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Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ρίγα, Λετονία
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Κατάρτισης Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

CEPOL Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον 
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Δικτύων και Πληροφοριών Ηράκλειο, Ελλάδα

EPPO Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

ERA Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βαλανσιέν, Γαλλία

ERCEA Εκτελεστικός οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας Βρυξέλλες, Βέλγιο
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Ακρωνύμιο Πλήρης ονομασία Έδρα

ETF Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τορίνο, Ιταλία

EUIPO Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλικάντε, Ισπανία

eu-LISA
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση 
συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο της 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Ταλίν, Εσθονία

EU-OSHA Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία Μπιλμπάο, Ισπανία

Eurofound Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας Δουβλίνο, Ιρλανδία

Eurojust Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χάγη, Κάτω Χώρες

Ευρωπόλ Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία 
στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου Χάγη, Κάτω Χώρες

FRA Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Βιέννη, Αυστρία

Frontex Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής Βαρσοβία, Πολωνία

GSA Ευρωπαϊκό GNSSA (Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα 
Πλοήγησης) Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία

INEA Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων Βρυξέλλες, Βέλγιο

REA Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας Βρυξέλλες, Βέλγιο

SRB Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης Βρυξέλλες, Βέλγιο



Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 417/6 EL 11 12 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Οι οργανισμοί της ΕΕ και ο έλεγχος του Συνεδρίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 1  Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ο εξωτερικός 
ελεγκτής των οικονομικών της ΕΕ (1)  Με την ιδιότητα αυτή, ενεργούμε ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων 
των πολιτών της ΕΕ, συμβάλλοντας ιδίως στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το έργο μας παρατίθενται στις εκθέσεις δραστηριοτήτων μας, τις ετήσιες εκθέσεις μας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, τις ειδικές εκθέσεις μας, τις πανοραμικές επισκοπήσεις μας και τις γνώμες που διατυπώνουμε επί νέας ή επικαιροποιούμενης 
νομοθεσίας της ΕΕ ή επί άλλων αποφάσεων με επιπτώσεις στη δημοσιονομική διαχείριση (2) 

1 2  Στο πλαίσιο της εντολής αυτής, προβαίνουμε σε ετήσια εξέταση των λογαριασμών, καθώς και των σχετικών εσόδων και πληρωμών, 
των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ (3) 

1 3  Στη συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ετήσιου ελέγχου που διενεργήσαμε επί των οργανισμών και των 
λοιπών οργάνων της ΕΕ (που αναφέρονται συλλογικά ως «οι οργανισμοί») για το οικονομικό έτος 2018, καθώς και πρόσθετα σχετικά 
με τους οργανισμούς αποτελέσματα ελέγχου από άλλες εργασίες, όπως ειδικοί έλεγχοι ή γνώμες  Η έκθεση διαρθρώνεται ως εξής:

— στο κεφάλαιο 1 περιγράφονται οι οργανισμοί και η φύση των ελέγχων μας·

— στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα του ετήσιου ελέγχου μας και γίνεται αναφορά σε άλλα σχετικά με τους 
οργανισμούς αποτελέσματα ελέγχου και γνώμες·

— στο κεφάλαιο 3 παρατίθεται η δήλωση αξιοπιστίας για καθέναν από τους 41 οργανισμούς, συνοδευόμενη από τις γνώμες και 
τις παρατηρήσεις μας σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών κάθε οργανισμού, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των σχετικών εσόδων και πληρωμών 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ

Διαφορετικά είδη οργανισμών βοηθούν την ΕΕ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών της

1 4  Οι οργανισμοί συνιστούν διακριτές νομικές οντότητες που συστήνονται με πράξη παράγωγου δικαίου για την εκτέλεση 
συγκεκριμένων τεχνικών, επιστημονικών ή διαχειριστικών καθηκόντων που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στη χάραξη και την 
υλοποίηση πολιτικών  Πολλοί οργανισμοί τυγχάνουν μεγάλης προβολής και επηρεάζουν σημαντικά τομείς ζωτικής σημασίας για την 
καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών, όπως οι τομείς της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης  
Το κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει τις δηλώσεις αξιοπιστίας των οργανισμών, μαζί με σύντομη περιγραφή των καθηκόντων έκαστου εξ αυτών  
Στην παρούσα έκθεση οι οργανισμοί αναφέρονται με τα ακρωνύμια της πλήρους ονομασίας τους· σχετική κατάσταση παρατίθεται στην 
αρχή της έκθεσης 

1 5  Υπάρχουν τρία είδη οργανισμών: αποκεντρωμένοι οργανισμοί, εκτελεστικοί οργανισμοί και λοιπά όργανα  Τα κύρια 
χαρακτηριστικά κάθε είδους οργανισμού περιγράφονται κατωτέρω  Ο αριθμός των οργανισμών αυξήθηκε συν τω χρόνω και ανέρχεται 
πλέον σε 43 (πλαίσιο 1.1), συμπεριλαμβανομένων δύο νέων οργανισμών που επί του παρόντος βρίσκονται υπό σύσταση  Πρόκειται για 
την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), ο κανονισμός για τη σύσταση της οποίας είναι ήδη σε ισχύ από το 2017, και την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας (ELA), της οποίας ο ιδρυτικός κανονισμός τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2019 

(1) Άρθρα 285 έως 287 (ΕΕ C 326 της 26 10 2012, σ  169-171) 
(2) Διαθέσιμες στον ιστότοπό μας: http://eca europa eu 
(3) Οι τρεις οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας και Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίοι χρηματοδοτούνται από εισφορές των κρατών μελών 
δεν ελέγχονται από το ΕΕΣ αλλά από άλλους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές 

http://eca.europa.eu
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Πλαίσιο 1.1

Αύξηση του αριθμού των οργανισμών

Πηγή: ΕΕΣ 

1 6  Οι εκτελεστικοί οργανισμοί της Επιτροπής είναι εγκατεστημένοι εκεί όπου εδρεύει η Επιτροπή, ήτοι στις Βρυξέλλες και στο 
Λουξεμβούργο  Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και τα λοιπά όργανα βρίσκονται σε διάφορα κράτη μέλη σε όλη την ΕΕ, όπως φαίνεται 
στην κατάσταση με τα ακρωνύμια και στο πλαίσιο 1.2  Την απόφαση για την έδρα τους λαμβάνει το Συμβούλιο ή το Συμβούλιο από 
κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ, η έδρα του EMA και της ΕΑΤ μεταφέρθηκε στο Άμστερνταμ και 
το Παρίσι αντίστοιχα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019  Η EPPO θα έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο και η ELA στη Μπρατισλάβα, 
στη Σλοβακία 
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Πλαίσιο 1.2

Έδρα των οργανισμών στα διάφορα κράτη μέλη

Πηγή: ΕΕΣ 

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες πολιτικής

1 7  Οι 34 αποκεντρωμένοι οργανισμοί (4) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών της 
ΕΕ, εκτελώντας ιδίως καθήκοντα τεχνικής, επιστημονικής, επιχειρησιακής ή/και ρυθμιστικής φύσης  Στόχος είναι η ικανοποίηση 
συγκεκριμένων στρατηγικών αναγκών και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, με τη συγκέντρωση τεχνικής και εξειδικευμένης 
εμπειρογνωσίας σε επίπεδο ΕΕ και εθνικών αρχών  Οι οργανισμοί συστάθηκαν για αόριστο χρονικό διάστημα με κανονισμό του 
Συμβουλίου ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

1 8  Η νεοσυσταθείσα EPPO είναι η ανεξάρτητη και αποκεντρωμένη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα είναι 
αρμόδια για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των δραστών αξιόποινων πράξεων εις βάρος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως η απάτη, η διαφθορά ή σοβαρές περιπτώσεις διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ  Η εντολή 
της ELA θα συνίσταται στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών της αγοράς εργασίας σε όλα τα επίπεδα και στην καλύτερη 
διαχείριση διασυνοριακών καταστάσεων, καθώς και στην ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών για τη στήριξη της δίκαιης κινητικότητας  
Οι δύο αυτοί οργανισμοί θα αρχίσουν να ελέγχονται από το οικονομικό έτος 2019 

(4) ACER, Υπηρεσία του BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, ΕΑΤ, ECDC, ECHA, EΟΠ, EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, 
EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Ευρωπόλ, FRA, Frontex, GSA 
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1 9  Όλοι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί ασκούν τις δραστηριότητές τους υπό τον έλεγχο συμβουλίου, αποτελούμενου από 
εκπροσώπους των κρατών μελών, της Επιτροπής και, στις περιπτώσεις ορισμένων οργανισμών, άλλων ενδιαφερόμενων μερών  Το 
συμβούλιο αυτό (5) καθορίζει το επιχειρησιακό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθήσει ο οργανισμός, όπως τα πολυετή και ετήσια 
προγράμματα εργασίας, τα σχέδια προϋπολογισμών και τους πίνακες προσωπικού, τα οποία υλοποιούνται υπό την ευθύνη του 
(εκτελεστικού) διευθυντή του οργανισμού 

Οι εκτελεστικοί οργανισμοί της Επιτροπής υλοποιούν προγράμματα της ΕΕ

1 10  Οι έξι εκτελεστικοί οργανισμοί της Επιτροπής (6) είναι επιφορτισμένοι με εκτελεστικά και επιχειρησιακά καθήκοντα σχετικά 
με τη διαχείριση ενός ή περισσότερων προγραμμάτων της ΕΕ και έχουν συσταθεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα  Συγκροτήθηκαν 
με απόφαση της Επιτροπής και ασκούν τις δραστηριότητές τους υπό την εποπτεία των διοικουσών επιτροπών τις οποίες αυτή ορίζει  
Εργάζονται βάσει πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων εργασίας που καταρτίζονται και υλοποιούνται υπό την ευθύνη των (εκτελεστικών) 
διευθυντών  Σε αντίθεση με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι προϋπολογισμοί των εκτελεστικών οργανισμών καλύπτουν μόνο τις 
δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες, ενώ όλες οι επιχειρησιακές δαπάνες που πραγματοποιούν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί 
προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής  Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός των εκτελεστικών οργανισμών αντιπροσωπεύει 
ένα ελάχιστο τμήμα του προϋπολογισμού που εκτελούν στην πραγματικότητα 

Τα λοιπά όργανα έχουν συγκεκριμένες εντολές

1 11  Τα τρία λοιπά όργανα είναι το EIT, ο ESA και το SRB 

1 12  Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), με έδρα στη Βουδαπέστη, είναι ένα ανεξάρτητο, αποκεντρωμένο 
όργανο της ΕΕ, το οποίο αξιοποιεί από κοινού επιστημονικούς, επιχειρηματικούς και εκπαιδευτικούς πόρους, με σκοπό την ενίσχυση, 
μέσω επιχορηγήσεων, της ικανότητας της Ένωσης για καινοτομία  Συστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για 
αόριστο χρονικό διάστημα  Επικεφαλής του είναι ο διευθυντής του και η εποπτεία του ασκείται από διοικητικό συμβούλιο 

1 13  Ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA), με έδρα στο Λουξεμβούργο, συστάθηκε για αόριστο χρονικό διάστημα από 
το Συμβούλιο, για να εξασφαλίσει τον τακτικό και δίκαιο εφοδιασμό όλων των χρηστών της ΕΕ με πυρηνικά καύσιμα, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη Ευρατόμ  Για τον σκοπό αυτό, ο ESA εφαρμόζει πολιτική εφοδιασμού που βασίζεται στην αρχή της ίσης πρόσβασης όλων των 
χρηστών σε μεταλλεύματα και πυρηνικά καύσιμα και επικεντρώνεται στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού των χρηστών που 
βρίσκονται στην ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα της πυρηνικής βιομηχανίας της ΕΕ  Ο ESA επικουρείται στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του από συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών, η οποία διατυπώνει γνώμες και 
παρέχει αναλύσεις και πληροφορίες  Επικεφαλής του ESA είναι ο γενικός διευθυντής του, ο οποίος συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή 

1 14  Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) είναι η κεντρική αρχή εξυγίανσης στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης και έχει την 
έδρα του στις Βρυξέλλες  Αποστολή του είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης εξυγίανσης των τραπεζών που τελούν σε κατάσταση 
αφερεγγυότητας με τον ελάχιστο αντίκτυπο για την πραγματική οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα δημόσια οικονομικά 
των συμμετεχόντων κρατών μελών και όχι μόνον  Το SRB εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του, ο οποίος ασκεί επίσης τον ρόλο της 
αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής 

Οι οργανισμοί χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές και στο πλαίσιο διαφορετικών τομέων του ΠΔΠ

1 15  Το 2018, ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των οργανισμών (εξαιρουμένου του SRB) ανήλθε σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ 
(αύξηση κατά 20 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2017), ποσό που αντιστοιχεί στο 2,9 % 
περίπου του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018 (έναντι 2,7 % για το 2017), όπως παρουσιάζεται στο πλαίσιο 1.3  Οι 
οργανισμοί με τη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση στον προϋπολογισμό τους μεταξύ 2017 και 2018 ήταν οι EIT, EMSA και ECHA, οι 
οποίοι χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του τομέα 1α του ΠΔΠ («Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»), καθώς 
και οι eu-LISA, Frontex, EMA, EASO και Ευρωπόλ, οι οποίοι χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του τομέα 3 του ΠΔΠ («Ασφάλεια και 
ιθαγένεια») 

(5) Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-
πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 122 της 10 5 2019, σ  1), προβλέπει τη δυνατότητα 
ύπαρξης δύο διαφορετικών συμβουλίων, του διοικητικού και του εκτελεστικού 

(6) Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA 
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1 16  Επιπροσθέτως, ο προϋπολογισμός του SRB για το 2018 ανήλθε σε 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 6,6 δισεκατομμυρίων 
ευρώ το 2017)  Συνίσταται στις εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης, καθώς και 
για τη χρηματοδότηση των διοικητικών δαπανών του SRB 

1 17  Οι προϋπολογισμοί των αποκεντρωμένων οργανισμών και λοιπών οργάνων καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, καθώς και 
τις διοικητικές και τις επιχειρησιακές δαπάνες τους  Οι εκτελεστικοί οργανισμοί υλοποιούν προγράμματα που χρηματοδοτούνται από 
τον προϋπολογισμό της Επιτροπής και οι δικοί τους προϋπολογισμοί (περί τα 249 εκατομμύρια ευρώ συνολικά το 2018) καλύπτουν 
μόνο τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες τους  Ο επιχειρησιακός προϋπολογισμός της Επιτροπής (πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων) που εκτέλεσαν οι έξι εκτελεστικοί οργανισμοί το 2018 ανήλθε σε περίπου 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 
11 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2017) 

Πλαίσιο 1.3

Πηγές χρηματοδότησης των οργανισμών το 2018

Πηγή: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018 και προϋπολογισμοί των οργανισμών για το 2018, βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το ΕΕΣ 

1 18  Οι περισσότεροι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων όλων των εκτελεστικών, χρηματοδοτούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον 
γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ  Οι υπόλοιποι χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τέλη και επιβαρύνσεις, καθώς και από 
άμεσες εισφορές των χωρών που συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους: των κρατών μελών, των χωρών ΕΖΕΣ κ λπ  Για το οικονομικό 
έτος 2018, οι προϋπολογισμοί των οργανισμών χρηματοδοτήθηκαν κυρίως με περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από τον γενικό 
προϋπολογισμό της ΕΕ, με περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τέλη, επιβαρύνσεις και εισφορές από τις εθνικές εποπτικές αρχές 
και με περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ως έσοδα με ειδικό προορισμό που διέθεσε η Επιτροπή για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
(κατ’ εξουσιοδότηση) καθηκόντων  Στο πλαίσιο 1.4 παρουσιάζεται ανάλυση των προϋπολογισμών των οργανισμών ανά πηγή εσόδων 
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Πλαίσιο 1.4

Προϋπολογισμοί των οργανισμών για το 2018 ανά πηγή εσόδων

Πηγή: Προϋπολογισμοί των οργανισμών για το 2018, βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το ΕΕΣ 

1 19  Στο πλαίσιο 1.5 κατωτέρω παρουσιάζονται οι προϋπολογισμοί των οργανισμών για το 2018, όπως δημοσιεύθηκαν στην 
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, αναλυόμενοι ανά είδος δαπάνης (τίτλος Ι - δαπάνες προσωπικού, τίτλος ΙΙ - διοικητικές δαπάνες και τίτλος ΙΙΙ 
- επιχειρησιακές δαπάνες και άλλοι τίτλοι που χρησιμοποιήθηκαν), και όχι ανά δραστηριότητα 
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Πλαίσιο 1.5

Προϋπολογισμοί των οργανισμών για το 2018 όπως δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ

Πηγή: Στοιχεία προερχόμενα από τους οργανισμούς, κατόπιν επεξεργασίας τους από το ΕΕΣ 
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1 20  Οι περισσότεροι οργανισμοί δεν υλοποιούν μεγάλα προγράμματα επιχειρησιακών δαπανών ούτε εμπλέκονται σε άλλες δαπανηρές 
επιχειρήσεις, αλλά εκτελούν καθήκοντα τεχνικού, επιστημονικού ή/και ρυθμιστικού χαρακτήρα  Ως εκ τούτου, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι προϋπολογισμοί τους καλύπτουν κυρίως τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες (πλαίσιο 1.5)  Συνολικά, 
οι δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες των οργανισμών αντιστοιχούν περίπου στο 14 % του συνόλου των ίδιων δαπανών 
των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ (πλαίσιο 1.6) 

Πλαίσιο 1.6

Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (*) των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ το 2018 (σε δισεκατομμύρια ευρώ)

(*) Στις δαπάνες προσωπικού περιλαμβάνονται οι δαπάνες που σχετίζονται με το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο τόσο με επιχειρησιακά όσο και 
με διοικητικά καθήκοντα 

Πηγή: Ενοποιημένοι λογαριασμοί της ΕΕ για το 2018 

1 21  Τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ των συνεισφορών από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο διαφόρων 
τομέων του ΠΔΠ, όπως φαίνεται στο πλαίσιο 1.7 
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Πλαίσιο 1.7

Χρηματοδότηση των οργανισμών στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ ανά τομέα του ΠΔΠ

Πηγή: Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και προϋπολογισμοί των οργανισμών για το 2018, βάσει στοιχείων που 
συγκέντρωσε το ΕΕΣ 

1 22  Όσον αφορά το προσωπικό, στο τέλος του 2018 οι οργανισμοί απασχολούσαν περίπου 11 400 άτομα (έναντι 11 000 περίπου 
το 2017), αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο περίπου του συνόλου των υπαλλήλων που απασχολούνται στα θεσμικά και λοιπά 
όργανα της ΕΕ  Στα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και οι 
αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες  Στο πλαίσιο 1.8 παρουσιάζεται ανάλυση του συνόλου των υπαλλήλων ανά οργανισμό  Το 
2018, εκτός από το δικό τους προσωπικό, οι οργανισμοί χρησιμοποίησαν επίσης σημαντικό αριθμό προσωρινά απασχολουμένων μέσω 
εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και συμβούλων που εργάζονται σε διάφορους τομείς 
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Πλαίσιο 1.8

Αριθμός υπαλλήλων ανά οργανισμό στο τέλος του 2018

Πηγή: Οργανισμοί, βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το ΕΕΣ 

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό και την απαλλαγή είναι παρόμοιες για όλους τους οργανισμούς, πλην των 
EUIPO, CPVO και SRB

1 23  Για την πλειονότητα των αποκεντρωμένων οργανισμών και των λοιπών οργάνων, καθώς και για το σύνολο των εκτελεστικών 
οργανισμών της Επιτροπής, υπεύθυνα για τις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού και της απαλλαγής είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο  Στο πλαίσιο 1.9 παρουσιάζεται σχηματικά η χρονογραμμή της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής 
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Πλαίσιο 1.9

Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής για τους περισσότερους οργανισμούς

Πηγή: ΕΕΣ 

1 24  Ωστόσο, ένας από τους τρεις πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενους αποκεντρωμένους οργανισμούς, το EUIPO, υποβάλλεται σε 
διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από την επιτροπή προϋπολογισμού του, και όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο  
Ομοίως, για το CPVO και το SRB, τους δύο άλλους πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι ετήσιες 
διαδικασίες έγκρισης του προϋπολογισμού και χορήγησης απαλλαγής αποτελούν αρμοδιότητα των συμβουλίων τους 

Το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών και την επικοινωνία με τους 
ενδιαφερομένους

1 25  Το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ συστάθηκε από τους οργανισμούς ως πλατφόρμα για τη διευκόλυνση της μεταξύ τους 
συνεργασίας, την αύξηση της προβολής τους, τον εντοπισμό και την προώθηση δυνητικών βελτιώσεων της αποδοτικότητας και την 
προσθήκη αξίας  Η λειτουργία του δικτύου βασίζεται στις προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί από τους οργανισμούς στο πλαίσιο 
ενός πενταετούς στρατηγικού θεματολογίου (2015-2020), καθώς και σε ετήσια προγράμματα εργασίας που ορίζουν τις δραστηριότητες 
και τα παραδοτέα  Ένας από τους σημαντικούς ρόλους του δικτύου είναι να διασφαλίζει την αποδοτική επικοινωνία μεταξύ των 
οργανισμών και των ενδιαφερομένων, κυρίως δε την επικοινωνία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα  Η προεδρία του δικτύου ασκείται 
εκ περιτροπής από διαφορετικό οργανισμό κάθε χρόνο 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣ

Η εντολή μας καλύπτει τους ετήσιους και ειδικούς ελέγχους, καθώς και τις γνώμες

1 26  Όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ελέγξαμε (7):

1) τους λογαριασμούς όλων των οργανισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (8) και τις εκθέσεις σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού (9) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

2) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί 

(7) Η ELA και η EPPO δεν υποβλήθηκαν σε έλεγχο το 2018, δεδομένου ότι το πρώτο έτος εκτέλεσης προϋπολογισμού θα είναι το 2019 
(8) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(9) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του 

προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 
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1 27  Βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου μας, παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ή στις άλλες αρμόδιες 
για τη χορήγηση απαλλαγής αρχές που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης, μία δήλωση αξιοπιστίας ανά οργανισμό 
σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών των οργανισμών καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται  Κατά περίπτωση, οι εν λόγω δηλώσεις αξιοπιστίας συνοδεύονται από σημαντικές παρατηρήσεις ελέγχου 

1 28  Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 287, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργούμε 
επίσης ελέγχους και δημοσιεύουμε ειδικές εκθέσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων  Επίσης διατυπώνουμε γνώμες κατόπιν αιτήματος ενός 
από τα άλλα θεσμικά ή λοιπά όργανα της Ένωσης, στις οποίες εκφράζουμε τις απόψεις μας σχετικά με νέες νομοθετικές πράξεις και 
κανονισμούς της ΕΕ ή σχετικά με την επικαιροποίηση παλαιότερων που έχουν σημαντική επίπτωση στη δημοσιονομική διαχείριση της 
ΕΕ  Βλέπε κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης, ενότητα «Αποτελέσματα ελέγχου από άλλες σχετικές με τους οργανισμούς εργασίες που 
δημοσίευσε το Συνέδριο» 

Οι έλεγχοί μας σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται οι βασικοί κίνδυνοι

1 29  Όλοι οι έλεγχοι που διενεργούμε έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να καλύπτουν τους βασικούς κινδύνους που έχουν εντοπιστεί  
Ο ετήσιος έλεγχος των λογαριασμών και των σχετικών εσόδων και πληρωμών των οργανισμών της ΕΕ για το 2018 διενεργήθηκε σε 
συνέχεια της εκτίμησης κινδύνων μας, η οποία παρουσιάζεται συνοπτικά κατωτέρω 

Ο κίνδυνος για την αξιοπιστία των λογαριασμών των οργανισμών είναι εν γένει χαμηλός

1 30  Συνολικά, θεωρούμε ότι ο κίνδυνος για την αξιοπιστία των λογαριασμών είναι χαμηλός για το σύνολο των οργανισμών  Οι 
λογαριασμοί των οργανισμών καταρτίζονται βάσει των λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί 
βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα  Ο αριθμός των ουσιωδών σφαλμάτων που εντοπίστηκαν 
στο παρελθόν ήταν μικρός  Ωστόσο, ο αυξανόμενος αριθμός συμφωνιών ανάθεσης με την Επιτροπή, με τις οποίες ανατίθενται σε 
οργανισμούς ειδικά πρόσθετα καθήκοντα και έσοδα, συνιστούν πρόκληση όσον αφορά τη συνέπεια και τη διαφάνεια της λογιστικής 
(και της δημοσιονομικής) μεταχείρισης των οργανισμών 

Ο κίνδυνος για τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων είναι συνολικά χαμηλός, ωστόσο με εξαιρέσεις

1 31  Ο κίνδυνος για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί είναι χαμηλός για 
την πλειονότητα των οργανισμών  Χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από συνεισφορές από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και, 
όπως ορίζεται στους κανονισμούς τους, οι προϋπολογισμοί και τα προκύπτοντα έσοδα συμφωνούνται με τις αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές κατά τη διάρκεια των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού  Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι μέτριος για τους (εν 
μέρει) αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς (10), όταν ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για τη χρέωση και την είσπραξη τελών και εισφορών 
από οικονομικούς φορείς ή συνεργαζόμενες χώρες 

Ο κίνδυνος για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών είναι συνολικά μέτριος, ωστόσο υπάρχουν αποκλίσεις

Τ ί τ λ ο ς  I  ( Δ α π ά ν ε ς  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ )

1 32  Ο κίνδυνος είναι γενικά χαμηλός  Τις αποδοχές διαχειρίζεται το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων 
(PMO) της Επιτροπής, το οποίο ελέγχεται από το Συνέδριο στο πλαίσιο των ειδικών εκτιμήσεών του σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες  
Τα τελευταία έτη δεν εντοπίστηκε κάποιο ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις δαπάνες προσωπικού  Εντούτοις, στις περιπτώσεις που οι 
οργανισμοί πρέπει να προσλάβουν μεγάλο αριθμό πρόσθετων υπαλλήλων σε σύντομο διάστημα, ο κίνδυνος για τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των διαδικασιών πρόσληψης είναι μέτριος έως υψηλός 

Τ ί τ λ ο ς  I I  ( Δ ι ο ι κ η τ ι κ έ ς  δ α π ά ν ε ς )

1 33  Ο κίνδυνος θεωρείται ότι είναι μέτριος  Η παροχή διαφόρων ειδών υπηρεσιών, με ποσά που αυξάνονται διαρκώς όσον αφορά τον 
τομέα ΤΠ, περιλαμβάνει πολύπλοκους κανόνες και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, και ορισμένες φορές οι διοικήσεις των οργανισμών δεν 
επιτυγχάνουν να διασφαλίσουν ικανοποιητική διαφάνεια και τη βέλτιστη οικονομική αποδοτικότητα  Όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων, σοβαρά σφάλματα που αφορούν τους όρους πληρωμής αποτελούν, κατά γενικό κανόνα, έναν από τους κύριους λόγους για τη 
διατύπωση ελεγκτικής γνώμης με επιφύλαξη και παρατηρήσεων από το Συνέδριο  Εντούτοις, τα μισθώματα των χώρων γραφείων αποτελούν 
συχνά την κύρια κατηγορία επαναλαμβανόμενων δαπανών  Συνήθως, μεταβολές επέρχονται μόνον όταν οι οργανισμοί μετακομίζουν σε 
νέους χώρους, επομένως ο συνολικός κίνδυνος είναι μέτριος  Ένας νέος κίνδυνος που εντοπίστηκε είναι η αυξημένη χρήση εξωτερικών 
υπαλλήλων μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ΤΠ ή μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, για τους οποίους ισχύουν ειδικά ενωσιακά 
και εθνικά νομικά πλαίσια, βάσει των οποίων επιβάλλεται σειρά υποχρεώσεων στους έμμεσους εργοδότες 

T ί τ λ ο ς  I I I  ( Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ έ ς  δ α π ά ν ε ς )

1 34  Ο κίνδυνος θεωρείται από χαμηλός έως υψηλός  Αυτό εξαρτάται από τους συγκεκριμένους οργανισμούς και το είδος 
επιχειρησιακών δαπανών που πραγματοποιούν  Γενικώς, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων είναι 
παρόμοιοι με εκείνους που αφορούν τον τίτλο II, ωστόσο τα διακυβευόμενα ποσά μπορεί να είναι υψηλότερα  Όσον αφορά τις 
επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο του τίτλου III του προϋπολογισμού, από προηγούμενους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι 
βελτιώθηκαν μεν οι έλεγχοι που πραγματοποιούν οι οργανισμοί, ωστόσο αυτοί δεν είναι πάντοτε απολύτως αποτελεσματικοί 

(10) CdT, CPVO, EASA, ΕΑΤ, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, SRB 
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Ο κίνδυνος για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση είναι συνολικά μέτριος

1 35  Εκτιμούμε ότι ο κίνδυνος για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση είναι μέτριος και αφορά κυρίως τους τομείς της ΤΠ και των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων  Έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν τις διαπιστώσεις μας σχετικά με τα συστήματα ΤΠ των 
οργανισμών, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των οργανισμών, τις αδυναμίες στη διαχείριση των έργων ΤΠ, καθώς 
και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που δεν διασφαλίζουν τη βέλτιστη οικονομική αποδοτικότητα 

1 36  Η ανάγκη ύπαρξης χωριστών διοικητικών δομών και διαδικασιών για κάθε οργανισμό συνιστά εγγενή κίνδυνο για τη διοικητική 
αποδοτικότητα 

Άλλοι κίνδυνοι

1 37  Σε συνέχεια των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν τα προηγούμενα έτη, και λόγω των γνωστών εξελίξεων της πολιτικής της ΕΕ 
σε ορισμένους τομείς, ο κίνδυνος που εντοπίστηκε σε σχέση με το επίπεδο συνεργασίας των κρατών μελών είναι υψηλός για ορισμένους 
οργανισμούς, και ειδικότερα τους Frontex, EASO, ECHA, SRB 

Αναφέρουμε στην OLAF τις περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης

1 38  Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) με σκοπό την πάταξη της απάτης 
εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ  Διαβιβάζουμε στην OLAF κάθε περίπτωση που εγείρει υπόνοιες απάτης, διαφθοράς ή άλλης 
παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, την οποία εντοπίζουμε στο πλαίσιο των ελεγκτικών 
εργασιών μας  Οι περιπτώσεις αυτές παρακολουθούνται στη συνέχεια από την OLAF, η οποία αποφασίζει για τυχόν κίνηση έρευνας, 
συνεργαζόμενη, οσάκις αναγκαίο, με τις αρχές των κρατών μελών 

1 39  Μολονότι οι έλεγχοί μας δεν σχεδιάζονται ειδικά για την αναζήτηση περιπτώσεων απάτης, εντοπίζουμε περιπτώσεις οι 
οποίες εγείρουν υπόνοιες ενδεχόμενης παράτυπης ή δόλιας δραστηριότητας  Το 2018 δεν κοινοποιήσαμε στην OLAF περιπτώσεις 
πιθανολογούμενης απάτης (το 2017 είχαμε κοινοποιήσει τρεις περιπτώσεις) τις οποίες να έχουμε εντοπίσει κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού 
έργου μας  Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος της OLAF, παρείχαμε πληροφορίες σχετικά με διάφορες περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης 
όσον αφορά διαδικασίες πρόσληψης σε διάφορους οργανισμούς 

Παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου 
της Επιτροπής (IAS) και τις εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης

1 40  Στις ειδικές ανά οργανισμό ενότητες του κεφαλαίου 3 της παρούσας έκθεσης, παρέχουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις 
εκθέσεις ελέγχου που κατήρτισε η IAS, καθώς και τις εξωτερικές αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν σχετικά με τους οργανισμούς το 
2018  Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές διαδικασίες ούτε τις διαδικασίες αξιολόγησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Επισκόπηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2 1  Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των ετήσιων ελέγχων των οργανισμών που διενήργησε το 
Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, καθώς και άλλων σχετικών με τους οργανισμούς ελεγκτικών εργασιών που πραγματοποίησε 
το Συνέδριο κατά τη διάρκεια του 2018 

Οι δηλώσεις αξιοπιστίας (ελεγκτικές γνώμες) σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
εσόδων και των πληρωμών των οργανισμών επί των οποίων βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί, καθώς και όλα τα ζητήματα και 
οι παρατηρήσεις που δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις εν λόγω γνώμες, παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ 
ΘΕΤΙΚΑ

2 2  Συνολικά, στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήσαμε σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του οικονομικού έτους που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και σχετικά με τα έσοδα και τις πληρωμές επί των οποίων αυτοί βασίζονται, επιβεβαιώθηκαν 
τα θετικά αποτελέσματα που είχαν αναφερθεί και τα προηγούμενα έτη 

Ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών όλων των οργανισμών

2 3  Διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τους λογαριασμούς όλων των οργανισμών  Κατά τη γνώμη μας, οι 
λογαριασμοί αυτοί παρέχουν εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής τους την 31η Δεκεμβρίου 2018, 
των αποτελεσμάτων των πράξεών τους και των ταμειακών ροών τους για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των εφαρμοστέων δημοσιονομικών κανονισμών και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής (11) 

Η ενότητα περί επισήμανσης ειδικού θέματος είναι σημαντική για την κατανόηση των λογαριασμών (ΕΑΤ, EMA, Frontex και SRB)

2 4  Στην ενότητα «Επισήμανση ειδικού θέματος» η προσοχή των αναγνωστών εφιστάται σε σημαντικά ζητήματα που είναι καθοριστικά 
για την κατανόηση των λογαριασμών από τους χρήστες τους  Όσον αφορά το οικονομικό έτος 2018, περιλαμβάνονται ενότητες περί 
επισήμανσης ειδικού θέματος για τέσσερις οργανισμούς: την ΕΑΤ, τον EMA, τον Frontex και το SRB 

2 5  Όσον αφορά την ΕΑΤ και τον EMA, που μέχρι πρότινος είχαν την έδρα τους στο Λονδίνο, επιστήσαμε την προσοχή στο γεγονός 
ότι οι οργανισμοί αυτοί αποχώρησαν από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019 και ότι οι λογαριασμοί τους περιλαμβάνουν προβλέψεις για 
τα σχετικά έξοδα μετακόμισης  Οι λογαριασμοί της ΕΑΤ για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 περιλαμβάνουν 
προβλέψεις για έξοδα μετακόμισης ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και πρόβλεψη για εναπομένουσες μελλοντικές πληρωμές 
βάσει της σύμβασης μίσθωσης για τα γραφεία της στο Λονδίνο, ύψους 10,4 εκατομμυρίων ευρώ  Οι λογαριασμοί του EMA για 
το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 περιλαμβάνουν προβλέψεις για έξοδα μετακόμισης που ανέρχονται 
σε 17,8 εκατομμύρια ευρώ  Στη συμφωνία μίσθωσης των προηγούμενων εγκαταστάσεων του Οργανισμού στο Λονδίνο, η μίσθωση 
προβλέπεται να διαρκέσει έως το 2039, χωρίς ρήτρα πρόωρης καταγγελίας  Στις 20 Φεβρουαρίου 2019, το Ανώτερο Δικαστήριο της 
Αγγλίας και της Ουαλίας απέρριψε το αίτημα του EMA περί ακύρωσης της μίσθωσης  Ωστόσο, στη σύμβαση μίσθωσης προβλέπεται 
η εκχώρηση ή υπενοικίαση του ακινήτου σε τρίτους  Καθώς, κατά την υπογραφή των οριστικών λογαριασμών του Οργανισμού, οι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ του αυτού και των δυνητικών υπενοικιαστών δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί, δεν ήταν γνωστό το μελλοντικό 
καθαρό κόστος της μη ακυρώσιμης σύμβασης μίσθωσης (12)  Στις σημειώσεις των λογαριασμών του Οργανισμού για το οικονομικό 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 αναφέρεται το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που απομένει να καταβληθεί έως το 2039, 
ύψους 468 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 465 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί στην περίοδο μίσθωσης μετά τη 
μετακόμιση του Οργανισμού στο Άμστερνταμ γνωστοποιείται ως ενδεχόμενη υποχρέωση  Επιπλέον, κατά τον χρόνο του ελέγχου μας επί 
του EMA, δεν ήταν ακόμη δυνατόν να επιβεβαιωθεί η συνολική απώλεια υπαλλήλων συνεπεία της μετεγκατάστασης του Οργανισμού  Η 
αβεβαιότητα αυτή αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την επιχειρησιακή του συνέχεια  Και για τους δύο οργανισμούς, την ΕΑΤ και τον EMA, 
αναφερθήκαμε επίσης στην πιθανότητα μείωσης των εσόδων μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ 

