων
μονάδας είναι τουλάχιστον 55 ετών. Το γεγονός αυτό θα
οδηγήσει σε σημαντική ανανέωση των ανώτερων διοι‑
κητικών στελεχών κατά τα επόμενα πέντε έως δέκα έτη.

0,2 %
3,2 %
12,5 %

30-34

20,8 %

35-39

18,4 %
18,7 %

40-44
45-49

13,3 %
9,2 %

50-54
55-59

3,4 %

60-64
65+

0,2 %

Επαγγελματική επιμόρφωση

Μετάφραση

Οι υπάλληλοι του ΕΕΣ στο σύνολό τους χρειάζονται
συνεχή επιμόρφωση προκειμένου να παρακολουθούν
τις επαγγελματικές εξελίξεις και να αναπτύσσουν νέες
δεξιότητες. Επιπροσθέτως, η ιδιαίτερη φύση του ελε‑
γκτικού περιβάλλοντος του ΕΕΣ καθιστά αναγκαίο για
τους υπαλλήλους να διαθέτουν ανεπτυγμένες γλωσσι‑
κές ικανότητες.

Η μετάφραση συνιστά δραστηριότητα υποστήριξης του
ελέγχου, με την οποία καθίσταται εφικτή η εκπλήρωση
της αποστολής του ΕΕΣ και η επίτευξη των επικοινω‑
νιακών στόχων του. Το 2013 ο συνολικός όγκος των
μεταφράσεων ανήλθε στον άνευ προηγουμένου αριθμό
των 186 699 σελίδων, ήτοι 18 % σχεδόν περισσότερες
σε σύγκριση με το 2012. Άνω του 99 % των μεταφραστι‑
κών εργασιών ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

Το 2013 σε κάθε υπάλληλο του ΕΕΣ αντιστοιχούσαν
κατά μέσο όρο 9,6 ημέρες επαγγελματικής επιμόρφω‑
σης (11,8 ημέρες στην περίπτωση των ελεγκτών). Τα
μαθήματα γλωσσών αντιστοιχούσαν στο 46 % του συ‑
νόλου των ημερών επιμόρφωσης, έναντι 52 % το 2012.
Το 2013 το περιεχόμενο της επιμόρφωσης βελτιώθηκε
περαιτέρω και αναπτύχθηκαν νέα μαθήματα, βάσει των
προτεραιοτήτων στον τομέα του ελέγχου, συμπερι‑
λαμβανομένων εκδηλώσεων επιμόρφωσης για θέματα
σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρ‑
νηση (ειδική προτεραιότητα της περιόδου στρατηγικής
2013‑2017).

Το 2013, ενόψει της ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ, το
Συνέδριο προέβη στην πρόσληψη ομάδας μεταφρα‑
στών για τη γλώσσα αυτή.
Η Διεύθυνση Μετάφρασης παρέσχε γλωσσική υποστή‑
ριξη στο πλαίσιο 29 αποστολών ελέγχου (31 εβδομά‑
δες), καθώς και κατά τα διαδοχικά στάδια της κατάρτι‑
σης των εκθέσεων ελέγχου.

Υποστήριξη των δραστηριοτήτων ελέγχου
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Επίσης, παρασχέθηκε υποστήριξη στις ομάδες εργασίας
του INTOSAI, καθώς και για άλλες συγκεκριμένες ανά‑
γκες που σχετίζονταν με τις ελεγκτικές δραστηριότητες
του ΕΕΣ. Το 2013 η Διεύθυνση Μετάφρασης άρχισε να
χρησιμοποιεί ένα εργαλείο νέας γενιάς στο πλαίσιο της
μετάφρασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή,
το STUDIO. Η Διεύθυνση είχε επίσης ενεργό παρουσία
σε διοργανικά και διεθνή επαγγελματικά φόρα.

Παράλληλα με τις εξελίξεις αυτές, επιδιώχθηκε η ενί‑
σχυση των μηχανισμών που αφορούν την ασφάλεια
των εργασιών και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων,
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη διαθε‑
σιμότητα και ποιότητα όλων των υπηρεσιών ΤΠ του
Συνεδρίου, καθώς και ο εκσυγχρονισμός θεμελιωδών
στοιχείων ΤΠ (π.χ. μετάβαση στα Windows 7 και το
Office 2010).