(11) Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 
(12) Σύμφωνα με τον Οργανισμό, μετά το κλείσιμο των λογαριασμών του 2018, επιτεύχθηκε συμφωνία υπεκμίσθωσης από την 1η Ιουλίου 2019, την 

οποία δεν ελέγξαμε ακόμη 
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2 6  Όσον αφορά τον Frontex, ο Οργανισμός διαχειρίστηκε συμφωνίες χρηματοδότησης με τις συνεργαζόμενες χώρες για 
επιχειρησιακές δραστηριότητες αξίας 171 εκατομμυρίων ευρώ (έναντι 189 εκατομμυρίων ευρώ το 2017), οι οποίες αντιστοιχούσαν 
στο 59 % του προϋπολογισμού του για το 2018  Εισήχθη νέο απλουστευμένο καθεστώς χρηματοδότησης που καλύπτει τις δαπάνες 
για ανθρώπινους πόρους που δηλώνονται στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνιών χρηματοδότησης  Στα τέλη του 2018, ο Οργανισμός 
εισήγαγε επίσης ένα νέο σύστημα καταστατικών ελέγχων για όλα τα είδη δαπανών, και τροποποίησε το σύστημα των προληπτικών 
ελέγχων που προβλέπονταν στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων του  Το Συνέδριο θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο αυτών 
των εξελίξεων επ’ ευκαιρία προσεχών ελέγχων  Ωστόσο, η επιστροφή δαπανών που σχετίζονται με τον εξοπλισμό (περίπου το 35 % των 
συνολικών δαπανών για επιχειρησιακές δραστηριότητες ή περί τα 60 εκατομμύρια ευρώ) εξακολουθεί να βασίζεται στο πραγματικό 
κόστος  Ένα πιλοτικό έργο που δρομολογήθηκε το 2018 με σκοπό επίσης τη στροφή σε επιστροφές βάσει μοναδιαίου κόστους για αυτό 
το είδος δαπανών αποδείχθηκε μέχρι στιγμής ατελέσφορο υπό την τρέχουσα μορφή του  Ωστόσο, το Συνέδριο αναφέρει συστηματικά 
από το 2014 ότι τα δικαιολογητικά των δαπανών που αφορούν εξοπλισμό και των οποίων την επιστροφή ζητούν οι συνεργαζόμενες 
χώρες είναι συχνά ανεπαρκή, γεγονός που επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τα αποτελέσματα του φετινού ελέγχου  Οι εκ των προτέρων 
επαληθεύσεις των εν λόγω δαπανών από τον Frontex θα παραμένουν αναποτελεσματικές όσο συνεχίζονται οι επιστροφές δαπανών 
που δεν τεκμηριώνονται με δικαιολογητικά  Επιπλέον, όπως και κατά το προηγούμενο έτος, ο Frontex δεν διενήργησε εκ των υστέρων 
επαληθεύσεις, με αποτέλεσμα να επιτείνεται ο κίνδυνος αδικαιολόγητων επιστροφών δαπανών 

2 7  Όσον αφορά τους λογαριασμούς του SRB, επισημαίνουμε ότι ο έλεγχός μας δεν κάλυπτε τις σχετικές με εισφορές στο Ταμείο 
διοικητικές προσφυγές ή δικαστικές διαδικασίες μεταξύ ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων και εθνικών αρχών εξυγίανσης και του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, ούτε τις προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τις αποφάσεις 
έγκρισης καθεστώτων εξυγίανσης  Οι πιθανές επιπτώσεις τους στις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης για 
το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (ιδίως όσον αφορά τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις, τις προβλέψεις και τις 
υποχρεώσεις) υπόκεινται σε ειδικό ετήσιο έλεγχο και τα σχετικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν την 1η Δεκεμβρίου 2019, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 92, παράγραφος 4, του κανονισμού ΕΜΕ 

Ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι 
λογαριασμοί όλων των οργανισμών

2 8  Για όλους τους οργανισμούς, διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
εσόδων στα οποία βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018  Κατά τη γνώμη 
μας, τα έσοδα ήταν νόμιμα και κανονικά από κάθε ουσιώδη πλευρά 

Ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι 
λογαριασμοί των οργανισμών, πλην της EASO

2 9  Για 40 οργανισμούς, διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών 
στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018  Κατά τη γνώμη μας, όσον 
αφορά αυτούς τους οργανισμούς, οι πληρωμές ήταν νόμιμες και κανονικές από κάθε ουσιώδη πλευρά 

2 10  Όσον αφορά την EASO, διατυπώσαμε γνώμη με επιφύλαξη σε σχέση με τις διαπιστώσεις που αναφέραμε για τα οικονομικά 
έτη 2016 και 2017, όταν είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι συμβάσεις παραχώρησης προσωρινά απασχολουμένων στην Ελλάδα, 
οι συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών ταξιδίου στην Υπηρεσία και οι συμβάσεις μίσθωσης των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας στη 
Λέσβο είναι παράτυπες  Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων ανήλθαν συνολικά 
σε 3 405 970 ευρώ (4 % των συνολικών πληρωμών του 2018)  Συνολικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μη ικανοποιητική 
κατάσταση που αναφέρθηκε για το οικονομικό έτος 2017 και αφορούσε τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και εσωτερικών δικλίδων ελέγχου 
της Υπηρεσίας, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων βελτιώνεται με αργούς ρυθμούς και ότι η εφαρμογή των 
διορθωτικών μέτρων που εξήγγειλε η διοίκησή της δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί  Αυτό γίνεται επίσης καταφανές από το γεγονός ότι η 
μείζων διαδικασία σύναψης σύμβασης που διοργάνωσε η Υπηρεσία το 2018 (συνολικής αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ περίπου) ήταν 
και αυτή παράτυπη λόγω σοβαρών αδυναμιών της διαδικασίας  Το 2018 δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή στο πλαίσιο των 
σχετικών συμβάσεων 

Η ενότητα περί λοιπών θεμάτων πραγματεύεται ζητήματα ειδικής σημασίας (EASO, ΕΑΤ, ECHA, EIOPA, ESMA, SRB και GSA)

2 11  Στην ενότητα «Λοιπά θέματα» η προσοχή των αναγνωστών εφιστάται σε σημαντικά ειδικά ζητήματα που δεν συνδέονται άμεσα 
με την κατανόηση των λογαριασμών 

2 12  Όσον αφορά την ΕΑΤ, την EIOPA και την ESMA, επιστήσαμε την προσοχή στο γεγονός ότι οι προϋπολογισμοί των οργανισμών 
αυτών χρηματοδοτούνται εν μέρει από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν μέρει από τις άμεσες συνεισφορές των εποπτικών αρχών 
ή/και των εποπτευόμενων οντοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ  Μελλοντικά, τα έσοδα των οργανισμών αυτών είναι πιθανό να μειωθούν 
συνεπεία της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ 

2 13  Επιπλέον, όπως διαπίστωσε η ESMA, τα τέλη που χρεώνονται ήδη σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
βασίζονται στα έσοδά τους ως νομικών οντοτήτων, και όχι ως ομίλου ή ομάδας συνδεδεμένων οντοτήτων  Αυτό δημιουργεί μια 
νομιμοφανή ευκαιρία για τη μείωση ή την αποφυγή καταβολής τελών με τη μεταφορά εσόδων από οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας που υπάγονται στη δικαιοδοσία της ΕΕ σε συνδεδεμένες με αυτούς οντότητες εκτός της ΕΕ  Η πιθανή 
δημοσιονομική επίπτωση αυτού του νομικού κενού είναι άγνωστη  Η Αρχή ορθώς εφάρμοσε τον κανονισμό, εντόπισε τον κίνδυνο και 
παρέπεμψε το ζήτημα στην Επιτροπή 
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2 14  Όσον αφορά την EASO, εξακολουθούμε να εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι, από το τέλος του 2017, η κατάσταση 
που επικρατεί όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους της Υπηρεσίας έχει επιδεινωθεί ραγδαία  Στο τέλος του 2018, η πλειονότητα 
των κενών θέσεων παρέμεναν ακόμη προς πλήρωση  Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η έλλειψη στελεχών διοίκησης στις διοικητικές 
υπηρεσίες  Συνολικά, η κατάσταση αυτή αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, λαμβανομένης υπόψη 
της τρέχουσας κλίμακάς τους 

2 15  Όσον αφορά τον ECHA, το Συνέδριο επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι ο Οργανισμός είναι εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενος 
και εισπράττει τέλη από κάθε επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση καταχώρισης χημικών ουσιών, δυνάμει του κανονισμού REACH (13)  Ο 
Οργανισμός υπολογίζει και χρεώνει τα τέλη βάσει των πληροφοριών που παρέχουν οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση  Με τις εκ 
των υστέρων επαληθεύσεις που διενήργησε ο Οργανισμός διαπιστώθηκε η ανάγκη σημαντικής διόρθωσης των τελών, με το συνολικό 
ποσό των διορθώσεων να είναι άγνωστο στα τέλη του 2018  Η παρατήρηση αυτή καταδεικνύει τους περιορισμούς ενός συστήματος 
που βασίζεται υπερβολικά στις δηλώσεις των αιτούντων 

2 16  Στην περίπτωση του SRB, επαναλαμβάνουμε ότι οι εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης υπολογίζονται βάσει των 
πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάζουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης  
Δεδομένου ότι ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης δεν προβλέπει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο ελέγχου, 
το οποίο να εξασφαλίζει την αξιοπιστία των πληροφοριακών στοιχείων, δεν διενεργούνται έλεγχοι στο επίπεδο των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων  Ωστόσο, ο SRB υποβάλλει τα πληροφοριακά στοιχεία τόσο σε ελέγχους συμφωνίας όσο και σε αναλυτικούς ελέγχους  
Επιπλέον, επισημάναμε ότι η μεθοδολογία υπολογισμού των εισφορών που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο είναι άκρως περίπλοκη, 
γεγονός που υπονομεύει την ακρίβεια του υπολογισμού  Για λόγους εμπιστευτικότητας, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν μπορεί να 
κοινοποιήσει τα δεδομένα των πιστωτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποίησε για τον υπολογισμό των εισφορών στο Ταμείο, στοιχείο που 
μειώνει τη διαφάνεια 

2 17  Για τον GSA, εφιστούμε και πάλι την προσοχή στο γεγονός ότι η διαδικασία σύναψης σύμβασης-πλαισίου για την εκμετάλλευση 
του δορυφορικού συστήματος Galileo κατά την περίοδο 2017-2027, αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, αμφισβητήθηκε από έναν από 
τους προσφέροντες  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποφανθεί επί της νομιμότητας και της κανονικότητας της διαδικασίας ανάθεσης της 
σύμβασης-πλαισίου, καθώς και επί όλων των συναφών επιμέρους συμβάσεων και μελλοντικών πληρωμών  Ο Οργανισμός γνωστοποίησε 
και αποσαφήνισε το ζήτημα στις οικονομικές καταστάσεις του 2018, καθώς και το γεγονός ότι, βάσει της σύμβασης-πλαισίου, 
καταβλήθηκαν 121 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 10 % του προϋπολογισμού του 2018, περιλαμβανομένων ποσών 
προερχόμενων από συμφωνίες ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Πλαίσιο 2.1

Ετήσιες ελεγκτικές γνώμες σχετικά με τους λογαριασμούς, τα έσοδα και τις πληρωμές των οργανισμών την περίοδο 2016-2018

Πηγή: ΕΕΣ 

(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ  1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, 
την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ  793/93 του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ  1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της 
Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30 12 2006, σ  1) 
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Οι παρατηρήσεις μας αφορούν ζητήματα που επιδέχονται βελτίωση σε 36 οργανισμούς

2 18  Πέραν των ελεγκτικών γνωμών μας και των ενοτήτων περί «Επισήμανσης ειδικού θέματος» και περί «Λοιπών θεμάτων», 
διατυπώσαμε επίσης σχεδόν 100 παρατηρήσεις για 36 οργανισμούς, αναφερόμενοι σε ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης  
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι περισσότερες από τις παρατηρήσεις αυτές αφορούν αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων 

Η διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων παραμένει ο τομέας με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα ως προς την εμφάνιση σφαλμάτων

2 19  Σκοπός των κανόνων περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων είναι η διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών 
φορέων και η εξασφάλιση των πλέον συμφερουσών από οικονομική άποψη αγορών, με παράλληλη τήρηση των αρχών της διαφάνειας, 
της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων 

2 20  Στα δείγματά μας για τον έλεγχο που αφορούσε το οικονομικό έτος 2018 περιλαμβάνονταν συμβάσεις-πλαίσιο, επιμέρους 
συμβάσεις και άμεσες συμβάσεις από όλους τους οργανισμούς  Η σύναψη των συμβάσεων αυτών, των οποίων η αξία σε 27 οργανισμούς 
ανερχόταν συνολικά σε 221 εκατομμύρια ευρώ (η αξία των σχετικών πληρωμών το 2018 ήταν 18 εκατομμύρια ευρώ), παρουσίαζε 
αδυναμίες διαφόρων ειδών  Ωστόσο, για έναν μόνο οργανισμό (EASO) οι παρατυπίες στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 
και στις σχετικές πληρωμές οδήγησαν στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης με επιφύλαξη (βλέπε σημείο 2.10) 

Σ υ χ ν έ ς  δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τ η  σ ύ ν α ψ η  σ υ μ β ά σ ε ω ν

2 21  Όσον αφορά το ζήτημα της νομιμότητας (CPVO, EASA, EASO, EIGE, EMCDDA, ERA, EUIPO, eu-LISA, Eurojust, 
Ευρωπόλ, Frontex, REA και SRB), οι επανεμφανιζόμενες (14) αδυναμίες συνίστανται στην υπερβολική και αδικαιολόγητη χρήση της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση, χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σε σφάλματα 
στη συγγραφή υποχρεώσεων, σε παρατάσεις της διάρκειας της σύμβασης και αυξήσεις της αρχικής τιμής της πέραν του νόμιμου ορίου, 
σε χρηματοοικονομικές ασυνέπειες μεταξύ της σύμβασης-πλαισίου και των επιμέρους συμβάσεων, καθώς και στη σύναψη συμβάσεων 
χωρίς αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού προσφερόντων 

Πλαίσιο 2.2

Παράδειγμα αδικαιολόγητης χρήσης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση, χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού

Σε συνέχεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, ένας 
οργανισμός υπέγραψε 3ετή σύμβαση-πλαίσιο ΤΠ με εταιρεία που παρείχε τις ίδιες υπηρεσίες βάσει προηγούμενης σύμβασης-
πλαισίου  Η σύμβαση-πλαίσιο υπογράφηκε για συνολικό ποσό 450 000 ευρώ (150 000 ευρώ ετησίως)  Βάσει του δημοσιονομικού 
κανονισμού, μια τέτοια απλουστευμένη διαδικασία είναι αποδεκτή μόνο υπό συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι δεν τεκμηριώθηκαν 
από τον συγκεκριμένο οργανισμό 

2 22  Όσον αφορά τις παρατηρήσεις σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Υπηρεσία του BEREC, Cedefop, CEPOL, 
ΕΑΤ, ECHA, EEA, EIOPA, EMCDDA, ESMA, ETF, EUIPO και Frontex), οι επανεμφανιζόμενες (15) αδυναμίες συνίστανται 
στην υπερβολική εξάρτηση από αναδόχους, εξωτερικούς συμβούλους και προσωρινά απασχολούμενους, στη χρήση ακατάλληλων 
κριτηρίων ανάθεσης και στη σύναψη συμβάσεων με προσφέροντες των οποίων η προσφορά ήταν ασυνήθιστα χαμηλή χωρίς εύλογη 
αιτιολόγηση  Πολλοί οργανισμοί της ΕΕ ανέθεσαν, σε μεγάλο βαθμό, σε εξωτερικούς συνεργάτες τακτικές δραστηριότητες, ενίοτε δε 
και μέρος των βασικών δραστηριοτήτων, γεγονός που αποδυναμώνει την εσωτερική εμπειρογνωσία και τον έλεγχο επί της εκτέλεσης της 
σύμβασης  Ορισμένοι οργανισμοί της ΕΕ δεν εξασφάλιζαν ορθή ισορροπία μεταξύ των κριτηρίων ανάθεσης της τιμής και της ποιότητας, 
κυρίως διότι οι συνιστώσες της τιμής δεν είχαν αρκετά ανταγωνιστικό χαρακτήρα  Σε άλλες περιπτώσεις, οι συμβάσεις ανατίθεντο σε 
προσφέροντες των οποίων οι τιμές ήταν σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες άλλων υποψηφίων, χωρίς να αναλύονται οι λόγοι των 
δυνητικώς ασυνήθιστα χαμηλών τιμών ή χωρίς να εξασφαλίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία που θα επέτρεπαν 
μια τέτοια παρέκκλιση  Τέλος, οι αδυναμίες αυτές ενδέχεται να βλάπτουν τον θεμιτό ανταγωνισμό και να παρεμποδίζουν τη σύναψη 
συμβάσεων που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους 

(14) Παρόμοιες παρατηρήσεις διατυπώνονταν για πολλούς οργανισμούς στις εκθέσεις ελέγχου των προηγούμενων ετών 
(15) Παρόμοιες παρατηρήσεις διατυπώνονταν για πολλούς οργανισμούς στις εκθέσεις ελέγχου των προηγούμενων ετών 
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Πλαίσιο 2.3

Παράδειγμα εξάρτησης από αναδόχους

Στο πλαίσιο διαφόρων συμβάσεων-πλαισίου με μία και την αυτή εταιρεία, ένας οργανισμός κατέβαλε 793 000 ευρώ για την αγορά 
υπηρεσιών διαφόρων ειδών (υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου και γραμματείας, διοργάνωση εκδηλώσεων, ευεξία και ενσωμάτωση 
των εργαζομένων κ λπ )  Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στο 37 % του προϋπολογισμού του 2018 εκτός των μισθών, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι ο οργανισμός εξαρτάται από εξωτερικούς πόρους και μάλιστα από μία μόνο εταιρεία  Η κατάσταση αυτή υπονομεύει 
την επιχειρησιακή του συνέχεια 

2 23  Όσον αφορά τις παρατηρήσεις σχετικά με τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου (ECDC, EFCA, EIT, EMSA, ERA και Eurofound), 
αναφερόμαστε σε διοργανική σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού ΤΠ που κατάρτισε η Επιτροπή και 
χρησιμοποιούν πολλοί οργανισμοί  Οι όροι της σύμβασης αυτής δεν ήταν αρκούντως αυστηροί, καθώς επέτρεπαν την αγορά στοιχείων 
που δεν αναφέρονταν συγκεκριμένα σε αυτή, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως ανταγωνιστική διαδικασία  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
ο αντισυμβαλλόμενος είχε επίσης τη δυνατότητα να προσαυξάνει τις τιμές των στοιχείων που αγόραζε από άλλους προμηθευτές  
Μολονότι οι οργανισμοί δεν έχουν δικαίωμα να τροποποιήσουν τις βασικές συμβατικές ρυθμίσεις, διαπιστώσαμε ότι, κατά τους 
σχετικούς προληπτικούς ελέγχους τους, δεν επαληθευόταν πάντοτε ότι ο αντισυμβαλλόμενος προσέφερε τις καταλληλότερες λύσεις 
σε ανταγωνιστικές τιμές, όπως δεν επαληθευόταν και η ακρίβεια των προσαυξήσεων που αυτός χρέωνε  Οι χαλαρές συμβατικές ρυθμίσεις, 
σε συνδυασμό με τις εν μέρει ελλιπείς εσωτερικές δικλίδες ελέγχου, δεν εξασφάλιζαν τη σύναψη συμβάσεων με τη βέλτιστη οικονομική 
αποδοτικότητα  Εν τω μεταξύ, η σύμβαση-πλαίσιο έληξε και αυτή που την αντικατέστησε παρουσιάζει βελτιώσεις στον σχεδιασμό της, 
ως απάντηση στη διαπίστωσή μας 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (1)

Τα σφάλματα στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων παραμένουν το συχνότερο είδος σφάλματος που εντοπίζουμε με τους 
ελέγχους μας  Συνιστάται στους οργανισμούς να βελτιώσουν περαιτέρω τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, διασφαλίζοντας 
πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (2)

Όταν χρησιμοποιούν διοργανικές συμβάσεις, οι οργανισμοί εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη της εφαρμογής των αρχών που 
διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις όσον αφορά τις συγκεκριμένες αγορές  Η τήρηση των αρχών αυτών πρέπει να διασφαλίζεται από 
τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου των οργανισμών 

Η χρήση συμβάσεων-πλαισίου από ορισμένους οργανισμούς ενδέχεται να περιορίζει τον ανταγωνισμό

2 24  Οι συμβάσεις-πλαίσιο είναι συμφωνίες που συνάπτονται με διάφορους παρόχους και καθορίζουν τους όρους που θα διέπουν 
επιμέρους αγορές κατά την περίοδο ισχύος της συμφωνίας  Χρησιμοποιούνται για επακριβώς καθορισμένο αντικείμενο, ωστόσο, οι 
ακριβείς ποσότητες και ο χρόνος παράδοσης δεν μπορούν να καθοριστούν εκ των προτέρων  Ο κύριος λόγος για τη χρήση συμβάσεων-
πλαισίου είναι η επίτευξη διοικητικής αποδοτικότητας και οικονομιών κλίμακας  Ωστόσο, εντοπίσαμε περιπτώσεις (EASA και EUIPO) 
κατά τις οποίες η χρήση μεγάλων συμβάσεων-πλαισίου που κάλυπταν πλήθος διαφορετικών υπηρεσιών υπονόμευε τον ανταγωνισμό  
Αυτό ισχύει όλως ιδιαιτέρως όταν οι πραγματικές υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν κατά την περίοδο ισχύος της συμφωνίας δεν 
μπορούν να προσδιοριστούν με σαφήνεια κατά τον χρόνο των αρχικών διαδικασιών για τη σύναψη της σύμβασης, κάτι που συμβαίνει 
συνήθως με την παροχή υπηρεσιών ΤΠ και επιχειρηματικών συμβουλών 

Πλαίσιο 2.4

Παράδειγμα σύμβασης-πλαισίου χωρίς προδιαγραφές

Για τη σύναψη σύμβασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων αξίας έως και 5 εκατομμυρίων ευρώ, ένας 
οργανισμός επέλεξε να χρησιμοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο με έναν και μόνο ανάδοχο κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού  
Ωστόσο, οι όροι που διατυπώνονταν στη σύμβαση-πλαίσιο δεν ήταν αρκούντως ειδικοί ώστε να επιτρέπουν τον θεμιτό ανταγωνισμό, 
επειδή οι συγκεκριμένες απαιτήσεις που αφορούσαν τις προς παροχή υπηρεσίες δεν ήταν ακόμη γνωστές κατά τον χρόνο σύναψης 
της σύμβασης  Σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, σε τέτοιες περιπτώσεις η αναθέτουσα αρχή 
πρέπει να υπογράφει σύμβαση-πλαίσιο με πολλούς αναδόχους, ενώ για τις επιμέρους αγορές πρέπει να εφαρμόζεται ανταγωνιστική 
διαδικασία μεταξύ των επιλεγέντων αναδόχων 
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2 25  Στο πλαίσιο 2.5 παρουσιάζονται οι αξίες των συμβάσεων-πλαισίου που υπέγραψαν οι οργανισμοί την περίοδο 2015-2018  
Το 2018 οι οργανισμοί υπέγραψαν πολυετείς συμβάσεις-πλαίσιο, συνολικής αξίας 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου (16) 

Πλαίσιο 2.5

Συνολική αξία των συμβάσεων-πλαισίου που υπογράφηκαν την περίοδο 2015-2018 (σε δισεκατ. ευρώ)

Πηγή: Στοιχεία που συγκέντρωσε το ΕΕΣ από το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (3)

Η χρήση συμβάσεων-πλαισίου δεν πρέπει να αποτελεί πρόσκομμα για μια θεμιτή και ανταγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης  
Ο ανταγωνισμός για την τιμή πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα σημαντικά στοιχεία που τη συνθέτουν, όπως τις μοναδιαίες τιμές 
και τη σχετική ποσότητα των μονάδων που θα χρεωθούν για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες 

Ο ι  κ ο ι ν έ ς  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  σ ύ ν α ψ η ς  σ υ μ β ά σ ε ω ν  ε ν δ έ χ ε τ α ι  ν α  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  β ε λ τ ί ω σ η  τ η ς 
α π ο δ ο τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  σ τ η ν  ε ξ α σ φ ά λ ι σ η  ο ι κ ο ν ο μ ι ώ ν  κ λ ί μ α κ α ς

2 26  Οι 35 αποκεντρωμένοι οργανισμοί και τα λοιπά όργανα, μαζί με τις οκτώ κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ (όργανα της ΕΕ), επιδιώκουν 
επίσης την αύξηση της διοικητικής αποδοτικότητας και των οικονομιών κλίμακας μέσω της μεγαλύτερης χρήσης κοινών διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων  Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών, δύο ή περισσότεροι οργανισμοί ή κοινές επιχειρήσεις που χρειάζονται 
παρόμοιες υπηρεσίες εφαρμόζουν κοινή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης, της οποίας γίνονται δικαιούχοι από κοινού (πλαίσιο 2.6)  
Ο αριθμός των κοινών προσκλήσεων υποβολής προσφορών που δημοσίευσαν τα όργανα της ΕΕ αυξήθηκε από 1 σε 17 το διάστημα 
2014-2018, ενώ, στο τέλος του 2018, 30 όργανα της ΕΕ είχαν συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες κοινές διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων (17)  Ωστόσο, παρά την πολλά υποσχόμενη τάση, οι απόπειρες κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν ήταν πάντοτε 
επιτυχείς, παραδείγματος χάριν λόγω ανεπαρκούς ανάλυσης της αγοράς 

(16) Το γράφημα προέρχεται από το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ (EUAN) 
(17) Το γράφημα προέρχεται από το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ (EUAN)  Λόγω της διοικητικής σχέσης τους με την Επιτροπή, οι εκτελεστικοί 

οργανισμοί και ο ESA συμμετέχουν συνήθως στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διοργανώνει η Επιτροπή 
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Πλαίσιο 2.6

Σημαντική αύξηση του αριθμού των κοινών προσκλήσεων

Πηγή: Στοιχεία που συγκέντρωσε το ΕΕΣ από το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ 

Πλαίσιο 2.7

Παραδείγματα ανεπιτυχών κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων

Απουσία κατάλληλης ανάλυσης της αγοράς για δύο πανευρωπαϊκές προσκλήσεις για τηλεπικοινωνιακές και τραπεζικές υπηρεσίες, 
δεν υποβλήθηκαν προσφορές συμμορφούμενες με τους όρους της διαδικασίας, οι οποίες να καλύπτουν τις απαιτούμενες τοπικές 
αγορές και, ως εκ τούτου, οι διαδικασίες απέβησαν ατελέσφορες και, επομένως, μη αποδοτικές από διοικητική άποψη  Επίσης, 
παρά το γεγονός ότι οι δύο οργανισμοί βρίσκονταν στο ίδιο μέρος, η κοινή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης σχετικά με τις νέες 
εγκαταστάσεις τους αποδείχθηκε ανεπιτυχής 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (4)

Συνιστάται στους οργανισμούς να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν είτε κοινές διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων είτε 
διοργανικές συμβάσεις-πλαίσιο, προκειμένου να βελτιώνουν την αποδοτικότητά τους και να εξασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας  
Για τους νέους οργανισμούς, όπως η EPPO και ο ELA, η συμμετοχή σε κοινές διαδικασίες, αντί για την κατάρτιση των δικών τους 
αυτοτελών συμβάσεων, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής  Ωστόσο, πριν από την έναρξη μιας κοινής διαδικασίας 
και την καταβολή των σχετικών διοικητικών προσπαθειών, η σκοπιμότητά της πρέπει να αποδεικνύεται από ανάλυση της αγοράς 

Η χρήση προσωρινά απασχολουμένων και συμβούλων δεν είναι πάντοτε σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο

2 27  Το 2017 το Συνέδριο δημοσίευσε συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση (18) σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα της ΕΕ εφάρμοσαν τη δέσμευση για μείωση κατά 5 % των υπαλλήλων τους στους πίνακες προσωπικού, κατά την 
περίοδο 2013-2017 (περίοδος 2014-2018 για τους οργανισμούς)  Όσον αφορά τους οργανισμούς, καταλήξαμε στο συμπέρασμα 
ότι η μείωση κατά 5 % εφαρμόστηκε, αν και με ορισμένες καθυστερήσεις 

(18) Συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση της εφαρμογής της μείωσης κατά 5 % των θέσεων εργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε 
στις 21 Δεκεμβρίου 2017 
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2 28  Στο πλαίσιο αυτό, οι φετινές παρατηρήσεις μας σχετικά με τη χρήση συμβούλων και προσωρινά απασχολούμενων από 
ορισμένους οργανισμούς έχουν ιδιαίτερη σημασία  Μολονότι δεν ελέγξαμε οριζοντίως τη χρήση εξωτερικού προσωπικού από όλους τους 
οργανισμούς, οι πληρωμές στα ελεγκτικά δείγματα που επιλέξαμε υποδηλώνουν μια τάση αντιστάθμισης των ελλείψεων σε μόνιμο και 
λοιπό προσωπικό υπαγόμενο στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης από εξωτερικούς υπαλλήλους  Στο πλαίσιο 2.8 παρουσιάζονται 
οι πληροφορίες που συγκεντρώσαμε από το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ (EUAN) σχετικά με τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των 
συμβούλων ΤΠ που εργάζονται εντός των εγκαταστάσεων των οργανισμών και των λοιπών οργάνων δυνάμει συμβάσεων βάσει τιμής 
ανά ανθρωποώρα, καθώς και των προσωρινά απασχολουμένων στους 33 οργανισμούς που απάντησαν σε σχετική έρευνα 

Πλαίσιο 2.8

Αριθμός συμβούλων ΤΠ και προσωρινά απασχολουμένων (σε 33 οργανισμούς)

Πηγή: Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ, κατόπιν επεξεργασίας τους από το ΕΕΣ 

2 29  Στην περίπτωση οκτώ οργανισμών (Υπηρεσία του BEREC, Chafea, CPVO, EASO, ERCEA, ESMA, SRB και EUIPO) 
διαπιστώσαμε τη χρήση συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες ήταν διατυπωμένες 
ή/και εφαρμόζονταν κατά τρόπο που στην πράξη θα μπορούσε να συνιστά παραχώρηση προσωρινά απασχολουμένων και όχι παροχή 
σαφώς καθορισμένων υπηρεσιών ή προϊόντων  Η παραχώρηση προσωρινά απασχολουμένων μπορεί να γίνει μόνο μέσω συμβάσεων με 
εγγεγραμμένες στα σχετικά μητρώα εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και σύμφωνα με την οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19), καθώς και σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη για τη 
μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο  Η χρήση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την παραχώρηση εργατικού δυναμικού 
δεν συνάδει με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ και την κοινωνική και εργατική νομοθεσία της ΕΕ και 
εκθέτει τους οργανισμούς αυτούς σε νομικούς κινδύνους και σε κινδύνους προσβολής της φήμης τους 

2 30  Επιπλέον, επτά οργανισμοί (EASO, ΕΑΤ, EIOPA, EIGE, EMCDDA, ERCEA και SRB) δεσμεύθηκαν να απασχολούν 
προσωρινά απασχολούμενους μέσω εγγεγραμμένων στα σχετικά μητρώα εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, χωρίς ωστόσο να τηρούν 
όλους τους κανόνες που θέτουν τόσο η οδηγία όσο και η σχετική εθνική νομοθεσία, παραδείγματος χάριν όσον αφορά τους όρους 
εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (5)

Οι οργανισμοί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, καλό θα ήταν να αναλύσουν κατά πόσον η χρήση 
εξωτερικού προσωπικού είναι οικονομικά αποδοτικότερη σε σύγκριση με τη χρήση δικών τους υπαλλήλων υπαγόμενων στον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης 

(19) Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5 12 2008, σ  9) 
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Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (6)

Όταν χρησιμοποιείται εξωτερικό προσωπικό, απαιτείται η πλήρης συμμόρφωση με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο, 
όχι μόνο ως ζήτημα αρχής, αλλά και για να αποτρέπεται ο κίνδυνος αντιδικιών και η προσβολή της φήμης 

Παροχή συμβουλευτικών και μη υπηρεσιών στο EUIPO

2 31  Λόγω της κλίμακας των συμβουλευτικών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί το EUIPO, αναλύσαμε τη διαχείριση των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο Γραφείο  Η κύρια σύμβαση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι τετραετούς διάρκειας 
και αξίας 80 εκατομμυρίων ευρώ  Ο αριθμός των εξωτερικών υπαλλήλων που παραχώρησαν οι πάροχοι υπηρεσιών στο πλαίσιο των 
συγκεκριμένων και παρεμφερών συμβάσεων αυξήθηκε από τα περίπου 250 άτομα το 2011 στον πρωτοφανή αριθμό των 350 και πλέον 
ατόμων το 2014 και στη συνέχεια μειώθηκε στα 215 άτομα στις αρχές του 2018 (αριθμός που αντιστοιχεί στο 20 % περίπου του 
προσωπικού του Γραφείου που υπαγόταν στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης) 

2 32  Διαπιστώσαμε ότι, ενώ μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων είναι όντως η παροχή 
συμβουλών (παραδείγματος χάριν, υποστήριξη για τη διαχείριση έργων ή ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών), ένα άλλο μέρος 
συνιστά μάλλον διοικητική υποστήριξη (για παράδειγμα γραμματειακή υποστήριξη, κατάρτιση εκθέσεων από διοικητικούς υπαλλήλους, 
υποστήριξη για δραστηριότητες εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας)  Το δεύτερο αυτό μέρος συνιστά αγορά ή δανεισμό εργατικού 
δυναμικού, δυνατότητες που ρυθμίζονται αυστηρά από την ενωσιακή και την εθνική εργατική νομοθεσία  Καθώς μόνο εγγεγραμμένες 
στα σχετικά αρχεία εταιρείες προσωρινής απασχόλησης έχουν δικαίωμα να παραχωρούν εξωτερικούς υπαλλήλους, η υπηρεσία αυτή 
δεν μπορεί να παρέχεται από εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου αναμένεται σύντομα

2 33  Ο εσωτερικός έλεγχος αφορά όλες τις χρηματοοικονομικές και μη δραστηριότητες· πρόκειται για διαδικασία που διευκολύνει 
έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του και να διατηρήσει τις επιδόσεις του, με παράλληλη τήρηση κανόνων και κανονισμών  
Υποστηρίζει τη λήψη ορθών αποφάσεων, καθώς λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που ενέχει η επιδίωξη των στόχων και τους μειώνει 
σε αποδεκτά επίπεδα, μέσω της εφαρμογής αποδοτικών από οικονομική άποψη δικλίδων ελέγχου  Τον Απρίλιο του 2017, η Επιτροπή 
ενέκρινε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (ICF) 

2 34  Σκοπός του νέου αυτού πλαισίου είναι να παρέχει εύλογη διασφάλιση ως προς την επίτευξη πέντε στόχων που θέτουν οι 
δημοσιονομικοί κανονισμοί: 1) αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία των πράξεων, 2) αξιοπιστία των αναφερόμενων 
στοιχείων, 3) διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωση, 4) πρόληψη, εντοπισμός, διόρθωση και παρακολούθηση της 
απάτης και των παρατυπιών, και 5) κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων που αφορούν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των 
υποκειμένων πράξεων  Το πλαίσιο συμπληρώνει τον δημοσιονομικό κανονισμό, ευθυγραμμίζοντας τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου 
με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα που θέτει το αντίστοιχο πλαίσιο του οργανισμού COSO (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) 

2 35  Όπως συνέβη και με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής που αντικαθίστανται από το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου 
(ICF), εντεταλμένοι φορείς, όπως οι οργανισμοί, αναμένεται να εφαρμόσουν το ICF κατ’ αναλογία  Στο τέλος του 2018, τα διοικητικά 
συμβούλια 29 οργανισμών είχαν εγκρίνει το ICF, ενώ 15 οργανισμοί ανέφεραν επίσης την εφαρμογή του 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (7)

Η έγκριση και η εφαρμογή του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής (2017) από όλους τους οργανισμούς συνιστά 
αναγκαιότητα για την ευθυγράμμιση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, καθώς και για τη 
διασφάλιση ότι οι εσωτερικές δικλίδες ελέγχου υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο 

Οι οργανισμοί δεν διαθέτουν όλοι πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις

2 36  Η διαχείριση των ευαίσθητων καθηκόντων αποτελεί συνήθη εσωτερική δικλίδα ελέγχου, σκοπός της οποίας είναι η μείωση σε 
αποδεκτό επίπεδο του κινδύνου κατάχρησης των εξουσιών που ανατίθενται στους υπαλλήλους  Ευαίσθητα καθήκοντα είναι αυτά κατά 
τα οποία ένας υπάλληλος που εκτελεί μια δραστηριότητα διαθέτει τέτοιο βαθμό αυτονομίας ή/και τέτοια εξουσία λήψης αποφάσεων 
που του επιτρέπει, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει κατάχρηση αυτών των εξουσιών για προσωπικό όφελος (20)  Βάσει ενός αποτελεσματικού 
πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα ευαίσθητα καθήκοντα αντιμετωπίζονται μέσω δικλίδων μετριασμού 
τους ή και εν τέλει με την κινητικότητα του προσωπικού  Διαπιστώσαμε ότι επτά οργανισμοί (EASO, EASME, ECHA, ΕΟΠ, ENISA, 
Frontex και SRB) δεν διαθέτουν πολιτικές που να καθορίζουν τα ευαίσθητα καθήκοντα και τις σχετικές δικλίδες μετριασμού του 
κινδύνου 

(20) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (SEC 2008 (77)), «Guidance on sensitive functions», 19 Δεκεμβρίου 2007 
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2 37  Μολονότι οι οργανισμοί έχουν παρόμοια διοικητική δομή και οι ρόλοι των δημοσιονομικών παραγόντων διέπονται από 
παρόμοιους δημοσιονομικούς κανονισμούς, ερμηνεύουν διαφορετικά το ποιες θέσεις πρέπει να θεωρούνται δυνητικά ευαίσθητες  
Στο πλαίσιο 2.9 κατωτέρω παρουσιάζεται ο αριθμός των οργανισμών που θεωρούν κάποια συγκεκριμένη θέση δυνητικά ευαίσθητη 

Πλαίσιο 2.9

Δυνητικά ευαίσθητες θέσεις

Πηγή: ΕΕΣ 

2 38  Οι κύριες δικλίδες που εφαρμόζουν οι οργανισμοί για τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με τις ευαίσθητες θέσεις 
είναι ο διαχωρισμός των καθηκόντων και η εφαρμογή της αρχής του διπλού ελέγχου για την δρομολόγηση και την έγκριση των πράξεων  
Ωστόσο, μόνο το ένα τρίτο των οργανισμών εφαρμόζει πολιτική υποχρεωτικής κινητικότητας των υπαλλήλων που κατέχουν ευαίσθητες 
θέσεις 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (8)

Οι οργανισμοί καλούνται να συμφωνήσουν σχετικά με το ποιες θέσεις πρέπει να θεωρούνται ευαίσθητες και να καθιερώσουν πολιτική 
για τις ευαίσθητες θέσεις ή να εναρμονίσουν τις ήδη εφαρμοζόμενες, προκειμένου να μετριάσουν τον κίνδυνο κατάχρησης εξουσίας 
για προσωπικό όφελος 

Η δομή του προϋπολογισμού και τα στοιχεία που αναφέρονται σχετικά μπορούν να αποκτήσουν ουσιαστικότερη σημασία

2 39  Όπως και τα προηγούμενα έτη, ο αριθμός και ο όγκος των συμφωνιών ανάθεσης και επιχορήγησης μεταξύ της Επιτροπής και 
ορισμένων οργανισμών αυξήθηκε περαιτέρω το 2018  Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, οι οργανισμοί λαμβάνουν από την Επιτροπή 
πόρους προοριζόμενους για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων για λογαριασμό της 

2 40  Μολονότι τα κεφάλαια αυτά καθίστανται μέρος των εσόδων του προϋπολογισμού (έσοδα με ειδικό προορισμό) του εκάστοτε 
οργανισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στις συμφωνίες ανάθεσης  Εάν η διάρκεια των 
ανατιθέμενων καθηκόντων υπερβαίνει το έτος, οι οργανισμοί οφείλουν να κρατούν το τμήμα των κεφαλαίων που δεν έχει δαπανηθεί στο 
τέλος του έτους και να το χρησιμοποιήσουν για τα υπόλοιπα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν μέχρι τη λήξη της συμφωνίας  Μόνον 
τότε, τα κεφάλαια που απομένουν πρέπει να επιστραφούν στην Επιτροπή  Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια αυτά δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό του αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των οργανισμών, το οποίο περιλαμβάνεται στις 
οικονομικές καταστάσεις τους  Για τον λόγο αυτό, οι περισσότεροι οργανισμοί περιλαμβάνουν διόρθωση στους υπολογισμούς του 
αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού  Ωστόσο, καθώς ο αριθμός και ο όγκος αυτών των συμφωνιών αυξάνονται διαρκώς, 
θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη για διεξοδικότερα και περισσότερο τυποποιημένα στοιχεία όσον αφορά τα έσοδα με ειδικό προορισμό 
και τις σχετικές δαπάνες για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού των οργανισμών 
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Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (9)

Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια των στοιχείων που αναφέρονται στον προϋπολογισμό, οι οργανισμοί που εκτελούν έσοδα με 
ειδικό προορισμό ενθαρρύνονται να περιλαμβάνουν στις οικονομικές καταστάσεις τους τυποποιημένη επισκόπηση με γνωστοποίηση 
των εσόδων με ειδικό προορισμό και των σχετικών δαπανών ανά συμφωνία ανάθεσης με την Επιτροπή 

2 41  Επιπλέον, οι διαδικασίες προγραμματισμού που εφαρμόζουν όλοι οι οργανισμοί και οι οποίες καταλήγουν σε ετήσια και πολυετή 
προγράμματα εργασίας (ή σε ενιαία έγγραφα προγραμματισμού) βασίζονται σε δραστηριότητες  Για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές, 
τα συγκεκριμένα προγράμματα εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους προβλεπόμενους πόρους (ανθρώπινους 
και χρηματοοικονομικούς)  Ωστόσο, επισημάναμε ότι οι δημοσιευμένοι προϋπολογισμοί όλων των οργανισμών παρουσιάζονται ανά 
είδος δαπάνης (δαπάνες προσωπικού, διοικητικές δαπάνες και επιχειρησιακές δαπάνες, βλέπε κεφάλαιο 1, πλαίσιο 1.5) και όχι ανά 
δραστηριότητα  Αυτό έχει ως συνέπεια να μην είναι εμφανείς οι πόροι που δαπανώνται στις διάφορες δραστηριότητες 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (10)

Εάν οι προϋπολογισμοί των οργανισμών δημοσιεύονταν ανά δραστηριότητα, θα καθίστατο δυνατή τη σύνδεση των πόρων με τις 
δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιούνται 

Υπάρχουν κίνδυνοι για τον ορθό υπολογισμό των τελών καταχώρισης και εξυπηρέτησης

2 42  Ορισμένοι οργανισμοί (CdT, CPVO, EASA, ΕΑΤ, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO και SRB) συγκεντρώνουν 
έσοδα από τα τέλη εξυπηρέτησης ή καταχώρισης που χρεώνουν στους οικονομικούς φορείς (βλέπε κεφάλαιο 1, πλαίσια 1.3 και 1.4)  
Επισημάναμε κινδύνους σχετικά με την ορθότητα του υπολογισμού αυτών των τελών 

2 43  Ο ECHA εισπράττει τέλη από κάθε εταιρεία που ζητά την καταχώριση χημικών ουσιών (21), τα οποία εξαρτώνται από το 
μέγεθος των επιχειρήσεων (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και την ποσότητα των καταχωριζόμενων χημικών ουσιών (διαφορετικά 
κατώτατα όρια)  Βάσει των επαληθεύσεων που έχει πραγματοποιήσει από το 2011 και έχει ολοκληρώσει έως τώρα ο ίδιος ο ECHA, 
ποσοστό 52 % περίπου των ελεγχθεισών επιχειρήσεων, οι οποίες δήλωσαν ότι είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες (11 % του συνόλου,) 
δεν είχε ταξινομηθεί στην κατάλληλη κατηγορία βάσει μεγέθους, με αποτέλεσμα την καταβολή χαμηλότερων τελών (22)  Μολονότι ο 
Οργανισμός έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ανάκτηση ποσών από αδικαιολόγητη μείωση τελών και την είσπραξη 
εκπρόθεσμων διοικητικών επιβαρύνσεων, οι εργασίες επαλήθευσης εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρό φόρτο που αφορά τον 
εντοπισμό και τη διόρθωση αυτών των περιπτώσεων  Επιπλέον, οι ποσότητες των προς καταχώριση χημικών ουσιών αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο για τον υπολογισμό των τελών καταχώρισης  Ωστόσο, ο ECHA δεν διαθέτει δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών των 
ποσοτήτων, κάτι που μπορούν να κάνουν μόνο τα κράτη μέλη 

2 44  Τα τέλη που χρεώνει η ESMA σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βασίζονται στα έσοδά τους ως 
νομικών οντοτήτων, αλλά όχι ως ομίλου ή ομάδας συνδεδεμένων οντοτήτων  Το κενό στον σχετικό κανονισμό περί τελών δημιουργεί 
μια νομιμοφανή ευκαιρία για τη μείωση ή την αποφυγή καταβολής τελών με τη μεταφορά εσόδων από οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας που υπάγονται στη δικαιοδοσία της ΕΕ σε συνδεδεμένες με αυτούς οντότητες εκτός της ΕΕ  Η Αρχή ορθώς 
εφάρμοσε τον κανονισμό, εντόπισε τον κίνδυνο και παρέπεμψε το ζήτημα στην Επιτροπή 

2 45  Οι εισφορές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης που διαχειρίζεται ο SRB υπολογίζονται βάσει 
των πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάζουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης  
Δεδομένου ότι ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης δεν προβλέπει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο ελέγχου, 
το οποίο να εξασφαλίζει την αξιοπιστία των πληροφοριακών στοιχείων, δεν διενεργούνται έλεγχοι στο επίπεδο των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων  Ωστόσο, ο SRB υποβάλλει τα πληροφοριακά στοιχεία τόσο σε ελέγχους συμφωνίας όσο και σε αναλυτικούς ελέγχους  
Επιπλέον, η μεθοδολογία υπολογισμού των εισφορών που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο είναι άκρως περίπλοκη, γεγονός που 
υπονομεύει την ακρίβεια του υπολογισμού  Για λόγους εμπιστευτικότητας, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν μπορεί να κοινοποιήσει 
τα δεδομένα των πιστωτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποίησε για τον υπολογισμό των εισφορών στο Ταμείο, στοιχείο που μειώνει τη 
διαφάνεια 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (11)

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με οποιαδήποτε ανάγκη προσαρμογής 
του νομικού πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι υπολογισμοί των τελών γίνονται επί τη βάσει επακριβών στοιχείων που 
απηχούν την πραγματικότητα 

(21) Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεν εισπράττεται τέλος για την καταχώριση ουσίας σε ποσότητα μεταξύ ενός και δέκα τόνων 
(22) Στο 4% των περιπτώσεων που ελέγχθηκαν, το εσφαλμένο μέγεθος σήμαινε ότι η εταιρεία είχε αυτοδηλωθεί ως πολύ μεγάλη σε μέγεθος με 

αποτέλεσμα να δικαιούται επιστροφή τελών 
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Οι οργανισμοί δίνουν συνέχεια στις διαπιστώσεις ελέγχου από προηγούμενα έτη

2 46  Παραθέσαμε κατάσταση των ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι οργανισμοί σε συνέχεια παρατηρήσεων από προηγούμενα έτη  
Στο πλαίσιο 2.10 φαίνεται ότι για τις περισσότερες από τις 223 παρατηρήσεις στις οποίες δεν είχε δοθεί συνέχεια στα τέλη του 2017, 
τα διορθωτικά μέτρα ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονταν εν εξελίξει το 2018  Από τις 107 εκκρεμείς και εν εξελίξει παρατηρήσεις, του 
ελέγχου του ενδιαφερόμενου οργανισμού (και μόνον) εξέφευγαν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που έπρεπε να ληφθούν σε συνέχεια 
13 παρατηρήσεων 

Πλαίσιο 2.10

Προσπάθειες των οργανισμών να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις προηγούμενων ετών

Πηγή: ΕΕΣ 

2 47  Κατά τον ετήσιο έλεγχο του παρελθόντος έτους, εξετάσαμε τα λογιστικά περιβάλλοντα των οργανισμών, τα οποία αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο για την κατάρτιση αξιόπιστων λογαριασμών  Για 13 οργανισμούς, διατυπώσαμε παρατηρήσεις σχετικά με την 
ανεξαρτησία των υπολόγων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους  Κατόπιν των παρατηρήσεων του Συνεδρίου, η πλειονότητα των 
οργανισμών πλην δύο (EACEA και EFSA έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα το 2018  Παρόμοια ήταν η τάση που παρατηρήθηκε σχετικά 
με τις εκκρεμείς (επαν-)επικυρώσεις των λογιστικών συστημάτων  Και οι επτά οργανισμοί για τους οποίους αναφέραμε το 2018 την 
ανάγκη αυτή, είχαν ολοκληρώσει τη διορθωτική δράση στο τέλος του 2018 

2 48  Θετική πρόοδος σημειώθηκε επίσης όσον αφορά την εισαγωγή των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)  Όπως 
αναφέραμε και πέρυσι, η Επιτροπή εισήγαγε εργαλεία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση το 2010 (e-invoicing), για την ηλεκτρονική 
δημοσίευση εγγράφων που αφορούν προκηρύξεις διαγωνισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ το 2011 (e-tendering) και για την 
ηλεκτρονική υποβολή προσφορών το 2015 (e-submission)  Στο πλαίσιο 2.11 κατωτέρω φαίνεται η πρόοδος που είχε σημειωθεί ως 
προς την καθιέρωση των εργαλείων στο τέλος του 2018 

Πλαίσιο 2.11

Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (e-procurement) βρίσκεται σε εξέλιξη

Πηγή: ΕΕΣ 

2 49  Το 2018 σημειώθηκε επίσης κάποια πρόοδος όσον αφορά την εισαγωγή του SYSPER II, του εργαλείου διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων που έχει αναπτύξει η Επιτροπή  Στο πλαίσιο 2.12 κατωτέρω φαίνεται ότι, το 2018, πέντε ακόμη οργανισμοί 
συμφώνησαν να εισαγάγουν το εργαλείο αυτό  Η Επιτροπή ανέφερε ότι, γενικώς, υπάρχει καλή συνεργασία με τους οργανισμούς  
Ωστόσο, δεδομένου ότι το έργο είναι περίπλοκο και κάθε οργανισμός έχει τις ιδιαιτερότητές του, η πρόοδος ως προς την εφαρμογή του 
SYSPER II είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση  Ορισμένοι οργανισμοί προσπαθούν ακόμη να βρουν και να διαθέσουν τους αναγκαίους 
πόρους στο έργο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ορισμένες καθυστερήσεις 
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Πλαίσιο 2.12

Καθιέρωση του εργαλείου διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων SYSPER II

Πηγή: ΕΕΣ 

Οι οργανισμοί δεν υποβάλλονται όλοι στην ίδια διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού και χορήγησης απαλλαγής

2 50  Σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς, ο πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενος αποκεντρωμένος οργανισμός EUIPO υποβάλλεται 
σε διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από την οικεία επιτροπή προϋπολογισμού του, και όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (βλέπε κεφάλαιο 1, σημεία 1.23 και 1.24)  Ομοίως, για τους άλλους δύο πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς, 
SRB και CPVO, οι ετήσιες διαδικασίες έγκρισης του προϋπολογισμού και χορήγησης απαλλαγής αποτελούν αρμοδιότητα του 
διοικητικού συμβουλίου τους  Οι διαφορετικές αυτές διαδικασίες προβλέπονται στους ιδρυτικούς κανονισμούς τους 

2 51  Μολονότι οι ανωτέρω οργανισμοί είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι και οι προϋπολογισμοί τους δεν αποτελούν μέρος του γενικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης, τα έσοδά τους προέρχονται από την άσκηση δημόσιας εξουσίας βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας  Κατά 
συνέπεια, το ΕΕΣ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι, για όλους τους οργανισμούς που συνδέονται με την ΕΕ, πρέπει να ισχύουν οι ίδιες 
αρχές λογοδοσίας και διαφάνειας  Όσον αφορά το EUIPO, το ΕΕΣ έχει εκφράσει τον προβληματισμό του σχετικά με τη διαδικασία 
χορήγησης απαλλαγής που εφαρμόζεται στο Γραφείο σε γνώμες που εξέδωσε το 2015 (23) και το 2019 (24)  Για το SRB (25) και το 
CPVO (26), το Συνέδριο διατύπωσε επίσης τους προβληματισμούς του σε γνώμες που εξέδωσε το 2015 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ειδική έκθεση αριθ. 29/2018 του ΕΕΣ: Η συμβολή της EIOPA στην εποπτεία και στη σταθερότητα του ασφαλιστικού τομέα 
ήταν σημαντική, οι προκλήσεις όμως είναι σοβαρές

2 52  Η EIOPA συστάθηκε το 2011, σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ που 
ακολούθησε τη χρηματοοικονομική κρίση του 2007-2008  Η EIOPA ενεργεί ως ανεξάρτητος φορέας που παρέχει συμβουλές στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

2 53  Σε ειδικό έλεγχο που διενεργήσαμε επιπλέον του ετήσιου δημοσιονομικού ελέγχου και ελέγχου συμμόρφωσης σχετικά με 
την EIOPA, εξετάσαμε κατά πόσον η Αρχή συμβάλλει αποτελεσματικά στην εποπτεία και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του 
ασφαλιστικού τομέα  Συγκεκριμένα, αναλύσαμε τις δράσεις της EIOPA όσον αφορά την εποπτεία και την εποπτική σύγκλιση [συνεργασία 
με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), εργασίες τους σχετικά με τα εσωτερικά μοντέλα και διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες], 
τη δοκιμή αντοχής του ασφαλιστικού τομέα του 2016, καθώς και την επάρκεια των πόρων και των διοικητικών ρυθμίσεων της EIOPA 

2 54  Το γενικό μας συμπέρασμα είναι ότι η EIOPA έχει αξιοποιήσει ορθώς ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για τη στήριξη της εποπτικής 
σύγκλισης και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας  Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από την ίδια την Αρχή, τους εθνικούς επόπτες και τους νομοθέτες, παραδείγματος χάριν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
εποπτικών αρχών (ΕΕΑ) και των επισκοπήσεων που προβλέπει η «Φερεγγυότητα ΙΙ»  Επιπλέον, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικότητας των δράσεών της, συστήσαμε στην Αρχή να ενισχύσει τους ανθρώπινους πόρους που είναι επιφορτισμένοι 
με την εποπτεία 

2 55  Τα πλήρη συμπεράσματα του ελέγχου, μαζί με τις σχετικές συστάσεις και τις απαντήσεις της Αρχής, περιλαμβάνονται στην 
ειδική έκθεσή μας αριθ  28/2018 που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας eca europa eu 

(23) Βλέπε γνώμη αριθ  5/2015 του ΕΕΣ σχετικά με πρόταση της επιτροπής προϋπολογισμού του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής 
Αγοράς για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση των δημοσιονομικών διατάξεων που εφαρμόζονται στο Γραφείο 

(24) Γνώμη αριθ  1/2019 του ΕΕΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού BC-01-2019 της επιτροπής προϋπολογισμού του Γραφείου Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της ΕΕ για τις δημοσιονομικές διατάξεις που διέπουν το Γραφείο 

(25) Βλέπε γνώμη αριθ  3/2015 του ΕΕΣ σχετικά με πρόταση δημοσιονομικού κανονισμού του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης σχετικά με τη θέσπιση 
των δημοσιονομικών διατάξεων που εφαρμόζονται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης 

(26) Βλέπε γνώμη αριθ  2/2015 σχετικά με πρόταση τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx
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Ειδική ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2017, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92, παράγραφος 4, του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 806/2014, σχετικά με τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις απορρέουσες από την άσκηση των καθηκόντων του Ενιαίου 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου και της Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού αυτού

2 56  Δυνάμει του άρθρου 92, παράγραφος 4, του κανονισμού για τη σύσταση του ΕΜΕ, ελέγχουμε ετησίως την ύπαρξη ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής και του Συμβουλίου 
δυνάμει του κανονισμού αυτού 

2 57  Τα συμπεράσματα του ελέγχου για το οικονομικό έτος 2017, μαζί με τις σχετικές συστάσεις και τις απαντήσεις του SRB, 
περιλαμβάνονται στην ειδική έκθεσή μας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας eca europa eu 

Άλλες ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ που αναφέρονται επίσης σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς

2 58  Πέραν των εκθέσεων ελέγχου που αφορούν αποκλειστικά τους οργανισμούς, το 2018 δημοσιεύσαμε επίσης αρκετές ειδικές 
εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ, οι οποίες αναφέρονταν σε ορισμένους οργανισμούς (πλαίσιο 2.13) 

Πλαίσιο 2.13

Άλλες ειδικές εκθέσεις ελέγχου του ΕΕΣ που αναφέρονται σε οργανισμούς

Πηγή: ΕΕΣ 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Οι οργανισμοί εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τα θετικά συμπεράσματα του Συνεδρίου σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 
τους και των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται 

2 21, 2 22 και 2 28  Το Δίκτυο τονίζει ότι οι παρατηρήσεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση, τις εσωτερικές δικλείδες ελέγχου 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και τις συμβάσεις προσωρινής παροχής υπηρεσιών αφορούν τελείως διαφορετικές υποθέσεις και 
διαφέρουν μεταξύ των οργανισμών  Ως εκ τούτου, το Δίκτυο παραπέμπει στις επιμέρους απαντήσεις των οργανισμών στο κεφάλαιο 3 

2 29  Πράγματι, οι οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να συνάπτουν συμβάσεις για προσωρινά απασχολούμενους / έκτακτους απασχολούμενους 
σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ και τη συναφή εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
οδηγίας 2008/104/ΕΚ περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης  Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης με τις οποίες 
έχουν συνάψει συμβάσεις οι οργανισμοί της ΕΕ υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται από την εθνική 
νομοθεσία (μεταφορά της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο) όσον αφορά τη σύμβαση εργασίας για προσωρινή απασχόληση 
που υπογράφεται με κάθε προσωρινά απασχολούμενο και η οποία αποτελεί αντικείμενο πιθανής αντιδικίας ως προς την εκτέλεσή της  Η 
(πρότυπη) σύμβαση παροχής υπηρεσιών που έχει συναφθεί μεταξύ του Οργανισμού της ΕΕ και της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης 
κάνει συνήθως αναφορά σε αυτή την υποχρέωση 

2 31  Το Γραφείο κάνει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στην έννοια του μόνιμου και λοιπού προσωπικού και την έννοια του εξωτερικού 
προσωπικού  Επομένως, η έννοια του εξωτερικού προσωπικού δεν υφίσταται στο EUIPO  Επιπλέον, το Γραφείο συνάπτει κυρίως 
συμβάσεις μέσω της χρήσης του μηχανισμού σταθερού τιμήματος  Συνεπώς, ο αριθμός των πόρων δεν αποτελεί καλό δείκτη  Εξάλλου, 
ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τις υπηρεσίες συμβούλων μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια 

2 32  Όσον αφορά τη χρήση της σύμβασης πλαισίου για τη ζήτηση υπηρεσιών διοικητικού μάλλον χαρακτήρα, το Γραφείο δεν θεωρεί 
ότι μπορεί να συσχετιστεί με «δανεισμό προσωπικού»  Ως γενική πολιτική, η εν λόγω διοικητική υποστήριξη μέσω συμβάσεων παρέχεται 
στο πλαίσιο έργων και όχι βασικών δραστηριοτήτων  Γενικά, η χρήση μη μόνιμου προσωπικού για την παροχή διοικητικής υποστήριξης 
εκτός των έργων περιορίζεται σε προσωρινά απασχολούμενους εργαζομένους (interim) 

2 37  Το Δίκτυο υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για ευθυγράμμιση των πολιτικών  Στην περίπτωση του υπό εξέταση ζητήματος 
(«δυνητικά ευαίσθητη θέση»), θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά το ενδεχόμενο πιθανής ευθυγράμμισης σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό 
πιθανών ευαίσθητων θέσεων και τη φύση και το επίπεδο των εγγενών κινδύνων που ενέχουν οι εν λόγω θέσεις  Τα μέτρα μετριασμού που 
μπορεί να θεωρούνται αναγκαία/αναλογικά για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, εξαρτώνται, σε σημαντικό βαθμό, από παράγοντες 
όπως το μέγεθος του Οργανισμού και/ή η φύση και το πεδίο της εντολής/της κύριας δραστηριότητάς του  Κάθε μη αναλογική λύση 
«εναρμόνισης» ή «ενιαίας αντιμετώπισης» θα πρέπει να αποφεύγεται, ιδίως όσον αφορά την πιθανή χρήση/εφαρμογή της «υποχρεωτικής 
κινητικότητας» για ορισμένες προκαθορισμένες θέσεις  Ένα τέτοιο μέτρο θα πρέπει πάντα να βασίζεται στην πραγματική αξιολόγηση της 
αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητάς του σε σχέση με κάθε οργανισμό, λαμβάνοντας υπόψη τους πραγματικούς κινδύνους 
καθώς και τις δυνητικές διαταραχές στην ομαλή λειτουργία του Οργανισμού 

2 50 και 2 51  Το EUIPO υπογραμμίζει την απόφαση των νομοθετών η οποία επιβεβαιώθηκε κατά την τελευταία νομοθετική 
μεταρρύθμιση  Σύμφωνα με το άρθρο 176, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, « η επιτροπή προϋπολογισμού απαλλάσσει τον εκτελεστικό 
διευθυντή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού»  Η εν λόγω απαλλαγή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ετήσιες εκθέσεις που 
εκδίδει το Ελεγκτικό Συνέδριο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Δήλωση αξιοπιστίας και άλλα αποτελέσματα ελέγχου για κάθε οργανισμό

3 1  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Στοιχεία για τη θεμελίωση των γνωμών

3 1 1  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISA) και τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς 
και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI (ISSAI)  Οι αρμοδιότητές μας, όπως απορρέουν από 
τα εν λόγω πρότυπα, περιγράφονται αναλυτικότερα στην ενότητα της έκθεσής μας υπό τον τίτλο «Αρμοδιότητες του ελεγκτή»  Ενεργούμε 
ανεξάρτητα σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για επαγγελματίες λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για 
Λογιστές (κώδικας IESBA), καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές με τον έλεγχό μας απαιτήσεις δεοντολογίας, έχοντας επίσης εκπληρώσει 
τις λοιπές δεοντολογικές υποχρεώσεις μας σε συνάρτηση με τις εν λόγω απαιτήσεις και τον κώδικα IESBA  Θεωρούμε ότι τα αποδεικτικά 
στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώσαμε είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας 

Αρμοδιότητες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση

3 1 2  Σύμφωνα με τα άρθρα 310 έως 325 της ΣΛΕΕ και τους δημοσιονομικούς κανονισμούς των οργανισμών, οι διοικήσεις 
των οργανισμών φέρουν την ευθύνη για την κατάρτιση και την παρουσίαση των λογαριασμών τους βάσει των διεθνώς αποδεκτών 
λογιστικών προτύπων για τον δημόσιο τομέα, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται  
Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση εσωτερικών δικλίδων ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και 
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα  Επίσης, η 
διοίκηση είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές πράξεις και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με τους κανόνες που τις διέπουν  Οι διοικήσεις των οργανισμών φέρουν την τελική 
ευθύνη για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί των οργανισμών αυτών 

3 1 3  Κατά την κατάρτιση των λογαριασμών, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας ενός οργανισμού να 
διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, για τη γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, ζητημάτων που αφορούν αυτή τη συνέχιση της 
δραστηριότητας και, τέλος, για την τήρηση λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας, εκτός εάν η διοίκηση 
σκοπεύει να προβεί στην εκκαθάριση της οντότητας ή σε παύση δραστηριοτήτων ή εάν δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή 

3 1 4  Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη της διαδικασίας υποβολής των χρηματοοικονομικών 
εκθέσεων των οργανισμών 

Αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται

3 1 5  Στόχος μας είναι, αφενός, να αποκομίζουμε εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους 
λογαριασμούς των οργανισμών όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται και, 
αφετέρου, βάσει του ελέγχου που διενεργούμε, να παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή στις άλλες αρμόδιες για 
την απαλλαγή αρχές δηλώσεις τόσο ως προς την αξιοπιστία των λογαριασμών των οργανισμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται  Εύλογη βεβαιότητα σημαίνει βεβαιότητα υψηλού βαθμού, χωρίς όμως αυτό να 
αποτελεί εγγύηση ότι, οσάκις υπάρχει ουσιώδης ανακρίβεια ή μη συμμόρφωση, αυτή θα εντοπίζεται πάντοτε με τον έλεγχο  Η ανακρίβεια 
και η μη συμμόρφωση μπορεί να οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα, θεωρούνται δε ουσιώδεις, εάν εύλογα πιθανολογείται ότι, είτε από 
κοινού είτε έκαστη μεμονωμένα, θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε αυτούς τους λογαριασμούς 

3 1 6  Όσον αφορά τα έσοδα, επαληθεύουμε τις επιχορηγήσεις που λαμβάνονται από την Επιτροπή ή από συνεργαζόμενες χώρες και 
αξιολογούμε τις διαδικασίες που ακολουθούν οι οργανισμοί για την είσπραξη τελών και άλλων εσόδων, εφόσον υπάρχουν 

3 1 7  Όσον αφορά τις δαπάνες, εξετάζουμε τις πράξεις πληρωμών αφού πραγματοποιηθούν, καταχωριστούν και εγκριθούν οι 
δαπάνες  Η εξέταση αυτή καλύπτει όλες τις κατηγορίες πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται για την 
αγορά στοιχείων ενεργητικού), εκτός των προπληρωμών, κατά τον χρόνο της εκτέλεσής τους  Οι προπληρωμές εξετάζονται όταν ο 
αποδέκτης των κεφαλαίων αιτιολογήσει την ορθή χρήση τους και o εκάστοτε οργανισμός αποδεχθεί την αιτιολόγηση εκκαθαρίζοντας 
την προπληρωμή, είτε το ίδιο οικονομικό έτος είτε αργότερα 

3 1 8  Σύμφωνα με τα ISA και τα ISSAI, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε την επαγγελματική επιφυλακτικότητά μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου  Επίσης:

— Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τον κίνδυνο ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς, καθώς και τον κίνδυνο ουσιώδους 
μη συμμόρφωσης των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί με τις υποχρεώσεις που ορίζει το νομικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφειλόμενης σε απάτη ή σε σφάλμα, σχεδιάζουμε και εκτελούμε ελεγκτικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων αυτών και συλλέγουμε αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση των γνωμών μας  Ο 
κίνδυνος να μην εντοπιστεί ουσιώδης ανακρίβεια ή μη συμμόρφωση οφειλόμενη σε απάτη είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο 
κίνδυνο μη εντοπισμού ουσιώδους ανακρίβειας ή μη συμμόρφωσης λόγω σφάλματος, καθότι η απάτη μπορεί να συνίσταται σε 
αθέμιτη σύμπραξη, παραποίηση, εσκεμμένη παράλειψη, ψευδή δήλωση ή καταστρατήγηση εσωτερικών δικλίδων ελέγχου 
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— Διαμορφώνουμε σφαιρική εικόνα του συστήματος εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που αποτελεί αντικείμενο του συγκεκριμένου 
ελέγχου μας, προκειμένου να σχεδιάσουμε τις αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά όχι προκειμένου να 
διατυπώσουμε γνώμη σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικών δικλίδων ελέγχου 

— Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που ακολουθούνται και τον εύλογο χαρακτήρα των λογιστικών 
εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων στις οποίες προβαίνει η διοίκηση 

— Εξάγουμε συμπέρασμα σχετικά με την ενδεδειγμένη ή μη χρήση από τη διοίκηση της λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης 
της δραστηριότητας, και αξιοποιώντας τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που έχουμε συλλέξει, σχετικά με το κατά πόσον υφίσταται 
ουσιώδης αβεβαιότητα σε σχέση με γεγονότα ή περιστάσεις που ενδεχομένως θέτουν σοβαρά εν αμφιβόλω την ικανότητα ενός 
οργανισμού να συνεχίσει τις δραστηριότητές του  Εάν το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι η ύπαρξη ουσιώδους 
αβεβαιότητας, οφείλουμε στην έκθεση ελέγχου μας να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στους λογαριασμούς 
ή, εάν οι γνωστοποιήσεις αυτές δεν είναι επαρκείς, να διατυπώσουμε διαφοροποιημένη γνώμη  Τα συμπεράσματά μας βασίζονται στα 
αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης των ελεγκτών μας  Ωστόσο, 
υπάρχει το ενδεχόμενο μελλοντικά γεγονότα ή περιστάσεις να οδηγήσουν σε αδυναμία της ελεγχόμενης μονάδας να διατηρηθεί ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

— Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, 
καθώς και το κατά πόσον οι λογαριασμοί αντικατοπτρίζουν τις πράξεις και τα συμβάντα στα οποία αυτοί βασίζονται κατά τρόπο 
που να επιτρέπει την εύλογη παρουσίασή τους 

— Συγκεντρώνουμε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου σχετικά με τις οικονομικές πληροφορίες των οργανισμών, 
προκειμένου να διατυπώσουμε γνώμη σχετικά με τους λογαριασμούς και τις πράξεις στις οποίες αυτοί βασίζονται  Είμαστε υπεύθυνοι 
για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και τη διενέργεια του ελέγχου και φέρουμε την αποκλειστική ευθύνη για την ελεγκτική γνώμη 
που διατυπώνουμε 

— Λάβαμε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή επί των λογαριασμών των οργανισμών, όπως ορίζει 
το άρθρο 208, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ (27), κατά περίπτωση 

Ενημερώνουμε τη διοίκηση, μεταξύ άλλων, σχετικά με την προβλεπόμενη εμβέλεια και το χρονοδιάγραμμα των ελεγκτικών εργασιών, 
καθώς και σχετικά με σημαντικές διαπιστώσεις του ελέγχου, περιλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στο σύστημα εσωτερικών 
δικλίδων ελέγχου που εντοπίζουμε στο πλαίσιο αυτών των εργασιών μας  Μεταξύ των ζητημάτων για τα οποία επικοινωνούμε με τους 
οργανισμούς, προσδιορίζουμε εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο του ελέγχου των λογαριασμών της υπό εξέταση 
περιόδου, τα οποία και αναδεικνύονται για τον λόγο αυτό στα κύρια ζητήματα του ελέγχου  Τα ζητήματα αυτά περιγράφονται στην 
έκθεση ελέγχου μας, εκτός εάν η δημοσιοποίησή τους αντιβαίνει σε νόμο ή κανονισμό ή εάν, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, κρίνουμε 
ότι ένα ζήτημα δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί στην έκθεσή μας, καθώς πιθανολογείται εύλογα ότι οι αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας 
γνωστοποίησης θα υπερκερούσαν τα οφέλη της για το δημόσιο συμφέρον 