Τεχνολογία πληροφοριών

Διοίκηση και εγκαταστάσεις

Η τεχνολογία πληροφοριών (ΤΠ) συνεισφέρει ουσια‑
στικά στη βέλτιστη αξιοποίηση των γνώσεων του ΕΕΣ,
ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και
την αποδοτικότητά του. Το 2013, εκτός από την επιτυχή
μετακόμιση στο νέο κτίριο Κ3, το ΕΕΣ:

Η Διεύθυνση Οικονομικών και Υποστήριξης έχει διττή
αποστολή:

••Ενίσχυσε την επένδυσή του στον τομέα της διαχεί‑

ρισης γνώσεων: ανέπτυξε και έθεσε σταδιακά σε
εφαρμογή μια σημαντικά βελτιωμένη έκδοση του
νέου εργαλείου υποστήριξης του ελέγχου (Assyst2).
Δρομολογήθηκε η ανάπτυξη συστήματος διαχείρι‑
σης του ελέγχου (Audit Management System, AMS)
με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας προγραμμα‑
τισμού και διαχείρισης των πόρων. Αναπτύχθηκε
μια βάση δεδομένων με τις δεξιότητες των υπαλ‑
λήλων, που αποτελεί τον πυρήνα του εσωτερικού
κοινωνικού δικτύου και βασική συνιστώσα της
ανταλλαγής και διάδοσης γνώσεων, και τέθηκε σε
λειτουργία ένα νέο εργαλείο αναζήτησης.

••Εξακολούθησε να στηρίζει την κινητικότητα:

ολοκληρώθηκε η εκστρατεία «φορητοί υπολογιστές
για όλους», καθώς και η εγκατάσταση ασύρματου
δικτύου σε όλα τα κτίρια, στο πλαίσιο της στήριξης
της κινητικότητας στον χώρο εργασίας. Η υποδομή
του δικτύου φωνής και δεδομένων αναβαθμίστηκε
στα κτίρια Κ1 και Κ2 προκειμένου να ευθυγραμμι‑
στεί με την υποδομή του νέου κτιρίου Κ3, καθιστώ‑
ντας δυνατή την ενοποίηση των επικοινωνιών στο
σύνολο των εγκαταστάσεων του οργάνου.

••Αναβάθμισε βασικά συστήματα πληροφοριών:

ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του νέου ιστότοπου
του ΕΕΣ, που αποσκοπεί στην καλύτερη διάδοση
των αποτελεσμάτων του ελέγχου, καθώς και του
νέου ενδοδικτύου, που αναμένεται να διευκολύνει
τη ροή πληροφοριών στο εσωτερικό του οργάνου.
Τέθηκε σε εφαρμογή νέο σύστημα αξιολόγησης των
υπαλλήλων, προκειμένου να υποστηριχθεί ο εξορ‑
θολογισμός της σημαντικής αυτής επιχειρησιακής
διαδικασίας.

α) να παρέχει τους πόρους, τις υπηρεσίες και τον
εξοπλισμό που χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο για την εκπλήρωση της αποστολής του
και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του και
β) να διασφαλίζει ότι έχουν προβλεφθεί οι μηχανι‑
σμοί χρηματοδότησης, εσωτερικών δικλίδων ελέγ‑
χου και λογιστικής μεταχείρισης που απαιτούνται
για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων
του ΕΕΣ. Το 2013 η Διεύθυνση εξακολούθησε να
επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην περαιτέρω
βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση της
οικονομίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
Έως τον Απρίλιο του 2013, οι υπάλληλοι του ΕΕΣ που
στεγάζονταν σε όλα τα υπόλοιπα κτίρια είχαν εγκατα‑
σταθεί στα οριστικά γραφεία τους και, για πρώτη φορά
στην πρόσφατη ιστορία του οργάνου, το σύνολο του
προσωπικού εργάζεται πλέον υπό την ίδια στέγη.
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Δημοσιονομικές
πληροφορίες
Το ΕΕΣ χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολο‑
γισμό της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός του αντιστοιχεί στο
0,095 % περίπου των συνολικών δαπανών της ΕΕ και
στο 1,62 % του συνόλου των διοικητικών δαπανών.

Το ύψος των πληρωμών στο πλαίσιο του κεφαλαίου
20 (Ακίνητα, π.χ. κτίρια) επηρεάστηκε από την κατα‑
σκευή της δεύτερης επέκτασης του ΕΕΣ, του κτιρίου K3.