(27) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ  966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)  
αριθ  1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26 10 2012, σ  1) 
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Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί  π ο υ  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ ν τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  τ ο μ έ α  1 α  τ ο υ  Π Δ Π  – 
Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α  γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  κ α ι  τ η ν  α π α σ χ ό λ η σ η

3 2  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ACER)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 2 1  O Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο ACER»), με έδρα στη Λιουμπλιάνα, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (28)  Κύριο καθήκον του 
Οργανισμού είναι να συνεπικουρεί τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την άσκηση, σε επίπεδο Ένωσης, των ρυθμιστικών καθηκόντων 
που ασκούν στα κράτη μέλη και, όπου είναι αναγκαίο, να συντονίζει τη δράση τους  Δυνάμει του κανονισμού REMIT (29), ανατέθηκαν 
στον Οργανισμό, από κοινού με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, νέες πρόσθετες αρμοδιότητες όσον αφορά την παρακολούθηση της 
χονδρικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ 

3 2 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (30) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 13 14

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 91 90

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Προϋπολογισμός όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 2 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (31) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (32) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 2 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(28) ΕΕ L 211 της 14 8 2009, σ  1 
(29) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ  1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και 

τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (ΕΕ L 326 της 8 12 2011, σ  1), ο οποίος αναθέτει σημαντικό ρόλο στον Οργανισμό όσον αφορά 
την εποπτεία της διαπραγμάτευσης ενεργειακών προϊόντων χονδρικής στην Ευρώπη 

(30) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www acer 
europa eu 

(31) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 
κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 

(32) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 
πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.acer.europa.eu
http://www.acer.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 2 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 
είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 2 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 2 7  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «IT security in 
ACER and Information Security in the “REMIT” domain» (33)  Ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση ορισμένων 
δυνατοτήτων βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 2 8  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(33) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2014 Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη Ευρωπαϊκό Σχολείο στη Σλοβενία, μολονότι αυτό ορίζεται 
στη συμφωνία για την έδρα Ολοκληρώθηκε

2016 Ο Οργανισμός δύναται να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί διαχωριζόμενες 
πιστώσεις, προκειμένου να αποτυπώνεται καλύτερα η πολυετής φύση των πράξεων Εν εξελίξει

2017 Παρά τις σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον της λογιστικής, η τελευταία επικύρωση 
του λογιστικού συστήματος πραγματοποιήθηκε το 2011 Ολοκληρώθηκε

2017 Ο χώρος ανάκτησης δεδομένων από καταστροφή βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία με τα 
πρωτότυπα δεδομένα Εν εξελίξει

2017 Ο Οργανισμός δεν εκπόνησε διεξοδική ανάλυση του πιθανού αντικτύπου του Brexit Ολοκληρώθηκε

2017
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, αλλά συνήθως όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (1) 

Εν εξελίξει

2017 Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός δεν είχε ακόμη 
χρησιμοποιήσει κανένα από τα εργαλεία ΤΠ που είχε αναπτύξει η Επιτροπή (2) Εν εξελίξει

(1) Ο Οργανισμός δημοσιεύει επίσης ορισμένες προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της EPSO 
(2) Το 2018 ο Οργανισμός εισήγαγε την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, αλλά δεν έχει εισαγάγει ακόμη την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων 

διαγωνισμών και την ηλεκτρονική τιμολόγηση 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου 
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3 3  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ BEREC)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 3 1  Ο Οργανισμός για την υποστήριξη του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (εφεξής «η 
Υπηρεσία»), με έδρα στη Ρίγα, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1971 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (34), 
ο οποίος αντικατέστησε τον προηγούμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ  1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (35)  
Κύριος στόχος της είναι να παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής και διοικητικής υποστήριξης στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 
για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) και, υπό την καθοδήγηση 
του ρυθμιστικού συμβουλίου, να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και να διαδίδει στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές, όπως κοινές προσεγγίσεις, μεθόδους ή κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ 

3 3 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Υπηρεσία (36) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Υπηρεσία

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 4 4

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 27 27

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από την Υπηρεσία 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 3 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς της Υπηρεσίας οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (37) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (38) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 3 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(34) ΕΕ L 321 της 17 12 2018, σ  1
(35) ΕΕ L 337 της 18 12 2009, σ  1 
(36) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας διατίθενται στον ιστότοπό της: www berec 

europa eu 
(37) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(38) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.berec.europa.eu
http://www.berec.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 3 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 
είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 3 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 3 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 3 8  Στις 4 Μαΐου 2018, η Υπηρεσία υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο με μια εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου 
και γραμματείας για μία 4ετία και για ανώτατο ποσό 433 000 ευρώ (πληρωμές το 2018: 27 655 ευρώ)  Από τον Ιούνιο του 2018, 
επιπλέον των 27 δικών της υπαλλήλων, στην Υπηρεσία απασχολούνταν κατά μέσο όρο τέσσερις υπάλληλοι από αυτή την εταιρεία  Ο 
δανεισμός προσωπικού (προσωρινά απασχολούμενοι) μπορεί να γίνει μόνο μέσω συμβάσεων με εξουσιοδοτημένες εταιρείες προσωρινής 
απασχόλησης και σύμφωνα με την οδηγία 2008/104/ΕΚ καθώς και κατ’ εφαρμογή των ειδικών κανόνων που θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο  Η χρήση αυτής της σύμβασης για την παραχώρηση εργατικού δυναμικού 
δεν συνάδει με τους κανόνες της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ και εκθέτει την Υπηρεσία σε νομικούς κινδύνους και σε 
κινδύνους προσβολής της φήμης της 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3 3 9  Το 2018, στο πλαίσιο διαφόρων συμβάσεων-πλαισίου με μία και την αυτή εταιρεία, μεταξύ των οποίων και της προαναφερόμενης 
σύμβασης, η Υπηρεσία κατέβαλε 793 000 ευρώ για την αγορά υπηρεσιών διαφόρων ειδών (υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου και 
γραμματείας, διοργάνωση εκδηλώσεων, ευεξία και ενσωμάτωση των εργαζομένων κ λπ )  Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 37 % του 
προϋπολογισμού του 2018 εκτός των μισθών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Υπηρεσία εξαρτάται από εξωτερικούς πόρους και από 
μία μόνο εταιρεία, κατάσταση που δημιουργεί κίνδυνο για την επιχειρησιακή της συνέχεια  Η Υπηρεσία οφείλει να διασφαλίζει ότι οι 
ανάγκες της σε προσωπικό καλύπτονται με σύννομο τρόπο, είτε υποστηρίζοντας τις ανάγκες σε υπαλλήλους που να υπάγονται στον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης ενώπιον των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών είτε με τη νόμιμη και ορθή χρήση προσωρινά 
απασχολουμένων 

3 3 10  Τον Μάρτιο του 2018, η Υπηρεσία δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη τριετούς σύμβασης-πλαισίου 
με αντικείμενο την ανάπτυξη και συντήρηση/υποστήριξη ενός «εργαλείου μέτρησης της ουδετερότητας δικτύου», με εκτιμώμενη αγοραία 
αξία 240 000 ευρώ  Το κριτήριο ανάθεσης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αναλογία ποιότητας/τιμής 
70 %/30 %  Και οι τρεις υποβληθείσες προσφορές εξασφάλιζαν το ελάχιστο όριο ποιότητας  Ο προσφέρων στον οποίο ανατέθηκε 
η σύμβαση πρότεινε τιμή χαμηλότερη κατά 59 % από το εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης και κατά 51 % χαμηλότερη από τον μέσο 
όρο των δύο άλλων προσφορών  Η σύμβαση ανατέθηκε χωρίς να ζητηθούν διευκρινίσεις από τον επιλεγέντα προσφέροντα για την 
ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του  Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 στο πλαίσιο της σύμβασης ανήλθαν συνολικά σε 
16 745 ευρώ  Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, η Υπηρεσία οφείλει να διερευνά και να αναλύει τους λόγους, προκειμένου 
να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των προσφορών 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 3 11  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Planning, 
Budgeting, Monitoring of Activities and Reporting in the BEREC Office» (39)  Η Υπηρεσία και η IAS συμφώνησαν επί σχεδίου 
διορθωτικών μέτρων 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 3 12  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(39) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2014 Απουσία συμφωνιών με τις χώρες ΕΖΕΣ, αυτές δεν συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό Ολοκληρώθηκε

2016 Ο ιδρυτικός κανονισμός της Υπηρεσίας δεν απαιτεί τη διενέργεια περιοδικών εξωτερικών 
αξιολογήσεων των επιδόσεων Ολοκληρώθηκε

2017 Τέσσερα αιτήματα μετάφρασης δεν ήταν αιτιολογημένα ά α 

2017 Παρά τις σημαντικές αλλαγές, το λογιστικό σύστημα της Υπηρεσίας δεν έχει 
επανεπικυρωθεί από το 2013 Ολοκληρώθηκε

2017
Η Υπηρεσία υπέγραψε αναλήψεις υποχρεώσεων για μια επιμορφωτική εκδήλωση που 
προβλεπόταν να λάβει χώρα στα τέλη Μαρτίου του 2018, γεγονός που παραβίαζε την 
αρχή της ετήσιας διάρκειας 

ά α 

2017

Η διαδικασία για τη σύναψη πολλαπλής σύμβασης-πλαισίου με ανάθεση κατά 
προτεραιότητα (σύστημα κατάταξης), τετραετούς διάρκειας, για την οργάνωση και 
τον σχεδιασμό εκδηλώσεων δεν εξασφάλιζε τον απαιτούμενο ανταγωνισμό τιμών και η 
συναφθείσα σύμβαση ενδέχεται να μην αφορά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά 

ά α 

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, η Υπηρεσία είχε εισαγάγει την 
ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών για ορισμένες διαδικασίες, όχι 
όμως και την ηλεκτρονική τιμολόγηση ή την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Εν εξελίξει

2017 Η Υπηρεσία δεν προέβη σε διεξοδική ανάλυση του πιθανού αντικτύπου του Brexit Ολοκληρώθηκε
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3 3 8  Για να είναι σε θέση να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για την αύξηση της επαγγελματικής υποστήριξης του BEREC, η 
επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του BEREC (ΕΔ) ζήτησε από τον Οργανισμό να εξετάσει διάφορες εναλλακτικές επιλογές για την 
εξωτερική ανάθεση των καθημερινών και συνήθων καθηκόντων  Μετά από ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών, η Υπηρεσία του 
BEREC σύναψε σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου και γραμματείας στην Υπηρεσία του BEREC για 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία είναι διαφορετική από τη χρήση προσωρινών εργαζομένων 

Η Υπηρεσία του BEREC θα ήθελε να τονίσει ότι, σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων, οι οποίες προσαρτώνται στη σύμβαση-πλαίσιο, 
ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο 

3 3 9  Η Υπηρεσία του BEREC λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ανησυχίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, όπως προτείνεται, θα 
απευθύνεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για ζητήματα που αφορούν τον πίνακα προσωπικού  Ο Οργανισμός θα ήθελε 
να υπογραμμίσει το γεγονός ότι όλες οι προαναφερθείσες συμβάσεις συνήφθηκαν κατόπιν ανοικτής διαδικασίας και είχαν την ευκαιρία 
να συμμετέχουν και άλλες εταιρείες στον διαγωνισμό  Δυστυχώς, για το είδος των σχετικών υπηρεσιών, ο τοπικός διαγωνισμός μπορεί 
να είναι πολύ περιορισμένος και οι ξένες εταιρείες δεν ενδιαφέρονται απαραίτητα  Για τις σημαντικότερες υπηρεσίες, ο Οργανισμός 
συνήθως προσπαθεί να συνάπτει συμβάσεις πλαίσιο διαδοχικού τύπου προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων 
σε περίπτωση που ο πρώτος ανάδοχος δεν επιτύχει την επίτευξη αποτελεσμάτων  Επί του παρόντος, τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί 
στον εν λόγω ανάδοχο είναι διοικητικής φύσεως 

3 3 10  Η Υπηρεσία του BEREC δεν είχε μέχρι το 2018 χωριστές οδηγίες για τις ασυνήθιστα χαμηλές τιμές των προσφορών  Οι 
προσφορές τιμών στη συγκεκριμένη σύμβαση ελέγχθηκαν σε σχέση με τις λεπτομερείς τεχνικές προσφορές και η αναθέτουσα αρχή 
διαπίστωσε ότι η επιλεγείσα προσφορά ήταν εύλογη  Κατόπιν των παρατηρήσεων που ελήφθησαν από τους ελεγκτές, η Υπηρεσία του 
BEREC έλαβε υπόψη τη διαπίστωση του Συνεδρίου και εισήγαγε τον ορισμό της ασυνήθιστα χαμηλής τιμής της προσφοράς (30 % 
χαμηλότερο από το εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης) στο εσωτερικό εγχειρίδιο προμηθειών 
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3 4  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (CEDEFOP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 4 1  Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (εφεξής «το Κέντρο» ή «το Cedefop»), με έδρα στη 
Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  337/75 του Συμβουλίου (40), ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (41)  Κύρια αποστολή του αποτελεί η ανάπτυξη της επαγγελματικής 
κατάρτισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης  Για την επίτευξη του στόχου αυτού, καθήκον του είναι να καταρτίζει και να διαδίδει 
τεκμηρίωση σχετικά με τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης 

3 4 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Κέντρο (42) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Κέντρο

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 18 18

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 117 116

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Κέντρο 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 4 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Κέντρου οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (43) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (44) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 4 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Κέντρου για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(40) ΕΕ L 39 της 13 2 1975, σ  1 
(41) ΕΕ L 30 της 31 1 2019, σ  90 
(42) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Κέντρου διατίθενται στον ιστότοπό του: www cedefop 

europa eu 
(43) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(44) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 4 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 
είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 4 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 4 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 4 8  Ελέγξαμε δύο προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν το 2018 από δύο εφεδρικούς πίνακες επιτυχόντων που είχαν καταρτιστεί 
το 2015 και το 2016 (45)  Η διαχείριση και η τεκμηρίωση και των δύο διαδικασιών ήταν πλημμελείς, όπως είχε συμβεί και με πολλές 
άλλες διαδικασίες πρόσληψης που είχαμε ελέγξει σε προηγούμενα χρόνια  Η διαδικασία που εφαρμόζει το Κέντρο για τον εντοπισμό και 
τη διαχείριση πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν τα μέλη των επιτροπών επιλογής δεν ήταν αποτελεσματική  
Αυτό ήταν ιδιαιτέρως προφανές στην περίπτωση δύο εσωτερικών υποψηφίων, για τους οποίους κανένα από τα μέλη της επιτροπής 
επιλογής δεν δήλωσε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, μολονότι ορισμένα εξ αυτών είχαν εργαστεί με τους υποψηφίους αυτούς  Επίσης, 
η αρχικώς συμφωνηθείσα μέθοδος βαθμολόγησης άλλαξε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και δεν εφαρμόστηκε με διαφανή τρόπο  
Επιπλέον, η ισχύς ενός από τους δύο εφεδρικούς πίνακες παρατάθηκε παράτυπα  Οι εντοπισθείσες αδυναμίες υπονομεύουν τις αρχές 
της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων  Το Κέντρο οφείλει να λάβει αμέσως διορθωτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν 
την εφαρμογή τακτικών διαδικασιών πρόσληψης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3 4 9  Από τον Νοέμβριο του 2017 το Κέντρο δεν διαθέτει εσωτερικό νομικό σύμβουλο  Κατά συνέπεια, όλα τα νομικά ζητήματα 
ανατίθενται εκτός οργανισμού, είτε βάσει συμφωνιών σε επίπεδο υπηρεσιών με την Επιτροπή και έναν άλλο οργανισμό της ΕΕ είτε 
με ανάθεση σε εξωτερικές νομικές εταιρείες  Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 για την παροχή νομικών υπηρεσιών 
ανήλθαν συνολικά σε 181 039 ευρώ  Λόγω του μεγάλου αριθμού νομικών υποθέσεων που έχει να επιλύσει το Κέντρο, αυτό το μοντέλο 
της εξ ολοκλήρου εξωτερικής ανάθεσης δημιουργεί κίνδυνο για τον συνεπή χειρισμό των υποθέσεων και υπονομεύει την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και συγκεκριμένα το σκέλος της αποδοτικότητας  Όσον αφορά τη διαφάνεια του χειρισμού των 
διαφόρων νομικών υποθέσεων, μολονότι το δεύτερο εξάμηνο του 2018 το Κέντρο εισήγαγε διάφορες βελτιώσεις, οι περιορισμοί που 
αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι διαχείρισης όταν επιθυμούν να ζητήσουν εξωτερικές νομικές συμβουλές και το γεγονός ότι δεν υπήρχε 
διαδρομή ελέγχου για ορισμένες νομικές δαπάνες υπονομεύουν τη διαφάνεια στον τομέα αυτό  Το Κέντρο οφείλει να επαναξιολογήσει 
τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις νομικές υποθέσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει μια νομική υπηρεσία που να λειτουργεί με 
αποδοτικότητα και διαφάνεια 

3 4 10  Όσον αφορά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου στο Κέντρο, η τιμή και η 
ποιότητα, ως κριτήρια ανάθεσης, δεν αναλύονταν πάντοτε επαρκώς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η σύναψη της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη σύμβασης  Πέραν αυτού, η μεθοδολογία και η τεκμηρίωση από το Κέντρο των ενδεχομένως ασυνήθιστα 
χαμηλών προσφορών ήταν ανεπαρκείς  Το Κέντρο οφείλει να χρησιμοποιεί καταλληλότερα κριτήρια για την ανάθεση των συμβάσεων  
Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, οφείλει να διερευνά και να αναλύει τους λόγους, προκειμένου να διασφαλίζει τη 
βιωσιμότητα των προσφορών 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 4 11  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Human 
Resource Management and Ethics in CEDEFOP» (46)  Το Κέντρο εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση όλων των πιθανών 
δυνατοτήτων βελτίωσης που είχε εντοπίσει η IAS 

(45) Κατά τον χρόνο του ελέγχου μας (Νοέμβριος 2018), δεν υπήρχαν διαδικασίες επιλογής που να έχουν περαιωθεί πρόσφατα 
(46) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017 Εντοπίστηκαν αδυναμίες στη διαχείριση δύο διαδικασιών πρόσληψης διοικητικών 
στελεχών και, ως εκ τούτου, οι διαδικασίες θεωρούνται παράτυπες Εν εξελίξει

2017
Το Κέντρο δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά συνήθως όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει

2017 Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, το Κέντρο δεν είχε αρχίσει 
ακόμη να χρησιμοποιεί κανένα από τα εργαλεία ΤΠ που είχε αναπτύξει η Επιτροπή Εν εξελίξει
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

3 4 8  Το Cedefop λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δύο προσλήψεις και τις αδυναμίες 
που εντοπίστηκαν  Το Cedefop διεξάγει εκτενή διαδικασία για να βελτιωθούν εν γένει οι διαδικασίες επιλογής  Στο πλαίσιο αυτό, το 
Cedefop έχει ήδη αναθεωρήσει τη διαδικασία που εφαρμόζει σχετικά με τη σύγκρουσης συμφερόντων  Οι μέθοδοι βαθμολόγησης και η 
τεκμηρίωση της όλης διαδικασίας επιλογής επανεξετάζονται επίσης στο πλαίσιο της βελτίωσης των διαδικασιών επιλογής του Cedefop  
Τέλος, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι κάθε παράταση του εφεδρικού καταλόγου θα πραγματοποιείται με 
σύννομο τρόπο 

3 4 9  Το Cedefop αναγνωρίζει τις αδυναμίες που επισήμανε το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά την εξ ολοκλήρου εξωτερική ανάθεση 
των νομικών υπηρεσιών από τον Νοέμβριο του 2017 και μετά  Όπως διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, η διοίκηση του Cedefop 
έλαβε, ήδη το δεύτερο εξάμηνο του 2018, επείγοντα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένοι από τους κρίσιμους κινδύνους 
που εντοπίστηκαν κατά τη διαχείριση των νομικών υποθέσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2017, ιδίως η έλλειψη διαφάνειας και η σοβαρή 
έλλειψη τεκμηρίωσης  Τα μέτρα που ελήφθησαν περιλαμβάνουν τα εξής: νέες κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή αιτήματος 
παροχής νομικών συμβουλών και για τη σχετική διαδικασία, διευκόλυνση της πρόσβασης σε νομικές συμβουλές, δημιουργία κεντρικού 
ευρετηρίου για όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά νομικά αρχεία, δημιουργία εργαλείων ηλεκτρονικής συνεργασίας για όλες τις νομικές 
υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και μεταφορά των έντυπων νομικών φακέλων στα αρχεία του Cedefop 

Το Cedefop λαμβάνει επίσης υπόψη την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης δημιουργεί 
κίνδυνο για τον συνεπή χειρισμό των υποθέσεων, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των εξωτερικών παροχών νομικών υπηρεσιών  
Ωστόσο, όλα τα αιτήματα παροχής νομικών συμβουλών εξετάστηκαν με τον κατάλληλο τρόπο, αν και με περισσότερους διοικητικούς 
περιορισμούς και με υψηλότερο κόστος  Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής άτυπων νομικών συμβουλών 
εξακολουθεί να θεωρείται μείζον πρόβλημα 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Cedefop θα επανεκτιμήσει τον τρόπο με τον 
οποίο οργανώνεται η νομική του υπηρεσία και θα επανεξετάσει τους κινδύνους με το εποπτικό του όργανο 

3 4 10  Λαμβάνουμε υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου  Η αγορά ταξιδιωτικών γραφείων είναι ένας ιδιαίτερος 
κλάδος, ο οποίος λειτουργεί με συγκεκριμένα συστήματα κοστολόγησης  Το Cedefop χρησιμοποίησε την αμοιβή του ταξιδιωτικού 
πρακτορείου ως τον καταλληλότερο δείκτη για τον καθορισμό του κριτηρίου της τιμής ενώ τα ίδια ποιοτικά κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν 
στις προηγούμενες προσκλήσεις υποβολής προσφορών  Ωστόσο, το Κέντρο θα επικεντρώσει τις προσπάθειές του στη βελτίωση της 
εφαρμογής των ποιοτικών κριτηρίων ανάθεσης στις μελλοντικές προσκλήσεις για παρόμοιες υπηρεσίες  Όσον αφορά την αξιολόγηση 
των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, ήδη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 το Cedefop προσάρμοσε τον μαθηματικό τύπο για τον 
προσδιορισμό πιθανών ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών  Το Κέντρο θα εξασφαλίσει ότι θα ζητούνται και θα αναλύονται συστηματικά 
πρόσθετες πληροφορίες στην περίπτωση προσφορών οι οποίες, μετά την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου, προσδιορίζονται ως 
ασυνήθιστα χαμηλές  Οι πληροφορίες αυτές θα λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση ανάθεσης της σύμβασης 
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3 5  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (EASA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 5 1  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο EASA»), με έδρα στην Κολωνία, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (47), ο οποίος καταργήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  216/2008 (48)  Στον Οργανισμό έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα ρυθμιστικού και εκτελεστικού χαρακτήρα 
καθήκοντα στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας 

3 5 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (49) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 192 198

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 771 767

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 5 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (50) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (51) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 5 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 5 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 
είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

(47) ΕΕ L 240 της 7 9 2002, σ  1 
(48) ΕΕ L 79 της 19 3 2008, σ  1 
(49) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www easa 

europa eu 
(50) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(51) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.easa.europa.eu
http://www.easa.europa.eu


11 12 2019 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/49EL

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 5 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 5 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 5 8  Οι συμβάσεις-πλαίσιο είναι συμφωνίες που συνάπτονται με διάφορους παρόχους και καθορίζουν τους όρους που θα διέπουν 
επιμέρους αγορές κατά την περίοδο ισχύος της συμφωνίας  Για τη σύναψη σύμβασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης 
δεδομένων αξίας έως και 5 εκατομμυρίων ευρώ (πληρωμές το 2018: 0 ευρώ), ο Οργανισμός επέλεξε να χρησιμοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο 
με έναν και μόνο ανάδοχο κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ  Ωστόσο, 
οι όροι που διατυπώνονταν στη σύμβαση-πλαίσιο δεν ήταν αρκούντως ειδικοί ώστε να επιτρέπουν τον θεμιτό ανταγωνισμό, επειδή οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις που αφορούσαν τις προς παροχή υπηρεσίες δεν ήταν ακόμη γνωστές κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης  
Σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, σε τέτοιες περιστάσεις η αναθέτουσα αρχή πρέπει να υπογράψει 
σύμβαση-πλαίσιο με πολλούς αναδόχους, ενώ για τις επιμέρους αγορές πρέπει να εφαρμόζεται ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ των 
επιλεγέντων αναδόχων  Συνιστάται στον Οργανισμό να καταρτίζει συμβάσεις-πλαίσιο που να επιτρέπουν τον θεμιτό ανταγωνισμό και 
να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα της δαπάνης 

3 5 9  Στο πλαίσιο μιας άλλης διαδικασίας στο πλαίσιο της βασικής δραστηριότητας του Οργανισμού, ήτοι την ανάθεση καθηκόντων 
πιστοποίησης, αξίας 7 700 000 ευρώ (πληρωμές το 2018: 16 747 ευρώ), ο Οργανισμός ανέθεσε τις συμβάσεις αποκλειστικά βάσει 
της ποιότητας των υπηρεσιών χωρίς αξιολόγηση της τιμής τους  Επιπλέον, ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση με έναν ανάδοχο χωρίς 
να έχει αποδείξεις ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν ενέπιπτε σε περίπτωση αποκλεισμού  Καμία από τις δύο ενέργειες δεν ήταν σύμφωνη 
με τον δημοσιονομικό κανονισμό  Ο Οργανισμός οφείλει να λαμβάνει τις αποφάσεις ανάθεσης έχοντας ως κριτήρια την ποιότητα και 
την τιμή και να διασφαλίζει ότι οι συμβάσεις υπογράφονται μόνον αφού έχουν επαληθευθεί τα κριτήρια αποκλεισμού 

3 5 10  Ο Οργανισμός δέσμευσε τα απαραίτητα κεφάλαια για μια συμφωνία, με την Επιτροπή, αξίας 115 000 εκατομμυρίων ευρώ, 
για την παροχή υπηρεσιών αρχειοθέτησης περί τους 8 μήνες μετά την ανανέωση της συμφωνίας  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, η δέσμευση πόρων πρέπει να έχει καταχωριστεί πριν από την ανάληψη της σχετικής νομικής δέσμευσης, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι  Ο Οργανισμός οφείλει να προβαίνει στην ανάληψη των δημοσιονομικών δεσμεύσεων 
πριν από την ανάληψη των νομικών 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3 5 11  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Strategic 
Risk Assessment including IT in EASA» (52)  Ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση ορισμένων δυνατοτήτων 
βελτίωσης 

3 5 12  Το 2018 πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση των διεργασιών που οδηγούν στην ανάπτυξη του ενιαίου εγγράφου 
προγραμματισμού του EASA και των τρόπων με τους οποίους τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
κράτη μέλη και εκπρόσωποι του κλάδου) καλούνται να εκφέρουν γνώμη κατά την κατάρτιση του εγγράφου αυτού (53)  Επί του παρόντος, 
ο Οργανισμός εκπονεί σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση τυχόν δυνατοτήτων βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 5 13  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(52) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
(53) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές εργασίες αξιολόγησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2016
Ο Οργανισμός έχει συσσωρεύσει πλεόνασμα ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ από 
δραστηριότητες που χρηματοδότησε η βιομηχανία τα προηγούμενα χρόνια (1), κάτι που 
δεν προβλέπεται στον ιδρυτικό κανονισμό του 

Εν εξελίξει
(Το ζήτημα εκφεύγει του 

ελέγχου του Οργανισμού)

2017
Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του υπόλογου καθιστώντας τον άμεσα 
υπόλογο στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για 
τα λειτουργικά θέματα) του Οργανισμού 

Ολοκληρώθηκε

2017

Για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ΤΠ αξίας έως και 22 εκατομμυρίων 
ευρώ, ο Οργανισμός επέλεξε να χρησιμοποιήσει συμβάσεις-πλαίσιο με ανάθεση σε τρεις 
αναδόχους κατά προτεραιότητα (σύστημα κατάταξης)  Οι όροι που διατυπώνονταν 
στη σύμβαση-πλαίσιο δεν ήταν αρκούντως ειδικοί ώστε να επιτρέπουν τον θεμιτό 
ανταγωνισμό και να δικαιολογούν την κατάταξη των αναδόχων για όλες τις μελλοντικές 
επιμέρους αγορές 

ά α 

2017 Ανατέθηκε και υπογράφηκε σύμβαση-πλαίσιο ΤΠ για ανώτατο ποσό 15 εκατομμυρίων 
ευρώ, παρότι η απόφαση χρηματοδότησης κάλυπτε μόνο ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ ά α 

2017

Στην περίπτωση μίας ελεγχθείσας πληρωμής ύψους περίπου 300 000 ευρώ, ο 
Οργανισμός αγόρασε υπηρεσίες ΤΠ, μέσω του αντισυμβαλλόμενου στη σύμβαση-
πλαίσιο, χωρίς να κινήσει ανταγωνιστική διαδικασία  Το 2017 οι συνολικές πληρωμές 
προς τον συγκεκριμένο ανάδοχο ανήλθαν σε 2 εκατομμύρια ευρώ 

ά α 

2017
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός είχε εισαγάγει 
την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών και την ηλεκτρονική υποβολή 
προσφορών για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική τιμολόγηση 

Εκκρεμεί

(1) Το 2014 και το 2015 συσσωρεύθηκαν πλεονάσματα 15,3 εκατομμυρίων και 16,9 εκατομμυρίων ευρώ, αντίστοιχα  Στο τέλος του 2018, το πλεόνασμα 
ανερχόταν σε 52 εκατομμύρια ευρώ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 5 8  Όπως επισημαίνει το Συνέδριο, ο Οργανισμός δρομολόγησε ανοικτή διαδικασία που επιτρέπει την πλήρη διαφάνεια και τον 
ανταγωνισμό σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς  Ο Οργανισμός επέλεξε μια ενιαία σύμβαση πλαίσιο αντί για πολλαπλή 
σύμβαση-πλαίσιο με σκεπτικό που βασίζεται στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και στη συνοχή κατά την εφαρμογή της σύμβασης  
Η χρήση πολλαπλής σύμβασης πλαισίου θα οδηγούσε σε αλλαγή του αναδόχου κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης πλαισίου, η 
οποία όχι μόνο θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην εκτέλεση της σύμβασης όσον αφορά τη συνοχή (ο ανάδοχος συμμετέχει στα διοικητικά 
συμβούλια του προγράμματος, κάτι που απαιτεί τη συνεχή συμμετοχή και συνεισφορά του) και την έγκαιρη ολοκλήρωσή της, αλλά 
επίσης δεν συνάδει με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δεδομένης της πρόσθετης προσπάθειας, της διάρκειας και 
των πόρων που θα απαιτούσε η πρόσληψη νέου/διαφορετικού αναδόχου για κάθε ειδική σύμβαση δυνάμει της παρούσας σύμβασης-
πλαισίου (ύψους 30 000 ευρώ στο πλαίσιο της πρώτης ειδικής σύμβασης και 100 000 ευρώ στο πλαίσιο της τρίτης ειδικής σύμβασης) 

3 5 9  Η τιμή είναι ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό του καλύτερου δυνατού παρόχου 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης  Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα των υπηρεσιών αυτής της βασικής δραστηριότητας του 
Οργανισμού  Η συνεκτίμηση της τιμής σε προγενέστερο στάδιο ενέχει τον κίνδυνο να δοθεί πλεονέκτημα σε έναν λιγότερο κατάλληλο 
προσφέροντα και μπορεί να περιορίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό για τις ΜΜΕ  Ο Οργανισμός διασφάλισε ότι δεν υπήρξε παραβίαση 
σε καμία από τις αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα του Οργανισμού δεν 
αντικατοπτρίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό  Επιπλέον, δεν υπήρχε κίνδυνος να ζητήσει ο Οργανισμός υπηρεσίες από μη επιλέξιμο 
πάροχο, καθώς είχαν υποβληθεί αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού, πριν από οποιαδήποτε πιστοποίηση/ανάθεση 
καθηκόντων  Ο Οργανισμός θα επανεξετάσει την προσέγγιση για τη λήψη υπηρεσιών από ειδικευμένους φορείς 

3 5 10  Τα 115 000 ευρώ διατέθηκαν στην ειδική γραμμή του προϋπολογισμού και εγκρίθηκαν, αν και δεν είχαν επισήμως δεσμευθεί 
πριν από την ανανέωση της προαναφερόμενης συμφωνίας κατά το δεύτερο έτος της σύμβασης  Η δέσμευση πόρων υπογράφηκε πριν 
από την παραλαβή του τιμολογίου, αλλά μετά την έναρξη της υπηρεσίας  Ως εκ τούτου, αυτή η εκ των υστέρων δέσμευση πόρων 
αποτελεί εξαίρεση 
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3 6  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΕΑΤ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 6 1  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (εφεξής «η Αρχή» ή «η ΕΑΤ»), της οποίας η έδρα μεταφέρθηκε στο Παρίσι, ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ  1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (54)  Καθήκον της Αρχής είναι να συμβάλλει 
τόσο στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων και πρακτικών υψηλής ποιότητας όσο και στη συνεπή εφαρμογή 
των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, να προωθεί και να διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
αρμόδιων αρχών, να παρακολουθεί και να εκτιμά τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς της και να ενισχύει την προστασία 
των καταθετών και των επενδυτών 

3 6 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Αρχή (55) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Αρχή

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 38 43

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 190 190

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από την Αρχή 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 6 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς της Αρχής οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (56) και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού (57) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 6 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Αρχής για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

Επισήμανση ειδικού θέματος

3 6 5  Στις 20 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε για τη μεταφορά της 
έδρας της Αρχής στο Παρίσι (Γαλλία)  Η μετεγκατάσταση πραγματοποιείται σταδιακά από τον Μάρτιο του 2019 και οι λογαριασμοί 
της Αρχής για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 περιλαμβάνουν προβλέψεις για σχετικά έξοδα, ανερχόμενες 
σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και προβλέψεις για εναπομένουσες μελλοντικές πληρωμές για τα γραφεία της στο Λονδίνο ύψους 
10,4 εκατομμυρίων ευρώ 

(54) ΕΕ L 331 της 15 12 2010, σ  12 
(55) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Αρχής διατίθενται στον ιστότοπό της: www eba europa eu 
(56) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(57) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.eba.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 6 6  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 
είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Λοιπά θέματα

3 6 7  Επιπλέον, το 40 % του προϋπολογισμού της Αρχής χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 60 % 
από άμεσες εισφορές των κρατών μελών της ΕΕ  Μελλοντικά, τα έσοδα της Αρχής είναι πιθανό να μειωθούν συνεπεία της απόφασης 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 6 8  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 6 9  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3 6 10  Το 2018 σηματοδοτήθηκε ως έτος προετοιμασίας της μετεγκατάστασης της Αρχής στο Παρίσι  Ένα από τα βασικά στοιχεία 
της προετοιμασίας αυτής ήταν η διαδικασία διαγωνισμού για τη μίσθωση νέων γραφειακών χώρων στο Παρίσι  Η ΕΑΤ επιχείρησε να 
συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών (ESMA), που έχει και αυτή την έδρα της στο Παρίσι και προετοίμαζε 
επίσης κοινή διαδικασία διαγωνισμού για τη μίσθωση γραφειακών χώρων την ίδια περίοδο  Ωστόσο, η κοινή διαδικασία για τη σύναψη 
σύμβασης διακόπηκε και οι δύο αρχές διενήργησαν χωριστές διαδικασίες όχι μόνο για τη μίσθωση γραφειακών χώρων αλλά και για την 
παροχή άλλων συναφών υπηρεσιών, όπως οι συμβουλές σε θέματα ακινήτων, η διαρρύθμιση των γραφείων και η διαχείριση έργων, με 
αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία επίτευξης οικονομιών κλίμακας και βελτίωσης της αποδοτικότητας  Οι αρχές πρέπει να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους και να χρησιμοποιούν όπου αυτό είναι δυνατό κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

3 6 11  Η Αρχή κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την προετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού και της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης των προσφορών  Ωστόσο, τα κριτήρια ανάθεσης θα μπορούσαν να είναι ακόμη συναφέστερα με το αντικείμενο της 
σύμβασης  Στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη μίσθωση των μελλοντικών γραφείων της Αρχής, οι προσφέροντες βαθμολογούνταν 
επιπλέον, εάν δήλωναν ότι μπορούσαν να προσφέρουν γραφειακούς χώρους επαρκείς και για την εγκατάσταση της ESMA στο ίδιο 
κτίριο  Ο υποψήφιος που επελέγη τελικά είχε λάβει αυτή την επιπλέον βαθμολογία, αλά τελικά δεν υπέβαλε αίτηση για τις εγκαταστάσεις 
της ESMA 

3 6 12  Η ΕΑΤ δεσμεύθηκε να απασχολεί εργαζομένους μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης (προσωρινά απασχολούμενοι) 
βάσει συμβάσεων-πλαισίου που σύναψε με δύο τέτοιες εταιρείες  Το 2018 η Αρχή χρησιμοποίησε 42 προσωρινά απασχολούμενους, 
επιπλέον των 190 δικών της υπαλλήλων  Οι σχετικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 ανήλθαν σε 2 888 262 ευρώ  
Από αυτούς τους προσωρινά απασχολούμενους, η Αρχή χρησιμοποίησε τους 27 σε καθήκοντα σχετικά με ΤΠ, ενώ από τους δικούς 
της υπαλλήλους μόνο 13 ήταν επιφορτισμένοι με τέτοια καθήκοντα  Αυτό δημιούργησε μια κρίσιμη κατάσταση εξάρτησης από την 
εταιρεία προσωρινής απασχόλησης σε έναν καίριας σημασίας τομέα για τις δραστηριότητες της ΕΑΤ  Η Αρχή οφείλει να εκθέσει στις 
αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο για την επιχειρησιακή της συνέχεια κατά τη συζήτηση του αριθμού 
των υπαλλήλων που πρέπει να υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 6 13  Επιπλέον, για τις συμβάσεις που αφορούν τη χρήση προσωρινά απασχολουμένων, ισχύει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, 
βάσει του οποίου επιβάλλεται σειρά υποχρεώσεων τόσο στις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης όσο και στους έμμεσους εργοδότες  
Σύμφωνα με την οδηγία 2008/104/ΕΚ και την εργατική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, μια βασική υποχρέωση είναι οι προσωρινά 
απασχολούμενοι να εργάζονται υπό τους ίδιους εργασιακούς όρους με τους εργαζομένους που απασχολούνται απευθείας από τον έμμεσο 
εργοδότη  Ωστόσο, οι συμβάσεις δεν προέβλεπαν ρητώς την υποχρέωση των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης να συμμορφώνονται 
με τους όρους αυτούς και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η Αρχή προέβη σε οποιαδήποτε σύγκριση 
των όρων εργασίας που ισχύουν για τους δικούς της υπαλλήλους με αυτούς που ισχύουν για τους προσωρινά απασχολούμενους  
Αυτό δημιουργεί κίνδυνο αντιδικιών και προσβολής της φήμης της  Η Αρχή οφείλει να αναλύσει τους όρους εργασίας των προσωρινά 
απασχολουμένων και να διασφαλίσει ότι οι όροι αυτοί είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή και την εθνική εργατική νομοθεσία 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 6 14  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «The Single Rulebook 
- Questions & Answers in the European Banking Authority» (58)  Η Αρχή εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση ορισμένων 
δυνατοτήτων βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 6 15  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(58) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017

Σε τέσσερις από τις πέντε ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που 
ελέγξαμε, μόνον ένας υποψήφιος πληρούσε τα κριτήρια ποιότητας και όλοι οι άλλοι 
αποκλείστηκαν  Αυτό σημαίνει ότι η Αρχή δίνει υπερβολική έμφαση στα κριτήρια 
ποιότητας 

Ολοκληρώθηκε

2017
Η Αρχή δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό της και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά συνήθως όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, η Αρχή είχε εισαγάγει την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών 
για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Ολοκληρώθηκε
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

3 6 10  Η ΕΑΤ και η ESMA προσπάθησαν να διεξαγάγουν κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σχετικά με τα κτήρια στα οποία 
θα στεγάζονταν, αλλά αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε κοινή διαδικασία για δύο βασικούς λόγους  Πρώτον, η έρευνα αγοράς 
της EΑΤ έδειξε ότι μόνο ένας μικρός αριθμός κτηρίων στην περιφέρεια του Παρισιού θα μπορούσε να φιλοξενήσει και τις δύο αρχές 
εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου  Η ΕΑΤ, έχοντας ωστόσο μικρότερες απαιτήσεις χώρου, θα είχε μια σημαντικά μεγαλύτερη 
αγορά να επιλέξει εάν πραγματοποιούσε τη δική της διαδικασία διαγωνισμού  Η επιλογή αυτή επιβεβαιώθηκε από τον υψηλό αριθμό 
των κτηρίων που κλήθηκαν από την ΕΑΤ να υποβληθούν σε προσφορά (28) και από τον αριθμό των προσφορών που ελήφθησαν (12)  
Επιπλέον, οι αναμενόμενες δυνητικές εξοικονομήσεις που θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω της κοινής διαδικασίας για την ανάθεση 
σύμβασης δεν επιβεβαιώθηκαν από την κοινή έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε από τους δύο οργανισμούς  Δεύτερον, υπήρχε επίσης 
πρόβλημα χρόνου, καθώς η ΕΑΤ χρειαζόταν να έχει κτήριο διαθέσιμο οκτώ μήνες νωρίτερα από την ESMA 

3 6 11  Η ΕΑΤ συμπεριέλαβε το κριτήριο της επέκτασης ως συμβιβαστική λύση με στόχο να αυξήσει την πιθανότητα μίσθωσης χώρου 
σε κτήριο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει και τους δύο οργανισμούς, χωρίς τη διενέργεια κοινής διαδικασίας 

3 6 12, 3 6 13  Η παρούσα απάντηση αφορά και τις δύο παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση προσωρινών εργαζομένων  Η EΑΤ 
έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει τη μεταφορά γνώσεων από τους προηγούμενους προσωρινούς εργαζομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο 
στον ανάδοχο παροχής υπηρεσιών ΤΠ στο Παρίσι  Επιπλέον, με τη μετάβαση στο Παρίσι, η EΑΤ λαμβάνει διαφορετική προσέγγιση 
όσον αφορά τους προσωρινούς εργαζόμενους, μειώνοντας ή εξαλείφοντας σημαντικά τη χρήση τους από την Αρχή με τη θέσπιση 
συμβάσεων βάσει υπηρεσιών, όποτε αυτό είναι δυνατόν, πράγμα που, αντίστοιχα, μειώνει ή εξαλείφει τον κίνδυνο που διαπιστώθηκε 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
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3 7  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ECHA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 7 1  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο ΕCHA»), με έδρα στο Ελσίνκι, ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ  1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (59)  Τα κύρια καθήκοντά του είναι να εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών στην 
εσωτερική αγορά, και ταυτοχρόνως να προάγει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία  Επίσης, ο Οργανισμός προάγει την ανάπτυξη 
εναλλακτικών μεθόδων για την εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με τις ουσίες 

3 7 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (60) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 112 119

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 563 572

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 7 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (61) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (62) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 7 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(59) ΕΕ L 396 της 30 12 2006, σ  1 
(60) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www echa 

europa eu 
(61) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(62) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.echa.europa.eu
http://www.echa.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 7 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 
είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Λοιπά θέματα

3 7 6  Το Συνέδριο, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τις γνώμες που διατυπώνει σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 
και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο 
Οργανισμός είναι εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενος και εισπράττει τέλη από τις επιχειρήσεις που αιτούνται την καταχώριση χημικών 
ουσιών, όπως απαιτεί ο κανονισμός REACH (63)  Τα επιβαλλόμενα τέλη εξαρτώνται από το μέγεθος των επιχειρήσεων (πολύ μικρές, 
μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και την ποσότητα των καταχωριζόμενων χημικών ουσιών (ισχύουν διαφορετικά κατώτατα όρια) 

3 7 7  Όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (64), ο Οργανισμός υπολογίζει και χρεώνει τα τέλη βάσει των πληροφοριών 
που παρέχουν οι επιχειρήσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης  Από τις πρώτες καταχωρίσεις το 2009, το 27 % περίπου των 
επιχειρήσεων έχουν δηλώσει ότι είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες  Ο Οργανισμός κατέβαλε σοβαρές προσπάθειες προκειμένου να 
αναπτύξει ένα σύστημα εκ των υστέρων επαληθεύσεων για τον έλεγχο των πληροφοριών που παρέχουν οι αιτούντες σχετικά με το 
μέγεθος της επιχείρησης  Κατ’ αυτό τον τρόπο, βάσει των επαληθεύσεων που έχει πραγματοποιήσει από το 2011 και έχει ολοκληρώσει 
έως τώρα, ο Οργανισμός διαπίστωσε ότι ποσοστό 52 % περίπου των προαναφερόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες δήλωσαν ότι 
είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες (το 11 % του συνόλου), δεν είχε ταξινομηθεί στην κατάλληλη κατηγορία βάσει μεγέθους, με 
αποτέλεσμα την καταβολή χαμηλότερων τελών (65)  Η διαπίστωση αυτή καταδεικνύει τους περιορισμούς ενός συστήματος που 
βασίζεται υπερβολικά στις δηλώσεις των αιτούντων 

3 7 8  Προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση αυτή, ο Οργανισμός έχει χρεώσει όλα αυτά τα χρόνια στους αιτούντες, κατόπιν 
εκ των υστέρων επαληθεύσεων (66), διορθώσεις τελών, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις, που ανέρχονται σε 17,9 εκατομμύρια 
ευρώ περίπου (16,4 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2017)  Το 2018 ο Οργανισμός κατέγραψε σημαντική πρόοδο 
όσον αφορά την ανάκτηση ποσών από αδικαιολόγητη μείωση τελών και την είσπραξη εκπρόθεσμων διοικητικών επιβαρύνσεων  
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το προς ανάκτηση ποσό των εκπρόθεσμων διοικητικών επιβαρύνσεων ανερχόταν σε 1,45 εκατομμύρια 
ευρώ (έναντι 3,18 εκατομμυρίων ευρώ το 2017)  Εντούτοις, καθώς απομένει να γίνουν ακόμη σημαντικές εργασίες επαλήθευσης, 
το υπολειπόμενο ποσό των αναγκαίων διορθώσεων τελών δεν ήταν γνωστό στο τέλος του 2018 

3 7 9  Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, η επαλήθευση της ποσότητας των ουσιών που δηλώνουν οι επιχειρήσεις αποτελεί 
ευθύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών  Επομένως, ο Οργανισμός δεν εμπλέκεται στην επαλήθευση αυτού του δεύτερου στοιχείου 
του υπολογισμού των τελών 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 7 10  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 7 11  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 7 12  Ο Οργανισμός δεν διαθέτει πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις, βάσει της οποίας θα εντοπίζονταν τα ευαίσθητα καθήκοντα, θα 
εξασφαλιζόταν η διαρκής ενημέρωση του σχετικού καταλόγου και θα ορίζονταν τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων 
που συνδέονται με κατεστημένα συμφέροντα  Αυτό δεν συνάδει με τα πρότυπα εσωτερικών δικλίδων ελέγχου του Οργανισμού  Ο 
Οργανισμός πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατό πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις εργασίας 

(63) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ  1907/2006 
(64) Άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ  340/2008 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2008, σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να 

καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (EE L 107 
της 17 4 2008, σ  6) 

(65) Οι αριθμοί διαφέρουν από έτος σε έτος  Για το 2018 το ποσοστό αυτό ήταν 32 % 
(66) Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2019, ο ECHA είχε επαληθεύσει όλες τις ΜΜΕ που είχαν καταχωριστεί την περίοδο 2008-2012 και, με εφαρμογή 

μιας προσέγγισης προτεραιοποίησης, το 48 % των ΜΜΕ που είχαν καταχωριστεί την περίοδο 2013-2015  Από τις αρχές του 2020, ο ECHA θα 
ξεκινήσει προτεραιοποιημένες επαληθεύσεις μιας τρίτης περιόδου (2016-2019) 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 7 13  Ο ECHA, ένας εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός, διαθέτει έσοδα προερχόμενα από τέλη και επιβαρύνσεις 
που καταβάλλουν οι δραστηριοποιούμενοι του κλάδου και από επιχορήγηση ισοσκέλισης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ  Λόγω του 
σχεδιασμού του κανονισμού REACH, ο οποίος καθορίζει διάφορες προθεσμίες καταχώρισης, μεγάλο μέρος των εισοδημάτων του 
Οργανισμού μπορεί να δημιουργηθεί μόνο σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία  Κατόπιν της τρίτης και τελευταίας προθεσμίας καταχώρισης 
του Μαΐου του 2018, βάσει του κανονισμού REACH, ο Οργανισμός αναμένει τα τέλη και οι επιβαρύνσεις να μειωθούν σημαντικά 
από το 2019 και εξής  Επομένως, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος οι σχετικά σταθερές δαπάνες και τα πολύ λιγότερο προβλέψιμα έσοδα 
να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Οργανισμού και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του  Ο Οργανισμός, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή και τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, πρέπει να ξεκινήσει συζητήσεις για την εξεύρεση ενός 
νέου βιώσιμου χρηματοδοτικού μοντέλου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3 7 14  Στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών υποδομής ΤΠ, εκτιμώμενης αξίας 
35,4 εκατομμυρίων ευρώ, πέντε εταιρείες υπέβαλαν προσφορές μεταξύ 10 και 38,2 εκατομμυρίων ευρώ  Ο ECHA ανέθεσε τη 
σύμβαση-πλαίσιο, αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ, στον υποψήφιο που είχε υποβάλει προσφορά για 12 εκατομμύρια ευρώ, καθώς αυτή 
θεωρήθηκε ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  Η σημαντική διαφορά μεταξύ της αξίας της σύμβασης και των πραγματικών 
προσφορών δημιουργεί προβληματισμό ως προς τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση  Ο Οργανισμός οφείλει να διαχειρίζεται αυστηρά 
από δημοσιονομική άποψη τις συμβάσεις ΤΠ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 7 15  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Conflict 
of Interest and Ethics in ECHA» (67)  Ο Οργανισμός εκπονεί σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση ορισμένων δυνατοτήτων βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 7 16  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(67) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2014 Οι δαπάνες για την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τα βιοκτόνα χρηματοδοτήθηκαν 
εν μέρει από συνεισφορές της ΕΕ στον προϋπολογισμό του Οργανισμού και όχι από τέλη Εν εξελίξει

2016
Το υψηλό επίπεδο μεταφορών πιστώσεων αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας 
του προϋπολογισμού  Ο Οργανισμός μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί 
περισσότερο διαχωριζόμενες πιστώσεις 

Ολοκληρώθηκε

2016 Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για την πλειονότητα των υπόλοιπων οργανισμών, ο ιδρυτικός 
κανονισμός του ECHA δεν απαιτεί ρητά τις περιοδικές εξωτερικές αξιολογήσεις 

Εκκρεμεί
(Το ζήτημα εκφεύγει του 

ελέγχου του Οργανισμού)

2017

Από τις εκ των υστέρων επαληθεύσεις του Οργανισμού προέκυψε ότι περισσότερες 
από τις μισές εταιρείες προέβησαν σε εσφαλμένη δήλωση του μεγέθους της επιχείρησής 
τους, γεγονός που επηρέασε σοβαρά τους υπολογισμούς των τελών και τα έσοδα του 
Οργανισμού  Επείγει η επιτάχυνση και η ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκ των 
υστέρων επαληθεύσεων 

Εν εξελίξει

2017

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζονται σφάλματα, ο Οργανισμός εκδίδει 
διορθωτικά τιμολόγια  Εντούτοις, ο Οργανισμός φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες 
στην ανάκτηση των διορθωμένων τελών  Ο Οργανισμός καταχώρισε πρόβλεψη 
ζημίας ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ στους λογαριασμούς του για το 2017 (ήτοι 
600 000 ευρώ περισσότερα από ό,τι στο τέλος του 2016) 

Εν εξελίξει

2017

Η επαλήθευση των ποσοτήτων που δηλώνουν οι επιχειρήσεις αποτελεί ευθύνη των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, και ο Οργανισμός δεν διαθέτει εξουσίες επιβολής  
Η ικανότητα του Οργανισμού να εκπληρώνει την εντολή του εξαρτάται από τις εθνικές 
αρχές  Εντούτοις, τα δύο τρίτα περίπου των επιχειρήσεων δεν επικαιροποίησαν τις 
καταχωρισμένες πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα των χημικών ουσιών που 
χειρίζονται  Αυτό υπονομεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού REACH, 
καθώς και την ακρίβεια του υπολογισμού των τελών 

Εν εξελίξει
(Το ζήτημα εκφεύγει του 

ελέγχου του Οργανισμού)

2017
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, αλλά συνήθως όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 7 12  Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την προκαταρκτική παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γνωρίζει ότι πρόκειται 
για ένα οριζόντιο ζήτημα που αφορά πολλούς οργανισμούς  Ο Οργανισμός θα εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης σχετικής πολιτικής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές του και τις πρακτικές πτυχές για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής 

3 7 13  Ο Οργανισμός επιβεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την Επιτροπή για την εξεύρεση ενός νέου, βιώσιμου 
χρηματοδοτικού μοντέλου 

3 7 14  Σύμφωνα με τον οδηγό της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις, η αρχική εκτίμηση από τον Οργανισμό της αξίας της 
σύμβασης-πλαισίου (35,4 εκατ  ευρώ) βασίστηκε σε εκ των προτέρων αξιολόγηση, στην προηγούμενη εμπειρία του, σε προηγούμενες 
παρόμοιες συμβάσεις και στις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την αγορά  Ο Οργανισμός επέλεξε την ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, ούτως ώστε να ενθαρρύνει τον μεγαλύτερο δυνατό ανταγωνισμό και να επιτύχει την πλέον συμφέρουσα τιμή 
μεταξύ των διαφόρων τεχνικών και οικονομικών λύσεων που παρέχονται στην αγορά για τις συγκεκριμένες ανάγκες του Οργανισμού  
Ελήφθησαν διάφορες προσφορές (πέντε προσφορές που κυμαίνονται από 38,2 εκατομμύρια ευρώ έως 10 εκατομμύρια ευρώ) οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι η εκτίμηση του Οργανισμού ήταν εύλογη 

Το τελικό ανώτατο όριο της σύμβασης-πλαισίου καθορίστηκε σύμφωνα με τον οδηγό για τις δημόσιες συμβάσεις της Επιτροπής  Η 
οικονομική αξιολόγηση βασίστηκε στην εφαρμογή των μοναδιαίων τιμών με βάση ένα αντιπροσωπευτικό σενάριο, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η έγκυρη σύγκριση των προσφορών  Κατά τον προσδιορισμό της τελικής αξίας της σύμβασης-πλαισίου, ο Οργανισμός 
αύξησε την εκτίμησή του για τον απαιτούμενο όγκο υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες δυναμικότητας 
σύμφωνα με τις νέες εντολές που ανατέθηκαν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
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3 8  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (EIOPA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 8 1  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής «η Αρχή» ή «η EIOPA»), με έδρα στη Φρανκφούρτη, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ  1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (68)  Καθήκον της Αρχής είναι να 
συμβάλλει στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων και πρακτικών υψηλής ποιότητας, να συνεισφέρει στη συνεπή 
εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, να προωθεί και να διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ αρμόδιων αρχών, να παρακολουθεί και να εκτιμά τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς της και να ενισχύει την 
προστασία των ασφαλισμένων, των μελών του συνταξιοδοτικού συστήματος και των συνταξιούχων 

3 8 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Αρχή (69) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Αρχή

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 24 25

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 151 146

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από την Αρχή 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 8 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς της Αρχής οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (70) και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού (71) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 8 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Αρχής για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(68) ΕΕ L 331 της 15 12 2010, σ  48 
(69) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Αρχής διατίθενται στον ιστότοπό της: https://eiopa europa eu
(70) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(71) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

https://eiopa.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 8 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 
είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Λοιπά θέματα

3 8 6  Ο προϋπολογισμός της EIOPA χρηματοδοτείται κατά 40 % από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 60 % από 
άμεσες συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ  Μελλοντικά, τα έσοδα της Αρχής είναι πιθανό να μειωθούν συνεπεία της απόφασης 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 8 7  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 8 8  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 8 9  Η EIOPA δεσμεύθηκε να απασχολεί εργαζομένους μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης (προσωρινά απασχολούμενοι) βάσει 
συμβάσεων-πλαισίου που σύναψε με δύο τέτοιες εταιρείες  Το 2018 η Αρχή χρησιμοποίησε 29 προσωρινά απασχολούμενους, επιπλέον 
των 146 δικών της υπαλλήλων  Οι πληρωμές που έγιναν συναφώς το 2018 ανήλθαν σε 763 035 ευρώ  Για τις συμβάσεις που αφορούν τη 
χρήση προσωρινά απασχολουμένων, ισχύει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου επιβάλλεται σειρά υποχρεώσεων τόσο στις εταιρείες 
προσωρινής απασχόλησης και όσο στους έμμεσους εργοδότες  Σύμφωνα με την οδηγία 2008/104/ΕΚ και την εργατική νομοθεσία της Γερμανίας, 
μια βασική υποχρέωση είναι οι προσωρινά απασχολούμενοι να εργάζονται υπό τους ίδιους εργασιακούς όρους με τους εργαζομένους που 
απασχολούνται απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη  Ωστόσο, οι συμβάσεις δεν προέβλεπαν ρητώς την υποχρέωση των εταιρειών προσωρινής 
απασχόλησης να συμμορφώνονται με τους όρους αυτούς και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η Αρχή προέβη 
σε οποιαδήποτε σύγκριση των όρων εργασίας που ισχύουν για τους δικούς της υπαλλήλους με αυτούς που ισχύουν για τους προσωρινά 
απασχολούμενους  Αυτό δημιουργεί κίνδυνο αντιδικιών και προσβολής της φήμης της  Η Αρχή οφείλει να αναλύσει τους όρους εργασίας των 
προσωρινά απασχολουμένων και να διασφαλίσει ότι οι όροι αυτοί είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή και την εθνική εργατική νομοθεσία 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

3 8 10  Για μια διαδικασία σύναψης σύμβασης παραχώρησης προσωρινά απασχολουμένων που κίνησε η EIOPA το 2018, εφάρμοσε 
κριτήρια ανάθεσης που συνίσταντο κυρίως σε μη ανταγωνιστικά στοιχεία τιμών  Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η διαδικασία σύναψης συμβάσεων οδήγησε στη σύναψη σύμβασης που εξασφάλιζε τη βέλτιστη σχέση τιμής-ποιότητας  Η Αρχή 
πρέπει να χρησιμοποιεί κριτήρια ανάθεσης που να επικεντρώνονται σε ανταγωνιστικά στοιχεία τιμών 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΕΣ

3 8 11  Το 2018 δημοσιεύσαμε ειδική έκθεση σχετικά με τη συμβολή της EIOPA στην εποπτεία και στη σταθερότητα του ασφαλιστικού 
τομέα (72)  Αποστολή της EIOPA, ως μίας από τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ), είναι η στήριξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και η προστασία των καταναλωτών στους τομείς των ασφαλίσεων και των επαγγελματικών συντάξεων  
Ο ασφαλιστικός κλάδος, με περιουσιακά στοιχεία αξίας ίσης περίπου με τα δύο τρίτα του συνολικού ΑΕγχΠ των κρατών μελών της ΕΕ, 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ευρώπης  Η διαταραχή του θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην 
πραγματική οικονομία και στην ευημερία των καταναλωτών  Εξετάσαμε κατά πόσον η EIOPA συνέβαλε αποτελεσματικά στην εποπτεία, στην 
εποπτική σύγκλιση και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα  Για την εξέταση αυτής της τελευταίας πτυχής, επικεντρωθήκαμε στις δοκιμές 
αντοχής της ασφαλιστικής αγοράς που πραγματοποιήθηκαν το 2016  Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η EIOPA έχει αξιοποιήσει σωστά ένα 
ευρύ φάσμα εργαλείων, μολονότι ο σχεδιασμός και η παρακολούθησή τους χρήζουν βελτίωσης  Εντοπίσαμε ορισμένες συστημικές αδυναμίες 
στην εποπτεία των διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στα εσωτερικά μοντέλα  Οι αδυναμίες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν 
από την ίδια την EIOPA, μέσω των εθνικών εποπτών και των νομοθετών, ιδίως στο πλαίσιο της εν εξελίξει αξιολόγησης από τις ΕΕΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 8 12  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Stress 
Tests in EIOPA» (73)  Η Αρχή εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση ορισμένων δυνατοτήτων βελτίωσης 

(72) Ειδική έκθεση αριθ  29/2018 
(73) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017
Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του υπόλογου καθιστώντας τον άμεσα 
υπόλογο στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για 
τα λειτουργικά θέματα) της Αρχής 

Ολοκληρώθηκε

2017
Η Αρχή δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό της και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

3 8 9  Η EIOPA αναγνωρίζει τη σημασία της αρχής της ίσης μεταχείρισης και θα ήθελε να τονίσει ότι δεσμεύεται πλήρως να τηρεί 
την εν λόγω βασική αρχή ανά πάσα στιγμή  Η υποχρέωση συμμόρφωσης με την γερμανική νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας 
2008/104/ΕΚ (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG (νόμος περί διαθέσεως εργαζομένων)) περιλαμβάνεται στις συμβάσεις-
πλαίσια της EIOPA για την παροχή υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης  Επιπλέον, τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης για το 
προσωρινό προσωπικό που εντάχθηκε στο εργασιακό περιβάλλον της EIOPA (π χ  ίδια δικαιώματα για τη χρήση κοινών εγκαταστάσεων 
και υπηρεσιών, ίδιο ωράριο εργασίας, περίοδοι ανάπαυσης, δημόσιες αργίες, κ λπ )  Ως εκ τούτου, η EIOPA θεωρεί ότι ενήργησε σύμφωνα 
με το νόμο περί διαθέσεως εργαζομένων (AÜG) και θα διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να το πράττει και στο μέλλον  Ωστόσο, η EIOPA 
θα εξετάσει πρόσθετους τρόπους για να δώσει συνέχεια στις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

3 8 10  Τα στοιχεία τιμών που χρησιμοποιήθηκαν για τα κριτήρια ανάθεσης συνίσταντο στο ωρομίσθιο που καταβάλλει στον 
προσωρινό υπάλληλο η εταιρεία προσωρινής απασχόλησης συν την αμοιβή της  Παρά το ότι η EIOPA θεωρεί ότι και τα δύο κριτήρια 
καλύπτουν ανταγωνιστικά στοιχεία, η αρχή κατανοεί τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα εξετάσει εναλλακτικά 
κριτήρια αξιολόγησης στο μέλλον 
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3 9  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΤ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 9 1  Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (εφεξής «το Ινστιτούτο» ή «το ΕΙΤ»), με έδρα στη Βουδαπέστη, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (74)  Στόχος του Ινστιτούτου 
είναι να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ενισχύοντας την ικανότητα των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καινοτομία  Το Ινστιτούτο παρέχει επιχορηγήσεις σε έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό 
«κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας» (εφεξής «ΚΓΚ»), οι οποίες συνδέουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και τον επιχειρηματικό 
κόσμο, δίνοντας ώθηση στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα  Οι ΚΓΚ συντονίζουν τις δραστηριότητες εκατοντάδων εταίρων  Οι 
επιχορηγήσεις του Ινστιτούτου διατίθενται για την απόδοση των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι εταίροι, καθώς και των δαπανών 
που απορρέουν από τις δραστηριότητες συντονισμού των ΚΓΚ  Το 2018 οι λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονταν με τις επιχορηγήσεις 
ΚΓΚ ανέρχονταν σε 387 εκατομμύρια ευρώ (75), ποσό που αντιστοιχούσε στο 97 % του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου 

3 9 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Ινστιτούτο (76) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Ινστιτούτο

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 303 350

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 61 64

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Ινστιτούτο 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 9 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Ινστιτούτου οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (77) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (78) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 9 4  Κατά τη γνώμη μας, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 
παρέχουν εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων 
των πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(74) ΕΕ L 97 της 9 4 2008, σ  1 
(75) Από την άποψη των αρχικών πιστώσεων πληρωμών 
(76) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου διατίθενται στον ιστότοπό του: https://eit 

europa eu/ 
(77) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(78) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 9 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 
είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμες σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 9 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 9 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 9 8  Όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού, το Ινστιτούτο κατέβαλε σχολικά επιδόματα ύψους σχεδόν 3 000 ευρώ σε πέντε 
υπαλλήλους για τους οποίους κατέβαλλε ήδη δίδακτρα απευθείας στα σχολεία  Κατά τη γνώμη μας, αυτό αποτελεί παράτυπη διπλή 
χρηματοδότηση σχολικών εξόδων και δεν καλύπτεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ  Το Ινστιτούτο 
οφείλει να τακτοποιήσει την κατάσταση και να καλύπτει τα σχολικά έξοδα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο 

3 9 9  Σε μια άλλη περίπτωση, για ενάμισι χρόνο το Ινστιτούτο κατέβαλλε την αμοιβή μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε λάθος 
πρόσωπο  Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν δέκα πληρωμές, συνολικού ύψους 20 000 ευρώ, σε πρόσωπο με το ίδιο όνομα αλλά με 
διαφορετικά τα υπόλοιπα στοιχεία ταυτότητας  Το Ινστιτούτο αντιλήφθηκε το σφάλμα μόνον αφού το πρόσωπο αυτό επικοινώνησε 
το ίδιο με το Ινστιτούτο  Μολονότι τα σχετικά ποσά επιστράφηκαν, το Ινστιτούτο πρέπει να ενισχύσει τις διαδικασίες των εσωτερικών 
δικλίδων ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται στους σωστούς αποδέκτες 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 9 10  Το 2014 η Επιτροπή, εξ ονόματος περισσότερων από 50 θεσμικών και άλλων οργάνων της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του 
EIT), υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο με συγκεκριμένο ανάδοχο για την προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης, καθώς και για την παροχή 
συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ  Εξαιτίας της αστάθειας στην αγορά λογισμικών, η σύμβαση δεν 
περιλαμβάνει κατάλογο τιμών  Ο ανάδοχος αυτός διαμεσολαβεί μεταξύ του Ινστιτούτου και των εκάστοτε προμηθευτών που μπορούν 
να καλύψουν τις ανάγκες του δεύτερου  Ως αμοιβή για αυτές τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να προσαυξάνει 
κατά δύο έως εννέα εκατοστιαίες μονάδες τις τιμές των προμηθευτών  Το 2018 οι συνολικές πληρωμές προς τον συγκεκριμένο ανάδοχο 
ανήλθαν σε 64 000 ευρώ  Οι προληπτικοί έλεγχοι που εκτελέστηκαν δεν ήταν αποτελεσματικοί, καθόσον δεν ελέγχθηκε η ορθότητα 
των τιμών και των προσαυξήσεων  Η ίδια η σύμβαση-πλαίσιο ενδεχομένως περιορίζει τον ανταγωνισμό, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι ο ανάδοχος επιλέγει τους προμηθευτές με ανταγωνιστικά κριτήρια  Το Ινστιτούτο πρέπει να προσαρμόσει 
τους προληπτικούς ελέγχους επί των πληρωμών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων και να διασφαλίσει την 
εφαρμογή ανταγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση όλων των συμβάσεων 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 9 11  Το 2018 το Ινστιτούτο καθυστέρησε να καταβάλει τη συμφωνηθείσα προχρηματοδότηση σε δύο ΚΓΚ, παρά το γεγονός ότι 
οι επιχορηγήσεις είναι η βασική δραστηριότητά του  Το 2018 οι τόκοι υπερημερίας ανήλθαν σε 27 000 ευρώ  Το Ινστιτούτο, μαζί με 
την Επιτροπή ως ταμία και υπόλογό του, οφείλει να διαχειρίζεται τις ταμειακές ανάγκες του εγκαίρως και να αποφεύγει οποιονδήποτε 
κίνδυνο καταβολής τόκων υπερημερίας και προσβολής της φήμης του 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3 9 12  Μολονότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του EIT, εγκρίθηκαν σχέδια βιωσιμότητας για όλες τις ΚΓΚ, η πραγματική πρόοδος ως 
προς τη βιωσιμότητα παραμένει περιορισμένη  Συγκεκριμένα, οι τρεις ΚΓΚ του πρώτου κύματος (79) αποτελούν πηγή ανησυχίας λόγω 
του ότι οι χαμηλοί δείκτες όσον αφορά τη βιωσιμότητα υποδηλώνουν περιορισμένη ανάπτυξη  Παράλληλα, τα έξοδα διαχείρισης των 
οποίων την απόδοση ζητά η ΚΓΚ Climate, που είναι η ΚΓΚ με την χαμηλότερη βαθμολογία, παραμένουν σχετικά υψηλά (17 %)  Το EIT 
οφείλει, σε συνεργασία με τις ΚΓΚ, να επικεντρωθεί σε δομές λιτής διαχείρισης, να επανεξετάσει το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων 
τους και να προωθήσει εναλλακτικές πηγές εσόδων, ώστε να αυξήσει την οικονομική ανεξαρτησία τους από το ίδιο 

(79) ΚΓΚ Climate, ΚΓΚ Innoenergy και ΚΓΚ Digital που λειτουργούν από το 2010  Οι δύο ΚΓΚ του δεύτερου κύματος, η ΚΓΚ Health και η ΚΓΚ Raw 
Material, έχουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από αυτή την άποψη, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης προτεραιότητας που δόθηκε από την αρχή 
στην οικονομική βιωσιμότητά τους 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 9 13  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) πραγματοποίησε έλεγχο σχετικά με την εκ των 
προτέρων επαλήθευση των πληρωμών προς τις ΚΓΚ στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας («Ex ante verification 
of payments to the KICs in the European Institute of Innovation and Technology») (80)  Το Ινστιτούτο εκπονεί επί του παρόντος 
σχέδιο δράσης σε συνέχεια των συστάσεων που έγιναν αποδεκτές (81) 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 9 14  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(80) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
(81) Το EIT δεν αποδέχθηκε δύο συστάσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2014
Το Ινστιτούτο υπερεκτίμησε τις δημοσιονομικές του ανάγκες  Το χαμηλό ποσοστό 
εκτέλεσης οφείλεται κυρίως στις μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις που προορίζονταν για 
τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των ΚΓΚ 

ά α 

2014
Μολονότι οι ΚΓΚ αναπτύσσουν στρατηγικές περί της οικονομικής βιωσιμότητάς τους, 
εξακολουθούν να εξαρτώνται πλήρως από τη χρηματοδότηση που τους παρέχει το EIT 
και οι εταίροι τους 

Εν εξελίξει

2015

Το Συνέδριο, στην Ειδική έκθεσή του αριθ  4/2016, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 
χρηματοδοτικός όρος, σύμφωνα με τον οποίο η οικονομική εισφορά του ΕΙΤ μπορεί να 
καλύπτει έως και το 25 % των συνολικών δαπανών των ΚΓΚ, έχει ελάχιστη ή μηδενική 
προστιθέμενη αξία 

Εν εξελίξει
(Το ζήτημα εκφεύγει του 
ελέγχου του Ινστιτούτου)

2015

Ο ιδρυτικός κανονισμός του Ινστιτούτου ορίζει ότι «το EIT κινητοποιεί κεφάλαια από 
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές και (…) προσπαθεί ιδίως να χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό 
και ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού του από ιδιωτικές πηγές και από 
έσοδα που παράγονται από τις δικές του δραστηριότητες» 

Εν εξελίξει

2015
Όσον αφορά το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Master) «EIT Digital», στο οποίο 
συμμετέχουν 16 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Ινστιτούτο πρέπει να εισαγάγει σαφές και 
τυπικά καθορισμένο χρηματοδοτικό μοντέλο 