Το 2013, το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπο‑
λογισμού ανήλθε στο 92 %. Όσον αφορά τον τίτλο 1, το
ποσοστό αυτό ήταν 92 %, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό
(91 %) αφορούσε το κεφάλαιο 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι
υπάλληλοι). Το μέσο ποσοστό εκτέλεσης για τον τίτλο
2 ήταν 96 %.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

(A) Οριστικές
πιστώσεις

(B) Αναλήψεις
υποχρεώσεων

% χρήσης
(B)/(A)

Τίτλος 1: Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

Πληρωμές

(€ 000)

10 - Μέλη του οργάνου

14 616

13 612

93 %

13 431

12 - Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

97 772

89 312

91 %

89 306

14 - Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από
εξωτερικούς συνεργάτες

4 366

4 034

92 %

3 984

162 - Αποστολές

3 700

3 510

95 %

2 713

161 + 163 + 165 - Λοιπές δαπάνες για τα πρόσωπα
που συνδέονται με το όργανο

2 758

2 709

98 %

1 996

123 212

113 177

92 %

111 430

20 - Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

7 335

7 135

97 %

3 256

210 - Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

7 197

7 195

99 %

3 326

212 + 214 + 216 - Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα

1 160

1 094

94 %

775

23 - Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

563

532

94 %

407

25 - Συνεδριάσεις και διασκέψεις

768

658

86 %

455

27 - Πληροφόρηση και δημοσίευση

2 526

2 120

84 %

1 221

19 549

18 734

96 %

9 440

142 761

131 911

92 %

120 870

Μερικό σύνολο τίτλου 1
Τίτλος 2: Ακίνητα, κινητή περιουσία, εξοπλισμός και
διάφορες δαπάνες λειτουργίας

Μερικό σύνολο τίτλου 2
Σύνολο ΕΕΣ
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Η τελική δόση της ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ χρη‑
ματοδότησης για το έργο αυτό περιλαμβανόταν στον
προϋπολογισμό του 2013. Το εν λόγω ποσό ανελήφθη
και κατεβλήθη εν μέρει το 2013.

Οι πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την
πρόταση που υπέβαλε το ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινο‑
βούλιο και το Συμβούλιο το 2008.

Το υπόλοιπο των πιστώσεων για το κτίριο K3 μεταφέρ‑
θηκε στο 2014 για την κάλυψη των συμβάσεων που υπέ‑
γραψε ο υπεύθυνος του έργου, για λογαριασμό του ΕΕΣ,
με κατασκευαστικές εταιρείες.

Προϋπολογισμός του 2014
Ο προϋπολογισμός για το 2014 παρουσιάζεται μειωμέ‑
νος κατά 6 % έναντι του προϋπολογισμού για το 2013.
Λαμβάνεται υπόψη η μείωση των πιστώσεων για το
έργο κατασκευής του κτιρίου Κ3.

Προϋπολογισμός του 2014
2014
(1 000 Euro)

2013
(1 000 Euro)

10 - Μέλη του οργάνου

15 175

14 566

12 - Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

93 180

97 772

14 - Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από
εξωτερικούς συνεργάτες

4 096

4 176

162 - Αποστολές

3 700

3 700

161 + 163 + 165 - Λοιπές δαπάνες για τα πρόσωπα που
συνδέονται με το όργανο

2 612

2 728

118 763

122 942

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τίτλος 1: Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

Μερικό σύνολο τίτλου 1

Τίτλος 2: Ακίνητα, κινητή περιουσία, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας
20 - Ακίνητα

3 350

8 327

210 - Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

7 110

7 197

212 + 214 + 216 - Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα

808

830

23 - Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

438

413

25 - Συνεδριάσεις και διασκέψεις

768

768

27 - Πληροφόρηση και δημοσίευση

2 261

2 284

14 735

19 819

133 498

142 761

Μερικό σύνολο τίτλου 2
Σύνολο ΕΕΣ

Έλεγχος και υποχρέωση
λογοδοσίας
Εσωτερικός έλεγχος του ΕΕΣ
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής παρέχει συμβουλές στο ΕΕΣ
για την αντιμετώπιση κινδύνων εκδίδοντας γνώμες
σχετικά με την ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης
και ελέγχου, καθώς και συστάσεις που αποσκοπούν
στη βελτίωση της εκτέλεσης των λειτουργιών και την
προαγωγή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Επιπλέον, ο Εσωτερικός Ελεγκτής επικουρεί στο έργο
τους τους εξωτερικούς ελεγκτές, αποστολή των οποίων
είναι η πιστοποίηση των λογαριασμών του Συνεδρί‑
ου. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής παρουσίασε στο ΕΕΣ τα
αποτελέσματα των ελέγχων που διενήργησε το 2013,
τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις που διατυπώθηκαν,
καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν σε συνέχεια των
συστάσεων αυτών. Το ΕΕΣ υποβάλλει επίσης ετησίως
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο
σχετικά με τα αποτελέσματα της δραστηριότητας του
εσωτερικού ελέγχου.