Ολοκληρώθηκε

2016

Οι επιχορηγήσεις για την περίοδο του 2015 κατανεμήθηκαν μόλις τον Απρίλιο του 
2015, ενώ οι συμφωνίες επιχορήγησης υπεγράφησαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2015  
Για το έτος 2016, οι επιχορηγήσεις χορηγήθηκαν και οι συμφωνίες επιχορήγησης 
υπογράφηκαν τον Απρίλιο του 2016 

ά α 

2016/2017
Από τη σύσταση του Ινστιτούτου το 2008 και μέχρι τον Ιούλιο του 2014, ο διευθυντής 
του άλλαξε τέσσερις φορές  Από τον Αύγουστο του 2014, η θέση του διευθυντή 
καλύπτεται σε προσωρινή βάση 

Εν εξελίξει
(Το ζήτημα εκφεύγει του 
ελέγχου του Ινστιτούτου)

2016

Διαπιστώθηκαν αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εφάρμοσαν 
οι νομικές οντότητες των ΚΓΚ  Το 2016, οι πληρωμές που αφορούσαν παράτυπες 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ανήλθαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ  Το Ινστιτούτο 
ανέπτυξε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή τους 

ά α 

2016

Παρά τη μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού από 309 εκατομμύρια ευρώ (2008-2013) 
σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ (2014-2020) και την αύξηση του αριθμού των ΚΓΚ από 
τρεις σε έξι έως το τέλος του 2016, ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων απασχόλησης 
του Ινστιτούτου δεν μεταβλήθηκε σημαντικά 

Εκκρεμεί
(Το ζήτημα εκφεύγει του 
ελέγχου του Ινστιτούτου)

2017

Το EIT υπέγραψε τροποποιήσεις στις συγκεκριμένες συμφωνίες επιχορήγησης με τρεις 
ΚΓΚ λίγο πριν από τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας, για μία μάλιστα αφού είχε 
παρέλθει η προθεσμία, αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τους ενιαίους συντελεστές 
απόδοσης  Η πρακτική αυτή δεν ενθαρρύνει τις ΚΓΚ να αναζητήσουν δικές τους πηγές 
χρηματοδότησης και επίσης επηρεάζει τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ ΚΓΚ 

ά α 

2017

Με τις τροποποιήσεις στα επιχειρηματικά σχέδια δύο ΚΓΚ προστέθηκαν αναδρομικά 
δραστηριότητες που δεν προβλέπονταν αρχικά, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις 
αποφάσεις ανάθεσης και ίσης μεταχείρισης των ΚΓΚ και δεν συνάδει με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό 

ά α 

2017
Το 2017 το Ινστιτούτο εισήγαγε σύστημα πληρωμών χωρίς τη χρήση χαρτιού, γεγονός 
που επέφερε αλλαγές στις διαδικασίες και στο λογιστικό σύστημά του  Ωστόσο, το 
λογιστικό σύστημα δεν έχει επανεπικυρωθεί από το 2012 

Εν εξελίξει

2017 Τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης μετά από καταστροφή του 
Ινστιτούτου που εγκρίθηκαν το 2013 είναι πλέον παρωχημένα Ολοκληρώθηκε

2017 Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, οι ΚΓΚ δεν χρησιμοποίησαν το συνολικό ποσό των 
επιχορηγήσεων που τους χορήγησε το ΕΙΤ Εν εξελίξει

2017

Το EIT παρακολούθησε τις επιδόσεις των ΚΓΚ και προέβη σε ορισμένες σχετικές 
διορθώσεις  Ωστόσο, οι διορθώσεις αυτές δεν έχουν δημοσιονομική επίπτωση σε καμία 
ΚΓΚ, διότι το EIT εφαρμόζει μόνο την υψηλότερη από τις δύο διορθώσεις, είτε τη 
δημοσιονομική είτε τη διόρθωση που συνδέεται με τις επιδόσεις 

Εν εξελίξει (το ζήτημα 
εκφεύγει του ελέγχου του 

Ινστιτούτου)
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Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017

Το 2017 όλες οι ΚΓΚ ενέκριναν στρατηγικές βιωσιμότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του Ινστιτούτου, ένα σημαντικό βήμα προόδου προς ένα βιωσιμότερο μέλλον 
για τις ΚΓΚ  Ωστόσο, τα έσοδα που δημιουργούν οι ΚΓΚ και η συγχρηματοδότηση από 
τους εταίρους τους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα 

Εν εξελίξει

2017
Το EIT δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στον ιστότοπο 
της ΓΔ Ανθρώπινων Πόρων, αλλά συνήθως όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, το Ινστιτούτο είχε εισαγάγει 
την ηλεκτρονική τιμολόγηση για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική 
δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών ή την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Εν εξελίξει

2017

Σύμφωνα με το καταστατικό του, το EIT δεν μπορεί να προσφέρει στους έκτακτους 
υπαλλήλους του παρά μόνον συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας πέντε 
ετών, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για μία ακόμη πενταετία  Αυτό θα μπορούσε να 
αποτελέσει πρόβλημα για την επιχειρησιακή συνέχεια 

Εν εξελίξει (το ζήτημα 
εκφεύγει του ελέγχου του 

Ινστιτούτου)
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

3 9 8  Το ΕΙΤ προέβη σε διεξοδική επανεξέταση των προσχολικών επιδομάτων που καταβλήθηκαν σε όλα τα επιλέξιμα μέλη του 
προσωπικού τα τελευταία πέντε έτη  Συνεπώς, το EIT καθόρισε τα ποσά που πρέπει να ανακτηθούν από κάθε μέλος του προσωπικού 
και θέσπισε πρόσθετα μέτρα ελέγχου για την ενίσχυση του περιβάλλοντος ελέγχου των δικαιωμάτων του προσωπικού  Τα αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά προβλέπεται να ανακτηθούν από τα μέλη του προσωπικού εντός του 2019  Επιπλέον, η υπηρεσία της Επιτροπής 
που είναι αρμόδια για την καταβολή των μισθών και των επιδομάτων στο προσωπικό του ΕΙΤ έχει ενημερωθεί επισήμως να διακόψει την 
καταβολή των προσχολικών επιδομάτων στα εν λόγω μέλη του προσωπικού 

3 9 9  Αυτό το μεμονωμένο σφάλμα οφειλόταν σε παρανόηση και είχε ήδη εντοπιστεί και αποκατασταθεί από το ΕΙΤ κατά τον χρόνο 
της επίσκεψης του ΕΕΣ  Η πιθανότητα να επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό είναι πολύ μικρή  Έχουν προβλεφθεί κατάλληλοι έλεγχοι 
για την πρόληψη της καταβολής πληρωμών σε λάθος δικαιούχους και οι δημοσιονομικοί παράγοντες έχουν λάβει οδηγίες για την 
αυστηρή τήρηση των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας 

3 9 10  Το ΕΙΤ είναι ένα από τα όργανα που συμμετέχουν στην εν λόγω σύμβαση-πλαίσιο, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής και, ως εκ τούτου, το Ινστιτούτο δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσει τους όρους της σύμβασης-πλαισίου  Το EIT ακολούθησε 
αυστηρά τον μηχανισμό που προβλέπεται στη σύμβαση-πλαίσιο, ο οποίος απαιτεί την αναφορά της τιμής και της προσαύξησης μαζί 
και όχι χωριστά  Ως εκ τούτου, και σε αντίθεση με την άποψη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ΕΙΤ είναι της γνώμης ότι οι 
προληπτικοί έλεγχοι λειτούργησαν σωστά, δεδομένου ότι η σύμβαση-πλαίσιο εκτελέστηκε σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται σε 
αυτήν  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είχε υποβάλει σκοπίμως τιμή προσφοράς, η οποία δεν τηρούσε τις υποκείμενες προϋποθέσεις, αυτό 
θα έπρεπε να θεωρηθεί παρατυπία και να διερευνηθεί αναλόγως  Όσον αφορά τις μελλοντικές περιόδους, το ζήτημα αυτό θα έπρεπε να 
έχει διευθετηθεί, δεδομένου ότι η εν λόγω σύμβαση-πλαίσιο έχει λήξει και έχει αντικατασταθεί από νέα, η οποία προβλέπει ότι για κάθε 
προσφορά η αρχική τιμολόγηση και η προσαύξηση του αναδόχου θα πρέπει να αναφέρονται χωριστά 

3 9 11  Η καθυστερημένη καταβολή της προχρηματοδότησης στις ΚΓΚ οφείλεται στην έλλειψη ρευστότητας στον τραπεζικό 
λογαριασμό του ΕΙΤ και όχι σε ελλείψεις στις διαδικασίες καταβολής επιχορηγήσεων του ΕΙΤ  Το ΕΙΤ προγραμμάτισε και κίνησε τη 
διαδικασία υποβολής αιτήματος επιχορήγησης από την Επιτροπή σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη επίσης 
τον πιθανό αντίκτυπο του αρνητικού επιτοκίου το οποίο πρέπει να καταβάλει το ΕΙΤ για μεγάλα ποσά μετρητών που τηρούνται στην 
τράπεζα  Δυστυχώς, αυτό οδήγησε σε καθυστέρηση των πληρωμών κατά μία εργάσιμη ημέρα  Παρόλο που αυτή η μικρή καθυστέρηση 
είχε πράγματι σχετικά υψηλή δημοσιονομική επίπτωση, ήταν πέραν του ελέγχου του ΕΙΤ 

3 9 12  Το ΕΙΤ, από κοινού με τις ΚΓΚ, υλοποιεί συνεχώς τον στόχο της οικονομικής βιωσιμότητας των ΚΓΚ  Έχει σημειωθεί πολύ 
σημαντική πρόοδος στον τομέα αυτό, καθώς τα έσοδα των ΚΓΚ αυξήθηκαν από 23,7 εκατομμύρια ευρώ (2017) σε 38,4 εκατομμύρια 
ευρώ (2018) και τα στοιχεία ενεργητικού, τα οποία θα εξασφαλίσουν μελλοντικά έσοδα, αναπτύσσονται επί του παρόντος από τις ΚΓΚ  
Πέρα από τα έσοδα των ΚΓΚ, οι εταίροι των ΚΓΚ συνεισφέρουν επίσης σημαντικά στη συγχρηματοδότηση των εξόδων των δραστηριοτήτων 
της ΚΓΚ  Προκειμένου να μειώσει περαιτέρω τα έξοδα διαχείρισης των ΚΓΚ, το EIT έχει καθορίσει κατάλληλα ανώτατα όρια εξόδων 
διαχείρισης που χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ, τόσο σε επίπεδο ΚΓΚ (12 % κατά μέγιστο της συνολικής χρηματοδότησης του ΕΙΤ) 
όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων μελών του προσωπικού (χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς τους μισθούς που καθορίζονται στον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ) 
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3 10  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (EMSA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 10 1  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο EMSA»), με έδρα στη Λισαβόνα, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (82)  Αποστολή του Οργανισμού 
αποτελούν η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα και η πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, η παροχή τεχνικής 
βοήθειας στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και η αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητάς της 

3 10 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (83) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 79 77

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 250 256

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 10 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (84) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (85) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 10 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 10 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

(82) EE L 208 της 5 8 2002, σ  1 
(83) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: emsa europa eu 
(84) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(85) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://emsa.europa.eu


11 12 2019 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/73EL

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 10 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 10 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 10 8  Το 2014 η Επιτροπή υπέγραψε, για λογαριασμό περισσότερων από 50 θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, περιλαμβανομένου 
του Οργανισμού, σύμβαση-πλαίσιο με έναν ανάδοχο για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
και υποστήριξης (υπηρεσίες ΤΠ)  Ο ανάδοχος αυτός διαμεσολαβεί μεταξύ του Οργανισμού και των εκάστοτε προμηθευτών που μπορούν 
να παράσχουν τις υπηρεσίες ΤΠ  Ως αμοιβή για αυτές τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να προσαυξάνει κατά 
δύο έως εννέα εκατοστιαίες μονάδες τις τιμές των προμηθευτών  Αν και, στην πλειονότητά τους, οι υπηρεσίες ΤΠ και οι σχετικές τιμές 
καθορίζονται στη σύμβαση-πλαίσιο που συνήφθη κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, επιτρέπεται και η αγορά υπηρεσιών ΤΠ που δεν 
αναφέρονται ρητώς  Στην περίπτωση μιας πληρωμής που ελέγξαμε, ύψους περίπου 15 000 ευρώ, ο Οργανισμός αγόρασε, μέσω του 
αναδόχου, άδειες λογισμικού χωρίς να ελέγξει την ορθότητα της τιμής που χρέωσε ο προμηθευτής ή της προσαύξησης του αναδόχου  
Το 2018 οι συνολικές πληρωμές προς τον συγκεκριμένο ανάδοχο ανήλθαν σε 1 589 918 ευρώ  Ο Οργανισμός πρέπει να προσαρμόσει 
τους προληπτικούς ελέγχους επί των πληρωμών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων και να διασφαλίσει την 
εφαρμογή ανταγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση όλων των συμβάσεων (86) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 10 9  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Visits and 
Inspections (focusing on the Quality Management System) in the European Maritime Safety Agency» (87)  Ο Οργανισμός εκπόνησε 
σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση τυχόν δυνατοτήτων βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 10 10  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(86) Η σύμβαση-πλαίσιο του 2014 εν τω μεταξύ έληξε και ο σχεδιασμός της σύμβασης-πλαισίου που θα τη διαδεχθεί διασφαλίζει σε μεγαλύτερο 
βαθμό την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 

(87) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017

Ο ανάδοχος της σύμβασης-πλαισίου για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης έχει δικαίωμα 
να προσαυξάνει τις τιμές των προμηθευτών κατά δύο έως εννέα εκατοστιαίες 
μονάδες  Το 2017 οι συνολικές πληρωμές προς τον συγκεκριμένο ανάδοχο ανήλθαν 
σε 1,7 εκατομμύρια ευρώ  Ο Οργανισμός δεν προέβαινε σε συστηματικό έλεγχο των 
τιμών και των προσαυξήσεων που χρεώνονταν επί των προσφερόμενων από τους 
προμηθευτές τιμών και των τιμολογίων που εκδίδονταν προς τον ανάδοχο 

Εκκρεμεί

2017
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός είχε εισαγάγει 
την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών για ορισμένες 
διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών 

Ολοκληρώθηκε
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 10 8  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ DIGIT) ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διαχείριση της διαδικασίας του διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη 
σύμβαση-πλαίσιο και ο Οργανισμός δεν είχε καμία συμμετοχή σε αυτή (δηλαδή στην επιλογή της διαδικασίας, στον τύπο σύμβασης και 
στον μηχανισμό εκτέλεσης)  Ο μηχανισμός εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου δεν περιλάμβανε κατάλογο κατ’ αποκοπή τιμών, 
αλλά αντ’ αυτού η ΓΔ DIGIT επέλεξε να εφαρμόσει σύστημα προσαύξησης των τιμών  Ο Οργανισμός έλαβε υπόψη του τις παρατηρήσεις 
του Συνεδρίου και συμπεριέλαβε κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου στις συμβάσεις του Οργανισμού  Ο EMSA ενημερώθηκε ότι ο 
ανάδοχος άσκησε το δικαίωμά του για καταγγελία της σύμβασης με ισχύ από τις 12 Οκτωβρίου 2019 
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3 11  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ENISA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 11 1  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο ENISA»), 
με έδρα στην Αθήνα και το Ηράκλειο (88), ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (89), ο οποίος, κατόπιν διαφόρων τροποποιήσεων, αντικαταστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ  526/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (90)  Κύρια αποστολή του Οργανισμού είναι η ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης να προλαμβάνει 
και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, με αφετηρία τις εθνικές προσπάθειες και τις προσπάθειες 
της Ένωσης 

3 11 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (91) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 11 11

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 74 70

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 11 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (92) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (93) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 11 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(88) Οι υπάλληλοι του Οργανισμού που ασχολούνται με επιχειρησιακά καθήκοντα μεταφέρθηκαν στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2013 
(89) ΕΕ L 77 της 13 3 2004, σ  1 
(90) ΕΕ L 165 της 18 6 2013, σ  41 
(91) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www enisa 

europa eu 
(92) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(93) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.enisa.europa.eu
http://www.enisa.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 11 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 11 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 11 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 11 8  Ο Οργανισμός δεν διαθέτει πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις, βάσει της οποίας θα εντοπίζονταν τα ευαίσθητα καθήκοντα, θα 
εξασφαλιζόταν η διαρκής ενημέρωση του σχετικού καταλόγου και θα ορίζονταν τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων 
που συνδέονται με κατεστημένα συμφέροντα  Αυτό δεν συνάδει με τα πρότυπα εσωτερικών δικλίδων ελέγχου του Οργανισμού  Ο 
Οργανισμός πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατό πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις εργασίας 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 11 9  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Stakeholders’ 
Involvement in the Production of Deliverables in ENISA» (94)  Ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση τυχόν 
δυνατοτήτων βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 11 10  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(94) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2015

Ο Οργανισμός σχεδιάζει τη μετεγκατάσταση ορισμένων διοικητικών υπαλλήλων στην 
Αθήνα, παρόλο που ο βασικός κανονισμός του προβλέπει ότι το προσωπικό που είναι 
επιφορτισμένο κυρίως με τη διοίκηση του Οργανισμού θα πρέπει να έχει τη βάση του 
στο Ηράκλειο (1) 

Εν εξελίξει

2016
Ο Οργανισμός μετέθεσε άλλους οκτώ υπαλλήλους στην Αθήνα, μειώνοντας σε 14 τον 
αριθμό αυτών που παραμένουν στο Ηράκλειο (2)  Είναι πιθανή η μείωση των δαπανών εάν 
το σύνολο των υπαλλήλων συγκεντρωθεί σε έναν τόπο 

Εν εξελίξει

2017
Ο νέος υπόλογος του Οργανισμού ανέλαβε καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου 2017  
Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων δεν πραγματοποιήθηκε με τον 
προσήκοντα τρόπο 

ά α 

2017
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει

2017 Ο Οργανισμός δεν εκπόνησε διεξοδική ανάλυση του πιθανού αντικτύπου του Brexit Ολοκληρώθηκε

(1) Η νέα συμφωνία περί της έδρας βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση με την ελληνική κυβέρνηση 
(2) Σύμφωνα με τον Οργανισμό, στο τέλος του 2018 ο αριθμός αυτός μειώθηκε περαιτέρω σε οκτώ υπαλλήλους 



11 12 2019 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/79EL

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου 
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3 12  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (ERA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 12 1  Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο ERA»), με έδρα στη Λιλ και τη Βαλανσιέν, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (95), ο οποίος αντικαταστάθηκε 
το 2016 από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (96)  Σκοπός του Οργανισμού είναι να 
αυξήσει το επίπεδο διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών συστημάτων και να αναπτύξει κοινή προσέγγιση ως προς την ασφάλεια, 
ώστε να συντελέσει στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικότερου ευρωπαϊκού τομέα σιδηροδρόμων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας 

3 12 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (97) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 31 29

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 164 165

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 12 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (98) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (99) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 12 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(95) ΕΕ L 164 της 30 4 2004, σ  1 
(96) ΕΕ L 220 της 21 6 2004, σ  3, και ΕΕ L 138 της 26 5 2016, σ  1  Δυνάμει του τελευταίου κανονισμού, η αρχική ονομασία του Οργανισμού, 

«Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων», αντικαταστάθηκε από την ονομασία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
(97) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www era 

europa eu 
(98) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(99) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.era.europa.eu
http://www.era.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 12 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 12 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 12 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 12 8  Το πρόγραμμα ανάθεσης συμβάσεων για το 2017 περιλάμβανε τη σύναψη απευθείας σύμβασης για τη διοργάνωση, τον 
Απρίλιο του 2018, διάσκεψης με θέμα την ασφάλεια, προϋπολογισμού 100 000 ευρώ  Η διάσκεψη διοργανώθηκε από τοπικό 
πάροχο υπηρεσιών έναντι αμοιβής κάτω των 15 000 ευρώ, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να μπορέσει να χρησιμοποιήσει διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με έναν μόνο προσφέροντα  Σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων, ο Οργανισμός έπρεπε να αναθέσει χωριστά 
τις συμβάσεις για την παροχή όλων των συναφών υπηρεσιών (χώρος διεξαγωγής της διάσκεψης, τροφοδοσία, μεταφορά, κ λπ ) και 
να πραγματοποιήσει τις σχετικές πληρωμές  Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε υπερβολικά περίπλοκη και χρονοβόρα, η 
σύμβαση τροποποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των πληρωμών για όλες τις 
συναφείς υπηρεσίες μέσω του τοπικού παρόχου υπηρεσιών  Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν 
πληρωμές το 2018 ανήλθε σε 63 380 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  Η απόφαση για την ανάθεση των συμβάσεων και την πραγματοποίηση των 
πληρωμών για όλες τις συναφείς υπηρεσίες χωριστά συνιστούσε τεχνητό κατακερματισμό της σύμβασης  Ως εκ τούτου, η σύμβαση 
και όλες οι σχετικές πληρωμές είναι παράτυπες  Ο Οργανισμός θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που 
εφαρμόζει να επιλέγονται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 12 9  Το 2014 η Επιτροπή υπέγραψε, για λογαριασμό περισσότερων από 50 θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, περιλαμβανομένου 
του Οργανισμού, σύμβαση-πλαίσιο με έναν ανάδοχο για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
και υποστήριξης (υπηρεσίες ΤΠ)  Ο ανάδοχος αυτός διαμεσολαβεί μεταξύ του Οργανισμού και των εκάστοτε προμηθευτών που μπορούν 
να παράσχουν τις υπηρεσίες ΤΠ  Αν και, στην πλειονότητά τους, οι υπηρεσίες ΤΠ και οι σχετικές τιμές ορίζονται στη σύμβαση-πλαίσιο 
που συνήφθη κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, επιτρέπεται και η αγορά υπηρεσιών ΤΠ που δεν αναφέρονται ρητώς  Στην περίπτωση 
μιας πληρωμής που ελέγξαμε, ύψους περίπου 20 000 ευρώ, ο Οργανισμός αγόρασε, μέσω του αναδόχου, άδειες λογισμικού που 
δεν αναφέρονταν ειδικά, χωρίς να ελεγχθεί η ορθότητα της τιμής που χρέωσε ο προμηθευτής ή της προσαύξησης του αναδόχου  
Οι προληπτικοί έλεγχοι που πραγματοποίησε ο ERA δεν ήταν αποτελεσματικοί από την άποψη αυτή  Η ίδια η σύμβαση-πλαίσιο 
ενδεχομένως περιορίζει τον ανταγωνισμό για τις υπηρεσίες ΤΠ που δεν αναφέρονται ρητά, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι ο ανάδοχος επιλέγει τους προμηθευτές με ανταγωνιστικά κριτήρια  Το 2018, οι συνολικές πληρωμές προς τον 
ανάδοχο ανήλθαν σε 839 923 ευρώ  Ο Οργανισμός πρέπει να προσαρμόσει τους προληπτικούς ελέγχους επί των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων και να διασφαλίσει την εφαρμογή ανταγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση 
όλων των συμβάσεων (100) 

3 12 10  Σε συνέχεια της διεύρυνσης της εντολής του με τον νέο κανονισμό του, το 2019 ο Οργανισμός θα αρχίσει να εισπράττει 
τέλη και επιβαρύνσεις για εργασίες πιστοποίησης  Σύμφωνα με τον κανονισμό, στο πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή επιβολή των τελών και των επιβαρύνσεων 
στις ΜΜΕ, ο Οργανισμός πρέπει να θεσπίσει αποτελεσματικές δικλίδες ελέγχου ώστε να επαληθεύεται αν οι αιτούντες πληρούν τα 
κριτήρια για τις ΜΜΕ 

(100) Η σύμβαση-πλαίσιο του 2014 εν τω μεταξύ έληξε και ο σχεδιασμός της σύμβασης-πλαισίου που θα τη διαδεχθεί προάγει σε μεγαλύτερο βαθμό 
τον θεμιτό ανταγωνισμό 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 12 11  Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό (101), τα τέλη και οι επιβαρύνσεις αποτελούν για τον Οργανισμό έσοδα με ειδικό 
προορισμό  Προκειμένου ο Οργανισμός να μπορεί να προγραμματίζει ορθά τα τέλη και τις επιβαρύνσεις, καθώς και τις αντίστοιχες 
αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στον προϋπολογισμό, είναι αναγκαίες ορισμένες τροποποιήσεις στους κανόνες εφαρμογής του 
δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού  Επιπλέον, ο Οργανισμός εκδίδει τιμολόγιο για τα τέλη και τις επιβαρύνσεις μόνο μετά 
την ολοκλήρωση της παροχής μιας υπηρεσίας και ενδιάμεσα τιμολόγια μπορούν να εκδίδονται μόνο ανά εξάμηνο (102)  Ο Οργανισμός 
πρέπει να παρακολουθεί στενά τις δαπάνες που σχετίζονται με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις και να εκδίδει τιμολόγια για τα ενδιάμεσα 
ποσά το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αποφεύγεται η εμφάνιση δημοσιονομικού ελλείμματος στο τέλος του έτους 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 12 12  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο 
«Programme, Project and Service Management (including IT) in the European Union Agency for Railways»  Ο Οργανισμός 
εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση τυχόν δυνατοτήτων βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 12 13  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(101) Kανονισμός (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ  881/2004 (ΕΕ L 138 της 26 5 2016, σ  1) 

(102) Βλέπε άρθρο 5, παράγραφος 6, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/764 της Επιτροπής (κανονισμός σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις) 
(ΕΕ L 129 της 25 5 2018, σ  68) 



11 12 2019 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/83EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2013 Ο Οργανισμός εδρεύει στη Λιλ και τη Βαλανσιέν  Είναι πιθανή η μείωση των δαπανών 
εφόσον όλες οι δραστηριότητες συγκεντρωθούν σε έναν τόπο εγκατάστασης 

Εν εξελίξει
(Το ζήτημα εκφεύγει του 

ελέγχου του Οργανισμού)

2017 Δεν διασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων του υπολόγου και του 
διατάκτη Ολοκληρώθηκε

2017

Στην περίπτωση μίας ελεγχθείσας πληρωμής ύψους περίπου 47 000 ευρώ, ο Οργανισμός 
αγόρασε μέσω σύμβασης-πλαισίου με ενδιάμεσο ανάδοχο υπηρεσίες ΤΠ, χωρίς να 
κινηθεί διαγωνιστική διαδικασία ή να προηγηθεί έρευνα αγοράς  Το 2017 οι συνολικές 
πληρωμές προς τον συγκεκριμένο ανάδοχο ανήλθαν σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ 

Εκκρεμεί
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 12 8  Ο Οργανισμός δεν συμμερίζεται το συμπέρασμα ότι «η απόφαση για την ανάθεση των συμβάσεων και την πραγματοποίηση 
των πληρωμών για όλες τις συναφείς υπηρεσίες χωριστά συνιστούσε τεχνητό κατακερματισμό της σύμβασης»  Ωστόσο, ο Οργανισμός 
προτίθεται να συντάξει όρους αναφοράς για την υπογραφή σύμβασης-πλαισίου με εξειδικευμένη εταιρεία που θα είναι επιφορτισμένη 
με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως για παράδειγμα συνέδρια 

3 12 9  Ο Οργανισμός εφάρμοσε τη σύμβαση-πλαίσιο της ΓΔ DIGIT  Εντούτοις, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναμένει τη νέα σύμβαση-πλαίσιο της ΓΔ DIGIT, στην οποία προβλέπεται η προκήρυξη νέου διαγωνισμού 

3 12 10  Ο Οργανισμός είναι ενήμερος ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ)  Όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 9, του εκτελεστικού κανονισμού σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις (103), εάν ο 
αιτών είναι μικρή ή μεσαία επιχείρηση, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη αιτήματα για εύλογη παράταση της προθεσμίας πληρωμής και 
για την πληρωμή σε δόσεις 

3 12 11  Ο Οργανισμός έχει ήδη υποβάλει αίτημα παρέκκλισης στην Επιτροπή για την εισαγωγή ορισμένων τροποποιήσεων στον 
δημοσιονομικό κανονισμό του και αναμένεται ότι η Επιτροπή θα διατυπώσει τη γνώμη της πολύ σύντομα  Επιπλέον, θα υπάρξει στενή 
παρακολούθηση των δαπανών και της έκδοσης ενδιάμεσων τιμολογίων προκειμένου να αποφεύγεται η εμφάνιση δημοσιονομικού 
ελλείμματος στο τέλος του έτους 

(103) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/764 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται 
στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους όρους πληρωμής τους (ΕΕ L 129 της 25 5 2018, σ  68) 
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3 13  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ESMA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 13 1  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών (εφεξής «η Αρχή» ή «η ESMA»), με έδρα στο Παρίσι, ιδρύθηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ  1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (104)  Καθήκον της Αρχής είναι η βελτίωση της λειτουργίας 
της εσωτερικής χρηματοοικονομικής αγοράς της ΕΕ, με την εξασφάλιση νομοθεσίας και εποπτείας υψηλού, αποτελεσματικού και 
συνεκτικού επιπέδου, την προαγωγή της ακεραιότητας και της σταθερότητας των χρηματοοικονομικών συστημάτων και την ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας, προς διασφάλιση της σταθερότητας και αποτελεσματικότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος 

3 13 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Αρχή (105) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Αρχή

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 42 44

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 226 231

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από την Αρχή 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 13 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς της Αρχής οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (106) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (107) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 13 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Αρχής για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(104) ΕΕ L 331 της 15 12 2010, σ  84 
(105) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Αρχής διατίθενται στον ιστότοπό της: www esma europa eu 
(106) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(107) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.esma.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 13 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Λοιπά θέματα

3 13 6  Τα τέλη που καλούνται να καταβάλλουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βασίζονται στα έσοδά 
τους ως νομικών οντοτήτων, αλλά όχι ως ομίλου ή ομάδας συνδεδεμένων οντοτήτων  Αυτό δημιουργεί μια νομιμοφανή ευκαιρία για 
τη μείωση ή την αποφυγή καταβολής τελών με τη μεταφορά εσόδων από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που 
υπάγονται στη δικαιοδοσία της ΕΕ σε συνδεδεμένες με αυτούς οντότητες εκτός της ΕΕ  Η πιθανή δημοσιονομική επίπτωση αυτού 
του νομικού κενού είναι άγνωστη  Ενώ η Αρχή ορθώς εφάρμοσε τον κανονισμό, εντόπισε τον κίνδυνο και παρέπεμψε το ζήτημα στην 
Επιτροπή  Η Αρχή πρέπει να συνεχίσει τις συζητήσεις με την Επιτροπή για το ζήτημα αυτό, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία επί 
των αναγκαίων τροποποιήσεων 

3 13 7  Ο προϋπολογισμός της Αρχής χρηματοδοτείται κατά 27 % από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά 42 % μέσω 
άμεσων εισφορών από τα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά 29 % από τέλη που καταβάλλουν οι εποπτευόμενες οντότητες (οργανισμοί 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και αρχεία καταγραφής συναλλαγών) και κατά 2 % από άλλες πηγές  Μελλοντικά, τα 
έσοδα της Αρχής είναι πιθανό να μειωθούν συνεπεία της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 13 8  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 13 9  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 13 10  Η Αρχή χρησιμοποιεί συμβάσεις με εταιρείες ΤΠ, των οποίων η διατύπωση είναι τέτοια που θα μπορούσε να σημαίνει την 
παραχώρηση εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και όχι παροχή σαφώς καθορισμένων υπηρεσιών ή προϊόντων 
ΤΠ  Η παραχώρηση προσωρινά απασχολουμένων μπορεί να γίνει μόνο μέσω συμβάσεων με εξουσιοδοτημένες εταιρείες προσωρινής 
απασχόλησης και σύμφωνα με την οδηγία 2008/104/ΕΚ καθώς και με τους ειδικούς κανόνες που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη για 
τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο  Η χρήση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ΤΠ για την παραχώρηση εργατικού 
δυναμικού δεν θεωρείται ότι συνάδει με τους κανόνες της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ και θα εξέθετε την Αρχή σε 
νομικούς κινδύνους και σε κινδύνους προσβολής της φήμης της  Οι σχετικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 ανήλθαν 
σε 1 257 479 ευρώ  Η Αρχή οφείλει να εξασφαλίσει ότι στις συμβάσεις δεν γίνεται σύγχυση μεταξύ της παροχής υπηρεσιών ΤΠ και 
της παραχώρησης προσωρινά απασχολουμένων 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 13 11  Η Αρχή χρεώνει τέλη στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό 
για τα τέλη  Τα εν λόγω τέλη πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά τις σχετικές με την εγγραφή, την πιστοποίηση και την εποπτεία των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δαπάνες της ESMA  Το 2017 η ESMA επέβαλε στους οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας τέλη που υπερέβαιναν τις δαπάνες κατά 853 950 ευρώ και διέθεσε το πλεόνασμα για άλλες δραστηριότητες  
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την ESMA μετά τον έλεγχο, η κατάσταση άλλαξε το 2018, οπότε οι δαπάνες 
υπερέβησαν τα σχετικά τέλη κατά 228 664 ευρώ  Η σωρευτική απόκλιση την περίοδο 2015-2018 ανέρχεται σε 540 412 ευρώ (ή 
σε 1,6 %)  Επιπλέον, η ESMA επιβάλλει τέλη σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό για τα τέλη  
Τα εν λόγω τέλη θα πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά τις δαπάνες της ESMA που σχετίζονται με την εγγραφή και την εποπτεία τους  
Το 2017 οι δαπάνες της Αρχής υπερέβησαν τα σχετικά τέλη που χρεώθηκαν κατά 452 466 ευρώ  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από την ESMA μετά τον έλεγχο, το 2018 οι δαπάνες της υπερέβησαν τα σχετικά τέλη που χρεώθηκαν κατά 30 882 ευρώ  
Η σωρευτική απόκλιση την περίοδο 2015-2018 ανέρχεται σε 545 735 ευρώ (ή σε 6 %)  Μολονότι η Αρχή ακολούθησε τις οδηγίες 
που είχε δώσει σχετικά η Επιτροπή, τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα μπορούν να οδηγήσουν σε διασταυρούμενη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων  Η Αρχή πρέπει να εφαρμόσει πρακτική για την αποφυγή των διασταυρούμενων χρηματοδοτήσεων, προσαρμόζοντας, 
λόγου χάριν, τα ετήσια τέλη βάσει των πλεονασμάτων και των ελλειμμάτων των προηγούμενων ετών ή καθιερώνοντας το μοντέλο των 
εσόδων με ειδικό προορισμό για δραστηριότητες που συνεπάγονται τέλη 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3 13 12  Το 2018 η ESMA κίνησε τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για τη μίσθωση νέων χώρων γραφείων στο Παρίσι  Αρχικά είχε 
σχεδιάσει κοινή διαδικασία σύναψης σύμβασης με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η οποία εκείνη 
την περίοδο προετοίμαζε τη μετεγκατάστασή της από το Λονδίνο στο Παρίσι  Ωστόσο, κατόπιν ανάλυσης, οι αρχές κατέληξαν ότι τα 
προβλεπόμενα πλεονεκτήματα μιας κοινής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης δεν θα ήταν εφικτά και, ως εκ τούτου, οι δύο αρχές 
διενήργησαν χωριστές διαδικασίες τόσο για τη μίσθωση γραφειακών χώρων όσο και για την εξασφάλιση άλλων συναφών υπηρεσιών, 
όπως των συμβουλών σε θέματα ακινήτων, της διαρρύθμισης των γραφείων και της διαχείρισης έργων, με αποτέλεσμα να χαθεί η 
ευκαιρία επίτευξης οικονομιών κλίμακας και βελτίωσης της αποδοτικότητας  Οι αρχές οφείλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους 
και να χρησιμοποιούν όπου αυτό είναι δυνατό κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