Εξωτερικός έλεγχος του ΕΕΣ
Οι ετήσιοι λογαριασμοί του ΕΕΣ ελέγχονται από ανεξάρ‑
τητο εξωτερικό ελεγκτή. Πρόκειται για μια σημαντική
πτυχή της συμμόρφωσης του ίδιου του ΕΕΣ με τις αρχές
της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας
που εφαρμόζει στις ελεγχόμενες από αυτό μονάδες.
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Γνώμες του εξωτερικού ελεγκτή για
το οικονομικό έτος 2012
Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις:
Κατά τη γνώμη των ελεγκτών μας, οι οικονομικές κατα‑
στάσεις παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της
οικονομικής κατάστασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου την 31η Δεκεμβρίου 2012, των χρηματοοι‑
κονομικών επιδόσεών του και των ταμειακών ροών του
για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή,
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012
του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και με τον κατ’ εξου‑
σιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτρο‑
πής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες
εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού.

Όσον αφορά τη χρήση των πόρων και
τον έλεγχο των διαδικασιών:
Βάσει των εργασιών μας, όπως περιγράφονται στην
παρούσα έκθεση, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας κα‑
νένα στοιχείο που να μας ωθεί να θεωρήσουμε ότι, από
κάθε ουσιαστική πλευρά και βάσει των κριτηρίων που
παρατέθηκαν ανωτέρω:

••οι πόροι που χορηγήθηκαν στο ΕΕΣ δεν χρησιμο‑
ποιήθηκαν για τους προβλεπόμενους σκοπούς,

Η έκθεση του εξωτερικού ελεγκτή, ήτοι της εταιρείας
PricewaterhouseCoopers Sàrl, σχετικά με τους λογα‑
ριασμούς του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2012, δημοσι‑
εύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 20133.

3 ΕΕ C 288 της 4.10.2013.

••οι ελεγκτικές διαδικασίες που θεσπίστηκαν δεν

παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις ώστε να δια‑
σφαλίζεται η συμμόρφωση των χρηματοοικονομι‑
κών πράξεων με τους εφαρμοστέους κανόνες και
κανονισμούς.
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Δήλωση του κύριου
διατάκτη
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την ιδιότητά μου
ως κύριου διατάκτη δηλώνω ότι:

••τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση είναι πλήρη και ακριβή, και
••έχω αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι:
-	οι πόροι που διατέθηκαν για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση χρη‑
σιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν και σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης·
-	 ο
 ι θεσπισθείσες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα όσον αφορά τη
νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, και εξασφαλίζουν
τα μέσα για την κατάλληλη αντίκρουση τυχόν ισχυρισμών περί απάτης ή περί εικαζόμενης απάτης, και
-	 το κόστος και τα οφέλη των δικλίδων ελέγχου είναι τα ενδεδειγμένα.
Η εν λόγω βεβαιότητα βασίζεται σε ιδία κρίση, καθώς και στα πληροφοριακά στοιχεία που έχω στη διάθεσή
μου, όπως οι εκθέσεις και οι δηλώσεις των δευτερευόντων διατακτών, οι εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή και
οι εκθέσεις του εξωτερικού ελεγκτή για τα προηγούμενα οικονομικά έτη.
Επιβεβαιώνω ότι δεν γνωρίζω οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν έγγραφο και το
οποίο θα μπορούσε να αποβεί επιζήμιο για τα συμφέροντα του θεσμικού οργάνου.

Λουξεμβούργο, 11 Μαρτίου 2014

Eduardo Ruiz García
Γενικός Γραμματέας

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ
Δωρεάν εκδόσεις:
•	ένα αντίτυπο:
από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·
•	περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες:
από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(http://ec.europa.eu/represent_el.htm),
από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm),
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Άμεση Ευρώπη (http://europa.eu/europedirect/index_el.htm) ή
καλώντας τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*).
(*)	Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω
ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται).

Εκδόσεις επί πληρωμή:
•

από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Συνδρομές επί πληρωμή:
•	μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm).
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