3 13 13  Η ESMA κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την προετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού για τη μίσθωση των 
νέων γραφείων της και της μεθοδολογίας αξιολόγησης των προσφορών  Ωστόσο, χρειάζεται να βελτιώσει την τεκμηρίωση και την 
ιχνηλασιμότητα των αξιολογήσεων των προσφορών  Ειδικότερα, οι εκθέσεις αξιολόγησης αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς για 
τα επόμενα στάδια των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και πρέπει να περιέχουν πλήρη και λεπτομερή στοιχεία, ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που προκύψει διαφορά 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 13 14  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Revenues 
and Activity Based Management in the European Securities and Markets Authority»  Η ESMA εκπόνησε σχέδιο δράσης για την 
αξιοποίηση διαφόρων δυνατοτήτων βελτίωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017
Η Αρχή δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό της και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι πάντοτε και στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 

Ολοκληρώθηκε
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

3 13 10  Η ESMA συμφωνεί ότι η χρήση συμβούλων σε θέματα τεχνολογίας της πληροφορίας (ΤΠ) πρέπει να διακρίνεται σαφώς από 
τη χρήση προσωρινά απασχολούμενων, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ESMA διαθέτει δύο ξεχωριστές συμβάσεις-πλαίσια  
Ταυτόχρονα, η ESMA αντιλαμβάνεται ότι η μεθοδολογία και οι διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο σύναψης σύμβασης για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες ΤΠ από την ESMA μπορούν να βελτιωθούν, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος που αναφέρει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο στη διαπίστωσή του  Η ESMA θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανή σύγχυση 
μεταξύ σύμβασης προσωρινής απασχόλησης και σχέσης εργασίας μεταξύ της Αρχής και των συμβούλων ΤΠ 

3 13 11  Η ESMA, ως η άμεση εποπτική αρχή των χρηματοoικονομικών ιδρυμάτων, πρέπει να είναι σε θέση να επικεντρώνεται 
στους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με τα εν λόγω ιδρύματα  Το 2017, η ESMA έπρεπε να ανακατανείμει τους πόρους κατά τη 
διάρκεια του έτους προκειμένου να επικεντρωθεί σε έναν συγκεκριμένο κίνδυνο που συνδέεται με τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών  
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαφορά μεταξύ των εισπραχθέντων τελών (που υπολογίζονται στην αρχή του έτους) και των πραγματικών 
δαπανών  Η ESMA χρησιμοποιεί πάντοτε το ενιαίο μοντέλο κατάρτισης προϋπολογισμού για τα τέλη που εισπράττει, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, το οποίο σημαίνει ότι τα δυνητικά πλεονάσματα ή ελλείμματα από μία δραστηριότητα πρέπει 
να καλύπτονται από άλλες δραστηριότητες  Για τον εντοπισμό ενδεχόμενων διαφορών, η ESMA έχει θεσπίσει ένα καλά ανεπτυγμένο 
σύστημα διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων (ABMS)  Όταν το σύστημα ABMS εντοπίζει σημαντική και επαναλαμβανόμενη διαφορά 
μεταξύ των εισπραττόμενων τελών και των πραγματικών δαπανών, οι μελλοντικοί προϋπολογισμοί προσαρμόζονται αναλόγως  Αυτό 
επιτρέπει τη μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση τυχόν βραχυπρόθεσμων ανισορροπιών (που προκύπτουν μόνο σε ένα συγκεκριμένο έτος)  
Από τότε που η ESMA ανέλαβε άμεση εποπτική αρμοδιότητα το 2011, δεν έχει σημειωθεί καμία άλλη σοβαρή ανισορροπία και το 
2018 πραγματοποιήθηκε αυστηρή ευθυγράμμιση των (προσαρμοσμένων) τελών και δαπανών  Η ESMA είναι πρόθυμη να διερευνήσει 
όλες τις δυνατότητες που προβλέπονται βάσει του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ ώστε να προσαρμόζει τα ετήσια τέλη, προκειμένου 
να λαμβάνονται υπόψη τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα του παρελθόντος, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία για 
την ανακατανομή των πόρων, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, ώστε να αντιμετωπίζονται μέσω της εποπτείας της συγκεκριμένοι κίνδυνοι 
των χρηματοπιστωτικών αγορών 

3 13 12  Η ESMA πρότεινε την κίνηση κοινής διαδικασίας διαγωνισμού για τη χρήση του κτηρίου από όσο το δυνατόν περισσότερους 
οργανισμούς και όργανα της ΕΕ που εδρεύουν στο Παρίσι, και διεξήγαγε τελικά κοινή διαδικασία διαγωνισμού με το Ινστιτούτο Μελετών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (EUISS) — έναν άλλο οργανισμό της ΕΕ με έδρα στο Παρίσι  Είναι αλήθεια ότι εάν 
περισσότεροι οργανισμοί είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν, το εν λόγω έργο θα είχε βελτιώσει την αποδοτικότητα  Ωστόσο, η ESMA 
δεν ευθύνεται για την απόφαση των άλλων οργανισμών να μην λάβουν μέρος στην προτεινόμενη κοινή διαδικασία διαγωνισμού, όπως 
στην προκειμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η οποία αποσύρθηκε από την κοινή διαδικασία τον Απρίλιο του 2018 

3 13 13  Η ESMA λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση 
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3 14  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (EU-OSHA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 14 1  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο EU-OSHA»), με έδρα 
στο Μπιλμπάο, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  2062/94 του Συμβουλίου (108), ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/126 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (109)  Αποστολή του Οργανισμού αποτελεί η συλλογή και διάδοση 
πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές προτεραιότητες και τις προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία, η υποστήριξη των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών της Ένωσης κατά τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών, καθώς 
και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα πρόληψης 

3 14 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (110) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 15 15

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 64 65

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 14 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (111) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (112) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 14 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(108) ΕΕ L 216 της 20 8 1994, σ  1  Ο κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  1112/2005 (EE L 184 της 15 7 2005, 
σ  5) 

(109) ΕΕ L 30 της 31 1 2019, σ  58 
(110) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www osha 

europa eu 
(111) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(112) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.osha.europa.eu
http://www.osha.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 14 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 14 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 14 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 14 8  Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2019 ήταν υψηλό για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) 
και αντιστοιχούσε σε 468 676 ευρώ ή στο 35 % (έναντι 578 850 ευρώ ή 40 % το 2017), και για τον τίτλο III, και συγκεκριμένα 
4 333 792 ευρώ ή 46 % (έναντι 2 933 897 ευρώ ή 40 % το 2017)  Το υπερβολικά υψηλό επίπεδο των μεταφορών πιστώσεων στο 
πλαίσιο τόσο του τίτλου ΙΙ όσο και του τίτλου ΙΙΙ υποδηλώνει υπερεκτίμηση των δημοσιονομικών αναγκών για το 2018 και αντιβαίνει 
στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού  Επιπλέον, είναι ενδεικτικό της τάσης για επαναλαμβανόμενες μεταφορές 
σημαντικών ποσών από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, δεδομένου ότι παρόμοιες διαπιστώσεις διατυπώθηκαν για τα οικονομικά 
έτη 2016 και 2017  Ο Οργανισμός οφείλει, από κοινού με την Επιτροπή, να αναλύσει τους λόγους των επαναλαμβανόμενων μεταφορών 
υπερβολικών πιστώσεων και να βελτιώσει τον δημοσιονομικό σχεδιασμό του βάσει των συμπερασμάτων στα οποία θα καταλήξει 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3 14 9  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Healthy 
Workplaces Campaigns and IT support in EU-OSHA» (113)  Ο Οργανισμός εκπονεί σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση διαφόρων 
δυνατοτήτων βελτίωσης 

3 14 10  Το 2018 πραγματοποιήθηκε, για λογαριασμό της Επιτροπής, εξωτερική αξιολόγηση των οργανισμών της ΕΕ που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ Απασχόλησης (EU-OSHA, Eurofound, Cedefop και ETF) όσον αφορά τη χρησιμότητα, την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους (114) 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 14 11  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(113) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
(114) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές εργασίες αξιολόγησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2016 Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν ήταν υψηλό  Ο Οργανισμός 
μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής διαχωριζόμενων πιστώσεων Εν εξελίξει

2016
Οι συμβατικές ρυθμίσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ δεν υποστήριζαν 
τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων που διασφαλίζουν τη βέλτιστη 
σχέση κόστους-οφέλους 

Ολοκληρώθηκε

2016 Ο ιδρυτικός κανονισμός του Οργανισμού δεν απαιτεί ρητά την εξωτερική αξιολόγηση 
των δραστηριοτήτων του Ολοκληρώθηκε

2017
Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του υπόλογου καθιστώντας τον άμεσα 
υπόλογο στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για 
τα λειτουργικά θέματα) του Οργανισμού 

Ολοκληρώθηκε

2017

Το επίπεδο μεταφορών πιστώσεων για τον τίτλο ΙΙ (διοικητικές δαπάνες) και τον τίτλο ΙΙΙ 
(επιχειρησιακές δαπάνες) ήταν υψηλό, με 40 % για κάθε τίτλο ή 3,5 εκατομμύρια ευρώ 
συνολικά, το οποίο αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού  
Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτές οι μεταφορές πιστώσεων αφορούν δαπάνες 
που είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 

Εκκρεμεί

2017 Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός δεν 
χρησιμοποιούσε ακόμη κανένα από τα εργαλεία ΤΠ που είχε αναπτύξει η Επιτροπή Εν εξελίξει

2017 Ο Οργανισμός δεν εκπόνησε διεξοδική ανάλυση του πιθανού αντικτύπου του Brexit Ολοκληρώθηκε
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 14 8  Το επίπεδο μεταφερόμενων πιστώσεων για τον Τίτλο ΙΙ οφείλεται κυρίως στην ανάθεση των υπηρεσιών ΤΠ στο τέλος του 
έτους, αφότου κατέστησαν διαθέσιμες οι πιστώσεις και η μεταφορά στη σχετική θέση του προϋπολογισμού  Για να καταστεί δυνατή η 
πρόβλεψη ανάλογης(ων) μεταφοράς(ών) στο μέλλον, ενδέχεται να επισυναφθεί αιτιολογημένος κατάλογος πιθανών πρόσθετων αγορών 
ΤΠ/αγορών –π χ  σε περίπτωση ευνοϊκής επαναδιαπραγμάτευσης των τιμών– ως παράρτημα στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 

Σημαντικό ποσοστό των πιστώσεων του Τίτλου ΙΙΙ που μεταφέρθηκε στον προϋπολογισμό του 2019 αφορά την πρώτη από τις δύο 
ειδικές συμβάσεις για τις επιτόπιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της έρευνας ESENER για τις επιχειρήσεις  Λόγω του υψηλού κόστους των 
υπηρεσιών αυτών που σχετίζονται με τον Τίτλο ΙΙΙ του γενικού προϋπολογισμού του Οργανισμού, το έργο και το χρονοδιάγραμμα 
για τη σύναψη των συμβάσεων σχεδιάστηκαν έτσι ώστε οι επιτόπιες δαπάνες να κατανεμηθούν σε δύο ετήσιους προϋπολογισμούς  
Η προσέγγιση του συγκεκριμένου έργου είναι η ίδια που εφαρμόστηκε στις δύο προηγούμενες έρευνες –οι οποίες υλοποιήθηκαν 
το 2009 και το 2014– και προβλεπόταν στο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού, στην κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει 
δραστηριοτήτων (ΚΠΔ) και στο σχέδιο σύναψης των δημοσίων συμβάσεων  Προβλεπόταν επίσης στην εκ των προτέρων αξιολόγηση 
του έργου που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο και αντικατοπτριζόταν στη συγγραφή υποχρεώσεων  Γενικότερα, σε ό,τι αφορά 
τις λοιπές επιχειρησιακές δραστηριότητες, ο προγραμματισμός των ερευνητικών έργων μεγάλης κλίμακας με ορίζοντα διετίας είναι μια 
προσέγγιση που εφαρμόζει ο EU-OSHA με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων  Οι μεταφορές πιστώσεων αποτελούν 
προγραμματισμένο χαρακτηριστικό της εν λόγω προσέγγισης και προβλέπονται στα προαναφερθέντα έγγραφα προγραμματισμού του 
Οργανισμού 
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3 15  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUROFOUND)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 15 1  Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (εφεξής «το Ίδρυμα» ή «το Eurofound»), 
με έδρα στο Δουβλίνο, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ  1365/75 του Συμβουλίου (115), ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/127 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (116)  Αποστολή του Ιδρύματος είναι να συμβάλλει 
στον σχεδιασμό και την καθιέρωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας εντός της Ένωσης, αναπτύσσοντας και διαδίδοντας 
τις γνώσεις σχετικά με το θέμα αυτό 

3 15 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Ίδρυμα (117) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Ίδρυμα

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 20 21

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 100 101

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Ίδρυμα 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 15 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Ιδρύματος οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (118) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (119) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 15 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(115) ΕΕ L 139 της 30 5 1975, σ  1 
(116) EE L 30 της 31 1 2019, σ  74 
(117) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος διατίθενται στον ιστότοπό του: www eurofound 

europa eu 
(118) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(119) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.eurofound.europa.eu
http://www.eurofound.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 15 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 15 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 15 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 15 8  Το 2014 η Επιτροπή, εξ ονόματος περισσότερων από 50 θεσμικών και άλλων οργάνων της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του 
Eurofound), υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο με συγκεκριμένο ανάδοχο για την προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης και για την παροχή 
συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ  Εξαιτίας της αστάθειας στην αγορά λογισμικών, η σύμβαση δεν 
περιλαμβάνει κατάλογο τιμών, και ο ανάδοχος της σύμβασης-πλαισίου διαμεσολαβεί μεταξύ του Ιδρύματος και των προμηθευτών που 
μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του δεύτερου  Ως αμοιβή για αυτές τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα 
να προσαυξάνει κατά δύο έως εννέα εκατοστιαίες μονάδες τις τιμές των προμηθευτών  Το 2018 οι συνολικές πληρωμές προς τον 
συγκεκριμένο ανάδοχο ανήλθαν σε 88 166 ευρώ  Οι προληπτικοί έλεγχοι που εκτέλεσε το Eurofound δεν ήταν αποτελεσματικοί, 
καθόσον δεν ελεγχόταν η ορθότητα των τιμών και των προσαυξήσεων που χρέωνε ο ανάδοχος της σύμβασης-πλαισίου  Η ίδια η σύμβαση-
πλαίσιο ενδεχομένως περιορίζει τον ανταγωνισμό, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ανάδοχος επιλέγει τους 
προμηθευτές με ανταγωνιστικά κριτήρια  Το Ίδρυμα πρέπει να προσαρμόσει τους προληπτικούς ελέγχους επί των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων και να διασφαλίσει την εφαρμογή ανταγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση 
όλων των συμβάσεων (120) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

3 15 9  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Prioritisation 
of activities and allocation of resources (HR and financial) in Eurofound» (121)  Το Ίδρυμα και η IAS συμφώνησαν επί σχεδίου 
διορθωτικών μέτρων 

3 15 10  Το 2018 πραγματοποιήθηκε, για λογαριασμό της Επιτροπής, εξωτερική αξιολόγηση των οργανισμών της ΕΕ που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ Απασχόλησης (Eurofound, Cedefop, ETF και EU-OSHA) όσον αφορά τη χρησιμότητα, την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους (122) 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 15 11  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(120) Η σύμβαση-πλαίσιο του 2014 εν τω μεταξύ έληξε και ο σχεδιασμός της σύμβασης-πλαισίου που θα τη διαδεχθεί διασφαλίζει σε μεγαλύτερο 
βαθμό τον θεμιτό ανταγωνισμό 

(121) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
(122) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές εργασίες αξιολόγησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2016

Στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ιδρύματος για το 2014, το 
Συνέδριο ανέφερε πληρωμές στο προσωπικό που υπολείπονταν των οφειλομένων κατά το 
διάστημα 2005-2014 και συνδέονταν με τη μετάβαση στον νέο κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης το 2005  Το Ίδρυμα οφείλει να αναλύσει εκ νέου τα πιθανά σφάλματα που 
ανέκυψαν 

Ολοκληρώθηκε

2016
Το υψηλό επίπεδο των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος 
αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού  Το Ίδρυμα μπορεί να 
εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής διαχωριζόμενων πιστώσεων 

Ολοκληρώθηκε

2016 Ο ιδρυτικός κανονισμός του Ιδρύματος δεν απαιτεί ρητά την εξωτερική αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων του Ολοκληρώθηκε

2017
Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του υπόλογου καθιστώντας τον άμεσα 
υπόλογο στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για 
τα λειτουργικά θέματα) του Ιδρύματος 

Ολοκληρώθηκε

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, το Ίδρυμα είχε εισαγάγει την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών 
για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Εν εξελίξει
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

3 15 8  Η εν λόγω σύμβαση καταρτίστηκε από τη ΓΔ DIGIT της Επιτροπής (η οποία ονομάζεται σύμβαση πλαίσιο SIDE) κατά τρόπο 
ώστε οι τιμές που αναφέρονται να περιλαμβάνουν ήδη την προσαύξηση  Ο προληπτικός έλεγχος βασίστηκε σε συγκρίσεις με προηγούμενες 
παραγγελίες παρόμοιων κατηγοριών προϊόντων, καθώς και με τη γενική γνώση της αγοράς για τις τιμές λογισμικού  Οι σημαντικές 
αυξήσεις τιμών ή οι συνήθεις διαφορές τιμών θα ήταν ένας λόγος για να διεξαχθεί βαθύτερη ανάλυση, η οποία πραγματοποιήθηκε όταν 
ήταν απαραίτητο  Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση πλαίσιο SIDE έληξε πρόσφατα και αντικαταστάθηκε από πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο, 
την SIDE II  Στη σύμβαση αυτή αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που θίγονται στην παρατήρηση του Συνεδρίου, και συγκεκριμένα στις 
αναφερόμενες τιμές εμφαίνεται σαφώς η τιμολόγηση του αρχικού αναδόχου συν την προσαύξηση (σε%) που εφαρμόστηκε 
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3 16  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ GNSS (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ) (GSA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 16 1  Ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (Global Navigation Satellite System - Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης) 
(εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο GSA»), του οποίου η έδρα μεταφέρθηκε από τις Βρυξέλλες στην Πράγα από 1ης Σεπτεμβρίου 2012 (123), 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ  912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (124) για την ακύρωση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ  1321/2004 του Συμβουλίου (125) σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ  683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (126)  
Η εποπτική αρχή του ευρωπαϊκού παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης GNSS, που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ  1321/2004, ανέλαβε επισήμως την 1η Ιανουαρίου 2007 το σύνολο των καθηκόντων που είχαν ανατεθεί προηγουμένως στην Κοινή 
Επιχείρηση Galileo και τα οποία επιτελεί πλέον ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ  912/2010 όπως 
τροποποιήθηκε  Επιπλέον, βάσει συμφωνίας ανάθεσης αρμοδιοτήτων, η Επιτροπή ανέθεσε στον Οργανισμό την εκμετάλλευση της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (European Geostationary Navigation Overlay Service, EGNOS) 

3 16 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (127) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 704 (2) 1 174 (3)

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (4) 166 170

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Εκ των οποίων 676 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από συμφωνίες ανάθεσης αρμοδιοτήτων με την Επιτροπή 
(3) Εκ των οποίων 1 142 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από συμφωνίες ανάθεσης αρμοδιοτήτων με την Επιτροπή 
(4) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 16 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (128) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (129) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 16 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(123) Απόφαση 2010/803/ΕΕ η οποία ελήφθη κατόπιν κοινής συμφωνίας των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 10ης Δεκεμβρίου 
2010, σχετικά με την έδρα του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GNSS) (ΕΕ L 342 της 28 12 2010, σ  15) 

(124) ΕΕ L 276 της 20 10 2010, σ  11 
(125) ΕΕ L 246 της 20 7 2004, σ  1 
(126) ΕΕ L 196 της 24 7 2008, σ  1 
(127) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www gsa europa eu 
(128) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(129) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.gsa.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 16 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 16 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

Λοιπά θέματα

3 16 7  Στις 15 Δεκεμβρίου 2016, ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο για την εκμετάλλευση του δορυφορικού συστήματος 
Galileo κατά την περίοδο 2017-2027, συνολικού ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ  Η σύμβαση ανατέθηκε μέσω διαδικασίας 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων  Ένας από τους προσφέροντες που συμμετείχαν στη διαδικασία προσέφυγε κατά του Οργανισμού 
ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφισβητώντας το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης  Το 
Δικαστήριο θα αποφανθεί επί της νομιμότητας και της κανονικότητας της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης-πλαισίου και όλων 
των συναφών επιμέρους συμβάσεων και των μελλοντικών πληρωμών  Ο Οργανισμός γνωστοποίησε και αποσαφήνισε το ζήτημα 
στις οικονομικές καταστάσεις του 2018, καθώς και το γεγονός ότι καταβλήθηκαν βάσει της σύμβασης-πλαισίου 121 εκατομμύρια 
ευρώ (49 εκατομμύρια ευρώ το 2017), ποσό που αντιστοιχεί στο 10 % του προϋπολογισμού του 2018 συμπεριλαμβανομένων των 
ποσών που προήλθαν από συμφωνίες ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 16 8  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «IT 
Governance in GSA» (130)  Ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση διάφορων δυνατοτήτων βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 16 9  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(130) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2014 Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τα ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού Εν εξελίξει

2015 Η τελευταία επικύρωση των λογιστικών συστημάτων πραγματοποιήθηκε το 2012 Ολοκληρώθηκε

2015 Δεν υπάρχει σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας για την έδρα του Οργανισμού στην Πράγα 
ούτε για τον Οργανισμό συνολικά Εν εξελίξει

2015
Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το 2015 εγκρίθηκε μόλις τον 
Μάρτιο του 2015, ενώ εκκρεμεί ακόμη η έγκριση του πολυετούς προγράμματος 
εργασίας 2014-2020 

Ολοκληρώθηκε

2017

Το 2013 μεταφέρθηκε η έδρα του Οργανισμού και επαναπροσδιορίστηκε η εντολή του  
Το 2014 αναθεωρήθηκε ο δημοσιονομικός κανονισμός του και το 2015 ο Οργανισμός 
ανέθεσε την αρμοδιότητα της λογιστικής διαχείρισής του στον υπόλογο της Επιτροπής  
Παρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές τροποποιήσεις 
στις διαδικασίες του Οργανισμού, το λογιστικό σύστημά του δεν έχει επανεπικυρωθεί 
από το 2012 

Ολοκληρώθηκε

2017
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει

2017 Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός δεν 
χρησιμοποιούσε ακόμη κανένα από τα εργαλεία ΤΠ που είχε αναπτύξει η Επιτροπή Εκκρεμεί
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου 
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Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί  π ο υ  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ ν τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  τ ο μ έ α  2  τ ο υ  Π Δ Π  –  Β ι ώ σ ι μ η 
α ν ά π τ υ ξ η :  φ υ σ ι κ ο ί  π ό ρ ο ι

3 17  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΟΠ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 17 1  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο ΕΟΠ»), με έδρα στην Κοπεγχάγη, ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ  1210/90 του Συμβουλίου (131)  Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία δικτύου παρατηρήσεων το 
οποίο να παρέχει στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και, γενικότερα, στο ευρύ κοινό αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση του περιβάλλοντος  Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά τους 

3 17 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (132) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 42 43

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 212 204

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό  Περιλαμβάνονται ο κύριος και ο δευτερεύων προϋπολογισμός 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 17 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (133) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (134) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 17 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(131) ΕΕ L 120 της 11 5 1990, σ  1 
(132) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www eea europa eu 
(133) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(134) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.eea.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 17 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 17 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 17 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3 17 8  Ο Οργανισμός κατήγγειλε σύμβαση ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ λόγω της μη 
ικανοποιητικής εκτέλεσής της από μέρους του αναδόχου  Μερικούς μήνες αργότερα και μετά από νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, ο Οργανισμός υπέγραψε νέα σύμβαση με ανάθεση κατά προτεραιότητα, αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ, για το ίδιο είδος 
υπηρεσιών, με κοινοπραξία επικεφαλής της οποίας ήταν ο ίδιος ανάδοχος  Ωστόσο, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν περιέχουν στοιχεία 
που θα εξουδετέρωναν τον κίνδυνο εκ νέου εμφάνισης παρόμοιων προβλημάτων υπό τη νέα σύμβαση  Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
αναθέτει συμβάσεις μόνο εφόσον μπορεί να αναμένεται ικανοποιητική εκτέλεση 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 17 9  Για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης της ξηράς σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο του Copernicus, ο Οργανισμός 
υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών έναντι ποσού που υπερέβαινε κατά 111 000 ευρώ το ανώτατο όριο της σύμβασης-πλαισίου  
Προκειμένου να καλυφθεί αυτή η διαφορά, ο Οργανισμός αύξησε το ανώτατο όριο της σύμβασης-πλαισίου κατά 112 000 ευρώ, χωρίς, 
ωστόσο, να επισημοποιήσει την αλλαγή μέσω τροποποίησης της σύμβασης  Ο Οργανισμός πρέπει να επισημοποιεί τυχόν τροποποιήσεις 
των συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις 

3 17 10  Ο Οργανισμός δεν διαθέτει επικαιροποιημένη πολιτική η οποία να καλύπτει τις ευαίσθητες θέσεις, βάσει της οποίας θα 
εντοπίζονταν τα ευαίσθητα καθήκοντα, θα εξασφαλιζόταν η διαρκής ενημέρωση του σχετικού καταλόγου και θα ορίζονταν τα κατάλληλα 
μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με κατεστημένα συμφέροντα  Ο Οργανισμός πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόσει 
το συντομότερο δυνατό πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 17 11  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2016

Η χρήση της διοργανικής σύμβασης-πλαισίου της Επιτροπής για την προμήθεια 
λογισμικού και αδειών και για την παροχή συναφών υπηρεσιών συντήρησης και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ δεν εξασφαλίζει επαρκή ανταγωνισμό, ούτε την 
εφαρμογή της πλέον οικονομικής λύσης

ά α 

2017
Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της υπόλογου καθιστώντας την άμεσα 
υπόλογη στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για 
τα λειτουργικά θέματα) του Οργανισμού 

Εκκρεμεί
(Ο Οργανισμός διαφωνεί) (1)

2017 Ο ΕΟΠ βρέθηκε αντιμέτωπος με σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδίου 
δράσης του 2016 ενός από τα ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα Ολοκληρώθηκε

2017 Διαπιστώσαμε ακόμη ορισμένες αδυναμίες στο πλαίσιο αρκετών διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων ά α 

2017

Στην περίπτωση αρκετών προσκλήσεων υποβολής προσφορών υψηλής αξίας 
ο ανταγωνισμός τιμών βασιζόταν αποκλειστικά στις ημερήσιες αμοιβές που 
αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένα προφίλ και όχι στον χρόνο που κατ’ εκτίμηση θα 
απαιτείτο για την ολοκλήρωση των εργασιών  Συμβάσεις-πλαίσιο υπεγράφησαν με έναν 
μόνο προσφέροντα, παρότι η κίνηση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας με τη συμμετοχή 
περισσότερων προσφερόντων θα απέφερε καλύτερα αποτελέσματα για τις επιμέρους 
συμβάσεις 

ά α 

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός είχε εισαγάγει την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών 
για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Ολοκληρώθηκε

2017 Αρκετές αδυναμίες διαπιστώθηκαν στις διαδικασίες προσλήψεων που διοργάνωσε ο 
Οργανισμός ά α 

2017
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει

2017
Ο Οργανισμός ανέλαβε αρκετές νομικές δεσμεύσεις σε σχέση με το πρόγραμμα 
Copernicus προτού εισπράξει την προχρηματοδότηση της Επιτροπής, διαδικασία που 
αντιβαίνει στους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού 

Ολοκληρώθηκε

(1) Ο Οργανισμός θεωρεί το ζήτημα λήξαν λόγω του καθεστώτος της υπολόγου ως μόνιμης υπαλλήλου και του διορισμού της από το διοικητικό συμβούλιο, 
στο οποίο έχει άμεση πρόσβαση 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 17 8  Ο Οργανισμός συμφωνεί ότι οι συμβάσεις θα πρέπει να ανατίθενται μόνο εάν μπορεί να αναμένεται ικανοποιητική επίδοση  
Για τον λόγο αυτό, η εν λόγω σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών είναι μια πολλαπλή σύμβαση διαδοχικού τύπου που ανατίθεται σε 
τρεις οικονομικούς φορείς και η οποία, ως εκ τούτου, μετριάζει τον κίνδυνο πιθανής χαμηλής επίδοσης  Διασφαλίζει πραγματικά ότι 
είτε ο ένας είτε ο άλλος αντισυμβαλλόμενος μπορεί να εκτελέσει μια σύμβαση εν διαδοχή, ώστε να αποφευχθεί η εξάρτηση από έναν 
ανάδοχο και, ως εκ τούτου, να εξασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων σε περίπτωση που ένας αντισυμβαλλόμενος δεν είναι 
σε θέση να παραδώσει τη σύμβαση ή σε περίπτωση που πρέπει να τερματιστεί μία από τις συμβάσεις του εν λόγω τύπου  Επιπλέον, ο 
αντισυμβαλλόμενος που κατατάχθηκε στην πρώτη θέση της σύμβασης διαδοχικού τύπου είναι μια κοινοπραξία αποτελούμενη από δύο 
οικονομικούς φορείς, οι οποίοι συνδυάζουν τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που έχει αναγνωριστεί από την επιτροπή αξιολόγησης 
και συνεπώς προσφέρουν πρόσθετη εγγύηση για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης  Επίσης, η σύμβαση-πλαίσιο περιλαμβάνει 
διατάξεις σχετικά με τις αποζημιώσεις και τη μείωση της τιμής, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν τόσο ως μέτρο παροχής κινήτρων 
για τη διασφάλιση ικανοποιητικών επιδόσεων όσο και ως μέτρο περιοριστικό σε περίπτωση διαφωνιών  Τέλος, η εισήγηση της ορισθείσας 
επιτροπής αξιολόγησης για ανάθεση της σύμβασης στην προσφορά που πέρασε επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης, αποτελεί προφανώς 
ένδειξη ότι μπορεί να αναμένεται ικανοποιητική επίδοση  Σε κάθε περίπτωση, η ικανοποιητική επίδοση μπορεί να ελεγχθεί μόνο κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης πλαισίου μέσω ειδικής σύμβασης  Εξάλλου, αποτελεσματικά μέτρα περιορισμού μπορούν να ληφθούν 
υπόψη μόνο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση ειδικής σύμβασης, με βάση τα χαρακτηριστικά του αιτήματος 
για παροχή υπηρεσιών και την προσφορά που προτείνει ο αντισυμβαλλόμενος 

3 17 9  Ο Οργανισμός θεωρεί ότι η αύξηση του ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού της σύμβασης πλαισίου αποτελεί εσωτερική 
απόφαση, η οποία δεν επηρεάζει τον ανάδοχο, εφόσον δεν παρέχει στον τελευταίο το δικαίωμα να ζητήσει συγκεκριμένο όγκο προμηθειών  
Επιπλέον, ο Οργανισμός ακολούθησε τις οδηγίες και την καθοδήγηση που περιέχονται στον οδηγό για τις δημόσιες συμβάσεις που 
συντάχθηκε από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της ΓΔ BUDG και ο αρμόδιος διατάκτης υπέγραψε σημείωμα στον φάκελο στο 
οποίο περιλαμβανόταν η νομική βάση και η αιτιολόγηση της τροποποίησης  Η τροποποίηση της σύμβασης πλαισίου θα δημοσιευτεί 
στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού στις 30 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στους κανόνες εφαρμογής των 
δημοσιονομικών κανόνων (FR2012) 

3 17 10  Όσον αφορά το ζήτημα των ευαίσθητων θέσεων, η διοίκηση του ΕΟΠ έχει προβεί σε απογραφή των ευαίσθητων καθηκόντων 
από το 2009 και έχει θεσπίσει τη διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνων και ελέγχων για τον μετριασμό τους  Το σχετικό έγγραφο για τη 
διαδικασία προσδιορισμού των ευαίσθητων καθηκόντων είναι διαθέσιμο και τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που επήλθαν με την αναδιοργάνωση του ΕΟΠ τον Σεπτέμβριο του 2018  Το εν λόγω έγγραφο αναφοράς 
φέρει τον τίτλο «κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσδιορισμό και τη διαχείριση των ευαίσθητων καθηκόντων» και ευθυγραμμίζεται με 
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εσωτερικό έλεγχο  Το επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς (οι κατευθυντήριες οδηγίες) 
δεν θα αποκλίνει επί της ουσίας από το ισχύον έγγραφο, δεδομένου ότι οι γενικές πτυχές και ο οι έλεγχοι μετριασμού των κινδύνων 
παραμένουν ουσιαστικά οι ίδιοι 
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3 18  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (EFCA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 18 1  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (εφεξής «η Υπηρεσία» ή «η EFCA»), με έδρα στο Βίγο, ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ  768/2005 του Συμβουλίου (135)  Κύριο καθήκον της Υπηρεσίας είναι η οργάνωση του επιχειρησιακού συντονισμού 
των δραστηριοτήτων ελέγχου και επιθεώρησης της αλιείας από τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής 

3 18 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Υπηρεσία (136) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Υπηρεσία

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 17 17

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 72 77

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από την Υπηρεσία 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 18 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς της Υπηρεσίας οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (137) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (138) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 18 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 18 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

(135) ΕΕ L 128 της 21 5 2005, σ  1 
(136) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας διατίθενται στον ιστότοπό της: www efca europa eu 
(137) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(138) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.efca.europa.eu
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Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 18 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 18 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 18 8  Το 2014 η Επιτροπή, εξ ονόματος περισσότερων από 50 θεσμικών και άλλων οργάνων της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της 
EFCA), υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο με συγκεκριμένο ανάδοχο για την προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης και για την παροχή 
συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ  Εξαιτίας της αστάθειας στην αγορά λογισμικών, η σύμβαση 
δεν περιλαμβάνει κατάλογο τιμών  Ο ανάδοχος αυτός διαμεσολαβεί μεταξύ της Υπηρεσίας και των εκάστοτε προμηθευτών που 
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της δεύτερης  Ως αμοιβή για αυτές τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα 
να προσαυξάνει κατά δύο έως εννέα εκατοστιαίες μονάδες τις τιμές των προμηθευτών  Το 2018 οι συνολικές πληρωμές προς τον 
συγκεκριμένο ανάδοχο ανήλθαν σε 192 112 ευρώ  Οι προληπτικοί έλεγχοι που διενήργησε η EFCA δεν ήταν αποτελεσματικοί, καθόσον 
δεν ελέγχθηκε η ορθότητα των τιμών και των προσαυξήσεων που χρέωνε ο ανάδοχος της σύμβασης-πλαισίου  Η ίδια η σύμβαση-
πλαίσιο ενδεχομένως περιορίζει τον ανταγωνισμό, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ανάδοχος επιλέγει τους 
προμηθευτές με ανταγωνιστικά κριτήρια  Η Υπηρεσία πρέπει να προσαρμόσει τους προληπτικούς ελέγχους επί των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων και να διασφαλίσει την εφαρμογή ανταγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση 
όλων των συμβάσεων (139) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 18 9  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Planning, 
Budgeting and Monitoring in the European Fisheries Control Agency» (140)  Η Υπηρεσία και η IAS συμφώνησαν επί σχεδίου για την 
αξιοποίηση τυχόν δυνατοτήτων βελτίωσης 

(139) Η σύμβαση-πλαίσιο του 2014 εν τω μεταξύ έληξε και ο σχεδιασμός της σύμβασης-πλαισίου που θα τη διαδεχθεί διασφαλίζει σε μεγαλύτερο 
βαθμό τον θεμιτό ανταγωνισμό 

(140) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3 18 8  Η EFCA εκφράζει την ικανοποίησή της για τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα τις λάβει υπόψη  Όσον αφορά 
τη διοργανική σύμβαση-πλαίσιο που υπογράφηκε μεταξύ της DIGIT και της Comparex, η EFCA δεν συμμετείχε άμεσα στον καθορισμό 
της και δεν είχε τη δυνατότητα να αλλάξει τους όρους και τις διατάξεις της σύμβασης-πλαισίου  Η EFCA προσχώρησε στη νέα σύμβαση-
πλαίσιο που υπέγραψε η DIGIT για την αγορά του ίδιου τύπου προϊόντων  Φαίνεται ότι έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που υπήρξαν σε 
σχέση με την παλιά σύμβαση και η EFCA θα εφαρμόσει αναλόγως τη νέα αυτή σύμβαση-πλαίσιο  Όσον αφορά τις τιμές, η EFCA είχε ως 
πρακτική να προβαίνει σε έλεγχο των προσφερόμενων τιμών κατ’ αντιπαραβολή με τις προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης που είχαν 
δημοσιεύσει οι προμηθευτές, τις τιμές που είχαν καταβληθεί στο παρελθόν και τις γνωστές τιμές για εναλλακτικά προϊόντα  Η EFCA 
είχε επανειλημμένως διαπιστώσει ότι οι προσφερόμενες τιμές ήταν χαμηλότερες από τις προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης, γεγονός 
που της διασφάλιζε καλή σχέση κόστους/οφέλους  Τυχόν διαφορά στην προσφερόμενη τιμή ή αιφνίδια ή σημαντική αύξηση της τιμής 
θα γινόταν αντιληπτή και θα εξεταζόταν περαιτέρω πριν από την υπογραφή του δελτίου παραγγελίας 
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Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί  π ο υ  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ ν τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  τ ο μ έ α  3  τ ο υ  Π Δ Π  –  Α σ φ ά λ ε ι α  κ α ι 
ι θ α γ έ ν ε ι α

3 19  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (CEPOL)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 19 1  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (εφεξής «ο Οργανισμός» 
ή «ο CEPOL»), με έδρα στη Βουδαπέστη, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2219 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (141), ο οποίος αντικατέστησε και κατάργησε την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου (142)  Αποστολή του 
Οργανισμού είναι να λειτουργεί ως δίκτυο, συνδέοντας τα εθνικά ιδρύματα αστυνομικής εκπαίδευσης των κρατών μελών, προκειμένου 
να παρέχει μαθήματα κατάρτισης για τα ανώτερα στελέχη της αστυνομίας, βάσει κοινών προτύπων 

3 19 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (143) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 9 10

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 53 51

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 19 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (144) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (145) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 19 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(141) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2219 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον Οργανισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (CEPOL) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της 
απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 319 της 4 12 2015, σ  1) 

(142) Απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) και 
την κατάργηση της απόφασης 2000/820/ΔΕΥ (ΕΕ L 256 της 1 10 2005, σ  63) 

(143) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www cepol europa eu 
(144) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(145) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.cepol.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 19 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 19 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 19 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3 19 8  Τον Δεκέμβριο του 2017, ο Οργανισμός δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη τετραετούς 
σύμβασης-πλαισίου εκτιμώμενου όγκου αγοράς 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για την οργάνωση των μετακινήσεων των υπαλλήλων του 
και των συμμετεχόντων σε σεμινάρια κατάρτισης  Τα κριτήρια ανάθεσης σταθμίστηκαν με συντελεστή 60 % για την ποιότητα και 
40 % για την τιμή  Τρεις από τις έξι προσφορές που υποβλήθηκαν υπερέβαιναν το ελάχιστο όριο ποιότητας  Η τιμή που πρότεινε ο 
προσφέρων στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, βάσει σεναρίου που ανέπτυξε ο Οργανισμός, αντιστοιχούσε στο 56 % της μέσης τιμής 
που πρότειναν οι δύο άλλοι προσφέροντες  Η σύμβαση ανατέθηκε χωρίς να ζητηθούν εξηγήσεις από τον επιλεγέντα προσφέροντα για 
την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του  Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 στο πλαίσιο της σύμβασης ανήλθαν συνολικά 
σε 2 058 073 ευρώ  Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, ο Οργανισμός θα πρέπει να ζητεί εξηγήσεις και να τις αναλύει 
προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 19 9  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2016

Παρατηρείται μεγάλη εναλλαγή του προσωπικού, η οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην 
επιχειρησιακή συνέχεια, καθώς και στην ικανότητα του Οργανισμού να υλοποιήσει τις 
δραστηριότητες που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας του  Ο αριθμός αιτήσεων 
από κράτη μέλη πέραν του κράτους υποδοχής ήταν μικρός 

Εν εξελίξει

2017 Παρά τις σημαντικές τροποποιήσεις στις διαδικασίες του Οργανισμού, το λογιστικό 
σύστημά του δεν έχει επανεπικυρωθεί από το 2013 Ολοκληρώθηκε

2017

Τον Δεκέμβριο του 2016, ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο διάρκειας 
τεσσάρων ετών και αξίας 1,6 εκατομμυρίων ευρώ με μία εταιρεία για την παραχώρηση 
προσωρινά απασχολουμένων  Το μόνο κριτήριο επιλογής στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ήταν η τιμή, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ποιότητα 

ά α 

2017 Ο Οργανισμός δεν εκπόνησε διεξοδική ανάλυση του πιθανού αντικτύπου του Brexit Ολοκληρώθηκε

2017
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός είχε εισαγάγει την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών, 
όχι όμως και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Εκκρεμεί
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 19 8  Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συμφωνεί ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός 
επιβάλλει στην αναθέτουσα αρχή την υποχρέωση να ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με τις προσφορές που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές  
Στην προκειμένη περίπτωση, η επιτροπή αξιολόγησης δεν επιδίωξε να ζητήσει διευκρινίσεις διότι, με βάση τις καθημερινές εργασίες της, 
ήταν ενήμερη για τις τιμές της εταιρείας που είχε συνάψει την προηγούμενη σύμβαση και, ως εκ τούτου, ήταν σε θέση να διακρίνει ότι 
οι τιμές του νέου αναδόχου ήταν σημαντικά υψηλότερες από εκείνες του προκατόχου του  Επιπλέον, δύο από τους τρεις προσφέροντες 
που έφθασαν στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης πρότειναν τιμές που κυμαίνονταν σε αντίστοιχα επίπεδα, ενώ η τρίτη εταιρεία 
υπέβαλε σημαντικά υψηλότερες τιμές  Για τους λόγους αυτούς, η επιτροπή αξιολόγησης απέκλεισε τον κίνδυνο ασυνήθιστα χαμηλής 
προσφοράς  Ωστόσο, αποδεχόμαστε την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η εκτίμηση αυτή δεν συμπεριλήφθηκε στην επίσημη 
έκθεση αξιολόγησης 
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3 20  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΣΥΛΟ (EASO)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 20 1  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (εφεξής η «Υπηρεσία» ή «η EASO»), με έδρα στη Βαλέτα, ιδρύθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ  439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (146), με σκοπό να προάγει την πρακτική 
συνεργασία στα ζητήματα ασύλου και να επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεών τους 
που αφορούν την παροχή προστασίας σε άτομα που την χρειάζονται  Από το 2015, η Υπηρεσία παρέχει υποστήριξη στην Ελλάδα και 
την Ιταλία στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης 

3 20 2  Οι ελεγκτικές γνώμες και οι παρατηρήσεις που διατυπώσαμε για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 
απηχούσαν τις συνθήκες και τα γεγονότα που, από μόνα τους, μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στις δραστηριότητες της Υπηρεσίας από 
την άποψη της συμμόρφωσης με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (κυρίως όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
και πρόσληψης)  Στην ουσία, αυτά τα γεγονότα και οι συνθήκες δεν έχουν μεταβληθεί 

3 20 3  Η Υπηρεσία διαχειρίζεται τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την προσφυγική κρίση σε ένα αποκεντρωμένο περιβάλλον, 
διατηρώντας αρκετά περιφερειακά γραφεία στην Ιταλία, την Ελλάδα, και, από το 2018, και στην Κύπρο  Αυτό το αποκεντρωμένο 
περιβάλλον δημιουργεί πρόσθετες σημαντικές δυσχέρειες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό 
πλαίσιο 

3 20 4  Για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η EASO, η οποία δεν απασχολεί παρά 200 υπαλλήλους περίπου, εξαρτάται από 
τη συνεργασία των κρατών μελών και από την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων, όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό κανονισμό 
της  Δεδομένου του μονίμως περιορισμένου αριθμού εθνικών εμπειρογνωμόνων που της διαθέτουν τα κράτη μέλη, η EASO συνέχισε 
να καταφεύγει σε εναλλακτικές ρυθμίσεις, συνάπτοντας συμβάσεις με οικονομικούς φορείς για την παραχώρηση προσωρινά 
απασχολουμένων και την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας  Το 2018, από τους περίπου 569 εμπειρογνώμονες που τοποθετήθηκαν στην 
Ελλάδα, οι 243 περίπου (43 %) ήταν προσωρινά απασχολούμενοι, και από τις περίπου 60 116 εργάσιμες ημέρες που καταγράφηκαν, 
περίπου 40 947 (68 %) αφορούσαν προσωρινά απασχολούμενους  Κατά την ίδια περίοδο, από τους περίπου 373 εμπειρογνώμονες 
που τοποθετήθηκαν στην Ιταλία, οι 221 περίπου (59 %) ήταν προσωρινά απασχολούμενοι, και από τις περίπου 43 584 εργάσιμες 
ημέρες που καταγράφηκαν, περίπου 35 137 (81 %) αφορούσαν προσωρινά απασχολούμενους  Η ανάθεση βασικών καθηκόντων της 
EASO σε τέτοιο βαθμό σε οικονομικούς φορείς δημιουργεί ισχυρή εξάρτηση και διαρκή κίνδυνο για την επιχειρησιακή συνέχειά της σε 
έναν ευαίσθητο τομέα που έχει καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη 

3 20 5  Η φύση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας δυσχεραίνει την πρόβλεψη του χρονοδιαγράμματος και της διάρκειάς τους  
Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο για την EASO να προβλέπει ποιες ρυθμίσεις θα αποβούν πιο συμφέρουσες από την άποψη της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, είτε πρόκειται για την πρόσληψη εσωτερικού ή εξωτερικού προσωπικού είτε για τη διάρκεια των συμβάσεων 
μίσθωσης στις διάφορες τοποθεσίες όπου διατηρεί γραφεία 

3 20 6  Η μακρά διαδικασία διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου εκτρέπει μέρος των 
ήδη ανεπαρκών πόρων της EASO προς τον μεγάλο όγκο προπαρασκευαστικών εργασιών, με αποτέλεσμα να περιορίζονται περαιτέρω 
οι πόροι που μένουν διαθέσιμοι για την εκτέλεση των επιχειρησιακών καθηκόντων 

3 20 7  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Υπηρεσία (147) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Υπηρεσία

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 79 98

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 200 207

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από την Υπηρεσία 

(146) ΕΕ L 132 της 29 5 2010, σ  11 
(147) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας διατίθενται στον ιστότοπό της: www easo europa eu 

http://www.easo.europa.eu


Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 417/114 EL 11 12 2019

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 20 8  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς της Υπηρεσίας οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (148) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (149) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 20 9  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 20 10  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Στοιχεία για τη θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί

3 20 11  Στις εκθέσεις ελέγχου του για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017, το Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συμβάσεις 
παραχώρησης προσωρινά απασχολουμένων στην Ελλάδα, οι συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών ταξιδίου στην Υπηρεσία και οι 
συμβάσεις μίσθωσης των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας στη Λέσβο είναι παράτυπες  Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 
στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων ανήλθαν συνολικά σε 3 405 970 ευρώ (4 % των συνολικών πληρωμών του 2018) 

Γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 20 12  Κατά τη γνώμη μας, εξαιρουμένων των συνεπειών του ζητήματος που περιγράφεται στο σημείο υπό τον τίτλο «Στοιχεία για 
τη θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών», οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται 
οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

Λοιπά θέματα

3 20 13  Από τα τέλη του 2017, η κατάσταση των ανθρώπινων πόρων επιδεινώθηκε ραγδαία στο εσωτερικό της Υπηρεσίας  
Το 2018 η EASO κατέστησε διαφανέστερους τους κανόνες για τις προσλήψεις  Στο τέλος του 2018, η EASO απασχολούσε 
219 υπαλλήλους  Είχαν αποσταλεί 89 επιστολές προσφοράς εργασίας και είχαν υπογραφεί 60 συμβάσεις  Ωστόσο, η πραγματική 
καθαρή αύξηση του προσωπικού της ήταν οριακή το 2018 και 78 θέσεις παρέμεναν προς πλήρωση στο τέλος του έτους  Ιδιαίτερη 
ανησυχία προκαλεί η έλλειψη στελεχών στις διοικητικές υπηρεσίες  Έως το τέλος του 2018, τέσσερις από τις πέντε θέσεις διοικητικών 
στελεχών είτε παρέμεναν κενές είτε τα πρόσωπα που τις κατείχαν είχαν ανακληθεί από τα καθήκοντά τους  Μία θέση διοικητικού 
στελέχους είχε καλυφθεί σε προσωρινή βάση  Η κατάσταση αυτή ενέχει σημαντικό κίνδυνο για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων 
της Υπηρεσίας στη σημερινή κλίμακά τους, και η Υπηρεσία πρέπει να καταβάλει πρόσθετες προσπάθειες για την πλήρωση των κενών 
θέσεων, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

3 20 14  Η απουσία συνολικών ρυθμίσεων για τη στέγαση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και των λοιπών δυνάμεων της 
EASO στα κράτη μέλη (π χ  όσον αφορά τα προνόμια και τις ασυλίες των υπαλλήλων της ίδιας της EASO, των εμπειρογνωμόνων 
των κρατών μελών και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων) δημιουργεί σημαντικούς επιχειρησιακούς και οικονομικούς κινδύνους, και 
κινδύνους προσβολής της φήμης της  Από κοινού με την Επιτροπή, η Υπηρεσία πρέπει να εξακολουθήσει να επιδιώκει την επίτευξη 
ικανοποιητικών ρυθμίσεων με τα κράτη μέλη για τη στέγαση και τα λοιπά προνόμια των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και του 
λοιπού προσωπικού της EASO 

(148) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 
κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 

(149) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και 
τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 
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3 20 15  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 20 16  Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με εταιρείες ΤΠ, των οποίων η διατύπωση είναι τέτοια που θα 
μπορούσε να σημαίνει την παραχώρηση εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και όχι παροχή σαφώς καθορισμένων 
υπηρεσιών ή προϊόντων ΤΠ  Η παραχώρηση προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων (προσωρινά απασχολούμενοι) για την εκτέλεση 
συγκεκριμένων καθηκόντων για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα σε έμμεσο εργοδότη διέπεται από την οδηγία 2008/104/ΕΚ περί 
της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και από τους ειδικούς κανόνες που θεσπίζουν τα κράτη μέλη για τη μεταφορά 
της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο  Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας σχετικά με τους προσωρινά απασχολούμενους, μόνον 
εγγεγραμμένες στα σχετικά μητρώα εταιρείες έχουν δικαίωμα να παραχωρούν προσωρινά απασχολούμενους σε έμμεσους εργοδότες 
(εν προκειμένω στην EASO)  Η χρήση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την παραχώρηση εργατικού δυναμικού δεν συνάδει με τον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ και την κοινωνική και εργατική νομοθεσία της ΕΕ  Η Υπηρεσία οφείλει να 
εξασφαλίζει ότι η διατύπωση των συμβάσεων είναι τέτοια που αποκλείει οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ της παροχής υπηρεσιών ΤΠ και 
της παραχώρησης προσωρινά απασχολουμένων 

3 20 17  Το 2018 η Υπηρεσία κίνησε ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεων-πλαισίου μέγιστου ύψους 50 εκατομμυρίων 
ευρώ για την παροχή υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης στην Ιταλία για περίοδο τεσσάρων ετών  Ωστόσο, η διαδικασία διακόπηκε 
λόγω του ότι ελήφθη μόνο μία προσφορά, την οποία μάλιστα η Υπηρεσία έκρινε απαράδεκτη, δεδομένου ότι το οικονομικό σκέλος της 
υπερέβαινε τον εκτιμώμενο μέγιστο προϋπολογισμό  Διαπιστώσαμε ότι η συγγραφή υποχρεώσεων περιείχε σημαντικό σφάλμα ύψους 
25 εκατομμυρίων ευρώ  Η EASO είχε καλέσει τους υποψηφίους να υποβάλουν προσφορά για συγκεκριμένο αριθμό μηνών και για 
καθορισμένες ακαθάριστες αποδοχές που θα καταβάλλονταν στους προσωρινά απασχολούμενους, το συνολικό ύψος των οποίων δεν 
έπρεπε να υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ  Ωστόσο, μια τέτοια προσφορά θα ήταν δυνατή μόνον εάν ο πάροχος δεν κατέβαλλε τους 
φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπει η ιταλική νομοθεσία (που θα ανέρχονταν σε περίπου 25 εκατομμύρια 
ευρώ)  Ως εκ τούτου, είναι πιθανόν άλλοι ενδεχόμενοι υποψήφιοι να μην υπέβαλαν προσφορές στην EASO, δεδομένου ότι η συγγραφή 
υποχρεώσεων καθιστούσε αδύνατη την κατάρτιση νόμιμης συμφέρουσας προσφοράς  Ωστόσο, η Υπηρεσία δεν τροποποίησε τη 
συγγραφή υποχρεώσεων, ούτε διοργάνωσε νέα ανοικτή διαδικασία, αλλά αντ’ αυτού διαπραγματεύθηκε τους όρους και υπέγραψε 
σύμβαση με τον μοναδικό προσφέροντα που είχε ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση  Απουσία θεμιτού ανταγωνισμού βάσει ορθής 
συγγραφής υποχρεώσεων, η διαδικασία του διαγωνισμού, κάθε σχετική σύμβαση και όλες οι σχετικές μελλοντικές πληρωμές θεωρούνται 
παράτυπες  Το 2018 δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης  Η Υπηρεσία οφείλει να εφαρμόζει αυστηρά 
τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 20 18  Τον Φεβρουάριο του 2018, το διοικητικό συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία περιόρισε τις εξουσίες του εκτελεστικού 
διευθυντή στους τομείς των προσλήψεων και των δημοσίων συμβάσεων  Για τη λήψη αποφάσεων σε αυτούς τους τομείς απαιτείται πλέον 
έγκριση του διοικητικού συμβουλίου  Τον Ιούνιο του 2018, ο εκτελεστικός διευθυντής της EASO παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε 
από προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή  Ο τελευταίος εκπόνησε το «Σχέδιο δράσης για τη διακυβέρνηση της EASO», το οποίο 
εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο το φθινόπωρο του 2018  Το σχέδιο αυτό περιελάμβανε ένα σύνολο στόχων προτεραιότητας 
και προγραμματισμένων παραδοτέων που αποσκοπούσαν στην «οικοδόμηση εμπιστοσύνης», την «ενίσχυση του πλαισίου εσωτερικής 
διακυβέρνησης» και την «εκ νέου ανάπτυξη εσωτερικών ικανοτήτων»  Ακόμη, περιελάμβανε αξιολόγηση της εφαρμογής των προτύπων 
εσωτερικών δικλίδων ελέγχου της Υπηρεσίας, η οποία διενεργήθηκε τον Αύγουστο του 2018  Η αξιολόγηση αποκάλυψε σημαντικές 
αδυναμίες και ελλείψεις σε σχέση με την πλειονότητα των προτύπων εσωτερικών δικλίδων ελέγχου και των κριτηρίων αξιολόγησης  Οι 
αδυναμίες που διαπιστώθηκαν επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Συνέδριο το 2017 

3 20 19  Η EASO έχει λάβει συγκεκριμένα και θετικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της οργανωτικής διακυβέρνησης  Κατά τον χρόνο 
του ελέγχου μας (Μάρτιος του 2019), από τα 61 μέτρα του σχεδίου δράσης τα 30 είχαν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα 31 βρισκόταν 
σε εξέλιξη  Τα μέτρα που ελήφθησαν είναι ακόμη πρόσφατα και πρέπει να ολοκληρωθούν  Ως εκ τούτου, ο συνολικός αντίκτυπός τους 
πρέπει να αξιολογηθεί στο μέλλον 

3 20 20  Στο τέλος του 2018, η EASO δεν διέθετε κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου, ενώ αναλυτική έκθεση ελέγχου της IAS δεν είχε 
δημοσιευθεί από τον Ιανουάριο του 2018 (η IAS δημοσίευσε δύο διερευνητικές εκθέσεις το 2018 και μια έκθεση παρακολούθησης 
το 2019)  Επιπλέον, η καθιέρωση κατασταλτικών ελέγχων για την επαλήθευση της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων 
βρισκόταν στα σπάργανα  Για τη διαχείριση ενός οργανισμού όπως η EASO, με την εμπλοκή πληθώρας παραγόντων σε διαφορετικές 
τοποθεσίες, είναι θεμελιώδης η σημασία της ύπαρξης κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου και αποτελεσματικών κατασταλτικών ελέγχων  Η 
Υπηρεσία πρέπει να συγκροτήσει κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου και να θεσπίσει αποτελεσματικούς κατασταλτικούς ελέγχους 

3 20 21  Στην έκθεση ελέγχου μας για το οικονομικό έτος 2017, αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι η EASO δεν διαθέτει εσωτερική 
νομική υπηρεσία και ότι προσφεύγει στις υπηρεσίες μεγάλου αριθμού δικηγορικών εταιρειών με τις οποίες είχε συνάψει συμβάσεις 
ο προηγούμενος διευθυντής  Το 2018 η EASO συνέταξε κατάλογο του συνόλου των συμβάσεων που χρησιμοποιούνται για την 
παροχή νομικών υπηρεσιών και κίνησε διαδικασίες για την πρόσληψη νομικού συμβούλου και για την αντικατάσταση των παλαιότερων 
συμβάσεων με σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή νομικών υπηρεσιών  Η νέα ανώτερη νομική σύμβουλος ανέλαβε καθήκοντα στην 
Υπηρεσία τον Απρίλιο του 2019, ενώ η νέα σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή νομικών συμβουλών υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2019  
Ωστόσο, τα νομικά έγγραφα δεν υποβάλλονταν συστηματικά σε εσωτερική εξέταση, ενώ εντοπίστηκε πληθώρα ασυνεπειών στις νομικές 
πτυχές των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων του 2018  Η Υπηρεσία οφείλει να εξασφαλίσει μια ισχυρή νομική υπηρεσία και 
μια αποτελεσματική διαχείριση των νομικών διαδικασιών 
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3 20 22  Η EASO δεν διαθέτει ακόμη πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις, γεγονός που δεν συνάδει με τα πρότυπα εσωτερικών 
δικλίδων ελέγχου που εφαρμόζει, βάσει των οποίων τα ευαίσθητα καθήκοντα πρέπει να ορίζονται σαφώς, να καταγράφονται και ο 
σχετικός κατάλογος να επικαιροποιείται τακτικά  Η Υπηρεσία πρέπει να θεσπίσει αποτελεσματική πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις 

3 20 23  Η απουσία σαφών αρμοδιοτήτων και των ρόλων όσον αφορά τη διαχείριση των μισθωμένων εγκαταστάσεων και των σχετικών 
υπηρεσιών και εργασιών μπορεί να δυσχεράνει τον μετριασμό, κατά τρόπο αποδοτικό, των κινδύνων που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις  
Προκειμένου να μετριάσει τον κίνδυνο αυτό, η Υπηρεσία οφείλει να καταρτίσει μια αποτελεσματική πολιτική για τη διαχείριση των 
μισθωμένων εγκαταστάσεων και των σχετικών υπηρεσιών, ιδίως δεδομένου ότι διαχειρίζεται ένα πλήθος εγκαταστάσεων σε διαφορετικές 
χώρες  Λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι η Υπηρεσία έχει λάβει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 20 24  Οι περιορισμένοι αρχικοί ετήσιοι προϋπολογισμοί, σε συνδυασμό με την απουσία αποθεματικού για απρόβλεπτα στον 
προϋπολογισμό της EASO για την κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών, συνεπάγονται δημοσιονομική 
αβεβαιότητα και αποτελούν πρόσκομμα για τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης  Η Υπηρεσία πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια 
αντιμετώπισης των εν λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 20 25  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των σχολίων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2013 και 2014 Μεγάλος αριθμός πληρωμών πραγματοποιήθηκε μετά την παρέλευση των προθεσμιών 
που θέτει ο δημοσιονομικός κανονισμός Εν εξελίξει

2014 Η Υπηρεσία έχει υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού, το οποίο συνεπάγεται σοβαρό 
κίνδυνο για την επιχειρησιακή συνέχεια ά α 

2014
Δεν υπάρχουν έγγραφα τα οποία να τεκμηριώνουν την κατάταξη των εξωτερικών 
συμμετεχόντων σε συνεδριάσεις στις τρεις κατηγορίες όσον αφορά την απόδοση των 
δαπανών 

Ολοκληρώθηκε

2016
Η άνιση μεταχείριση των υποψηφίων που συμμετείχαν σε διαδικασία σύναψης σύμβασης-
πλαισίου για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατέστησε παράτυπες τη σύμβαση και 
τις σχετικές πληρωμές 

ά α 

2016
Η άμεση ανάθεση σύμβασης-πλαισίου για την προσωρινή παροχή υπηρεσιών προς 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής 
κρίσης είχε ως συνέπεια να είναι παράτυπη τόσο η σύμβαση όσο και οι σχετικές πληρωμές 

ά α 

2016
Η Υπηρεσία δεν προέβαινε σε συστηματικό έλεγχο των τιμών και των προσαυξήσεων που 
χρεώνονταν από τον ανάδοχο στο πλαίσιο διοργανικής σύμβασης-πλαισίου που είχε 
υπογράψει η Επιτροπή για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠ 

ά α 

2016 Οι επιστροφές ΦΠΑ για τα έτη 2014 και 2015 δεν είχαν ανακτηθεί Ολοκληρώθηκε

2017
Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Υπηρεσίας (36 διαδικασίες πρόσληψης και 
100 νέες συμβάσεις το 2017), δεν κατάφερε να προσλάβει και να διατηρήσει επαρκή 
αριθμό υπαλλήλων 

Εν εξελίξει
(περισσότερες λεπτομέρειες 

στο σημείο 3 20 13)

2017
Δεν υπήρχε ικανότητα εσωτερικού ελέγχου 

Εν εξελίξει
(περισσότερες λεπτομέρειες 

στο σημείο 3 20 20)

Η από μέρους του διοικητικού συμβουλίου εποπτεία της δημοσιονομικής διαχείρισης 
ήταν περιορισμένη Ολοκληρώθηκε

2017

Η Υπηρεσία δεν διαθέτει εσωτερική νομική υπηρεσία ούτε προβαίνει συστηματικά 
σε εξέταση των νομικών εγγράφων ενδοϋπηρεσιακά  Η πλειονότητα των νομικών 
υποθέσεων ανατίθεται σε τρίτους, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν σαφείς αποφάσεις ή οι 
κατευθυντήριες οδηγίες σε εσωτερικό επίπεδο 

Εν εξελίξει
(περισσότερες λεπτομέρειες 

στο σημείο 3 20 21)

2017

Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διοργανώθηκαν το 2017 στη Μάλτα για την 
πρόσληψη προσωρινού προσωπικού (το 2017 οι πληρωμές ανήλθαν σε 1,0 εκατομμύριο 
ευρώ) δεν έτυχαν ικανοποιητικής διαχείρισης, γεγονός που επέδρασε αρνητικά στον 
ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα διαδικασίες σύναψης συμβάσεων να χρειαστεί να 
διοργανωθούν αρκετές φορές 

ά α 

2017

Όσον αφορά τους προσωρινούς υπαλλήλους, η Υπηρεσία δεν διενήργησε επαρκή 
εκτίμηση των αναγκών και των εναλλακτικών λύσεων προτού συνάψει συμβάσεις πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ 

ά α 

Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των συμβάσεων με τους εθνικούς κανόνες ήταν 
υποτυπώδης  Επιπροσθέτως, υπήρξαν σημαντικές αδυναμίες σχετικά με την επαλήθευση 
των καταστάσεων κατανομής χρόνου και εντοπίστηκαν παρατυπίες 

Εν εξελίξει

2017 Εντοπίσαμε σοβαρές αδυναμίες σε τέσσερις από τις 14 ελεγχθείσες διαδικασίες 
πρόσληψης ά α 

2017
Η Υπηρεσία συνήψε συμβάσεις μίσθωσης για την παράταση των μισθώσεων στα κεντρικά 
γραφεία στη Μάλτα, καθώς και για αρκετά νέα γραφεία στην Αθήνα, τη Λέσβο και τη Χίο, 
χωρίς να έχει πραγματοποιήσει επαρκή ανάλυση της τοπικής αγοράς 

ά α 

2017
Η δημοσιονομική διαχείριση των συμβάσεων μίσθωσης εγκαταστάσεων στη Λέσβο και τη 
Χίο εμφάνιζε αδυναμίες και δεν ήταν σύμφωνη με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης 

ά α 
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Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017

Το 2017 η Υπηρεσία διαπίστωσε σημαντικές αδυναμίες στην έγκριση υπηρεσιών 
ταξιδίου, και συγκεκριμένα την απουσία δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν ότι 
οι συγκεκριμένες υπηρεσίες όντως ζητήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν  Η Υπηρεσία 
διεξάγει εσωτερική έρευνα για το ζήτημα αυτό 

Εν εξελίξει

2017

Υπήρχαν σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά την εκτίμηση των αναγκών της Υπηρεσίας, 
την κατάρτιση της συγγραφής υποχρεώσεων, την επιλογή του είδους της σύμβασης, τις 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που ακολουθήθηκαν, τις τεθείσες προθεσμίες για την 
υποβολή των προσφορών, τις μεθόδους αξιολόγησης και ανάθεσης, τις τροποποιήσεις 
και παρατάσεις των συμβάσεων, την εκτέλεση των συμβάσεων και την επαλήθευση των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

Εν εξελίξει

2017

Η Υπηρεσία προέβη σε απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης στα ελληνικά νησιά  Για τον 
λόγο αυτό, η διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης και όλες οι σχετικές πληρωμές 
(ύψους 992 000 ευρώ) ήταν παράτυπες 

ά α 

2017

Από το 2016, η Υπηρεσία πραγματοποίησε αρκετές τροποποιήσεις στην αρχική σύμβαση 
που είχε συνάψει το 2016 με δικηγορική εταιρεία για αρχικό ποσό 5 000 ευρώ, με το 
ποσό να έχει αυξηθεί το 2018 σε 259 000 ευρώ  Ως εκ τούτου, οι τροποποιήσεις και 
οι σχετικές με την παροχή συμβουλών πληρωμές (ύψους 98 332 ευρώ το 2017) ήταν 
παράτυπες 

ά α 

2017

Ο τρόπος με τον οποίο εκτελέστηκε η σύμβαση αξίας 120 000 ευρώ που υπεγράφη 
το 2013 (η οποία τροποποιήθηκε σε 132 000 ευρώ το 2017) για τη διοργάνωση 
σημαντικών εκδηλώσεων παρέκκλινε από το αρχικό αντικείμενο αυτής, και η εκτέλεση 
της σύμβασης ήταν παράτυπη 

ά α 

2017 Υπήρχε σφάλμα στον υπολογισμό των εισφορών τρόπος υπολογισμού των εισφορών των 
συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας ά α 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3 20 14  Η EASO λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση  Το ζήτημα αυτό έχει τεθεί προ πολλού από την EASO σε διμερείς επαφές με 
τα αντίστοιχα κράτη μέλη, με την Επιτροπή και με το διοικητικό συμβούλιο της EASO:

— Όσον αφορά την Ιταλία, υπεγράφη συμφωνία έδρας τον Νοέμβριο του 2017, αλλά εκκρεμεί η κύρωσή της από το ιταλικό 
Κοινοβούλιο 

— Όσον αφορά την Ελλάδα, επετεύχθη η κατάρτιση προσχεδίου μετά από διάφορους κύκλους διαβουλεύσεων, το οποίο δεν 
οριστικοποιήθηκε λόγω της αλλαγής κυβέρνησης στην Ελλάδα 

— Όσον αφορά την Κύπρο, οι δραστηριότητες μόλις πρόσφατα έφτασαν στο επίπεδο που να καθιστά απαραίτητη τη σύσταση 
της κατάλληλης περιφερειακής υπηρεσίας της EASO και πραγματοποιήθηκαν επαφές με τις εθνικές αρχές για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία φιλοξενίας 

Η νέα εκτελεστική διευθύντρια έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να δώσει προτεραιότητα στο θέμα αυτό και σύντομα θα επισκεφθεί 
τα προαναφερθέντα κράτη μέλη και θα συναντήσει τις εθνικές αρχές 

3 20 16  Η EASO λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση  Για τον καθορισμό του φόρτου εργασίας (π χ  ανθρωποημέρες) και τις ειδικές 
ανάγκες ή υπηρεσίες για απαιτούμενα προφίλ συμβούλων ΤΠΕ χρησιμοποιούνται εσωτερικές ειδικές συμβάσεις βάσει τιμής ανά 
ανθρωποώρα (Intra muros Time & Means specific contracts) (π χ  ανθρωποημέρες)  Η EASO προβαίνει σε σαφή διάκριση μεταξύ, 
αφενός, των συμβούλων ΤΠΕ που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής καμίας συλλογικής σύμβασης εργασίας και, αφετέρου, των 
προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων (προσωρινά απασχολούμενοι) που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με εταιρεία προσωρινής 
απασχόλησης ως προς τους οποίους ενδεχομένως εφαρμόζονται το εργατικό δίκαιο και η συλλογική σύμβαση εργασίας  Ενώ οι 
προσωρινά απασχολούμενοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην EASO εποπτεύονται άμεσα από το προσωπικό της, το έργο που 
επιτελείται από τους συμβούλους ΤΠΕ τελεί υπό την πλήρη διαχείριση και εποπτεία του εργολάβου  Συνεπώς, οι εσωτερικές συμβάσεις 
βάσει τιμής ανά ανθρωποώρα δεν περιλαμβάνουν έννοιες ή όρους του εργατικού δικαίου (π χ  εργαζόμενος, εργοδότης, ώρες εργασίας, 
διακοπές, αποδοχές, επίδομα αδείας κ λπ ) 

Κατά τη διάρκεια του 2018, οι σύμβουλοι ΤΠΕ εργάστηκαν σε 34 διαφορετικά έργα της EASO και παρήγαγαν συνολικά 3 727 
συγκεκριμένα παραδοτέα, τα οποία είναι στο σύνολό τους ανιχνεύσιμα σε συμβάσεις που συνήφθησαν, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων βάσει τιμής ανά ανθρωποώρα  Ωστόσο, η EASO εξετάζει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της τυποποιημένης συμβάσεως βάσει 
τιμής ανά ανθρωποώρα, προκειμένου να συμπεριλάβει σε κάθε σύμβαση έναν κατάλογο των παραδοτέων που πρέπει να εκτελεστούν στο 
πλαίσιο της σύμβασης, και θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την αποφυγή κάθε πιθανής θεωρήσεως περί ύπαρξης σχέσης 
έκτακτης εργασίας ή σχέσης εργασίας μεταξύ της EASO και των συμβούλων ΤΠΕ 

3 20 17  Ενώ η EASO αναγνωρίζει τεχνικές αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η Υπηρεσία είναι της άποψης ότι και 
οι δύο διαδικασίες εκτελούνται με ομαλότητα  Ωστόσο, η EASO λαμβάνει υπόψη το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, για να 
αποφύγει τυχόν περαιτέρω αρνητικά πορίσματα σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, θα εξετάσει κατά συνέπεια τα κατάλληλα διορθωτικά 
μέτρα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση των δραστηριοτήτων 

3 20 20  Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση  Η EASO συμφώνησε και έχει λάβει τεκμηριωμένα διορθωτικά μέτρα σχετικά 
με τα ακόλουθα συστήματα εσωτερικών δικλίδων ελέγχου:

— δημιουργία ικανότητας εσωτερικού ελέγχου έως και το τέταρτο τρίμηνο του 2019 

— δημιουργία ικανότητας εκ των υστέρων εσωτερικού ελέγχου έως το τρίτο τρίμηνο του 2019  Η διαδικασία επιλογής έχει υλοποιηθεί 
και οι σχετικές διεργασίες θα τεθούν σε εφαρμογή έως τον Σεπτέμβριο 

3 20 21  Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση  Η EASO προτίθεται να δρομολογήσει διαδικασίες πρόσληψης για την 
ενίσχυση των εσωτερικών νομικών διεργασιών έως το τρίτο-τέταρτο τρίμηνο του 2019  Η EASO εργάζεται επί του παρόντος για τη 
συγκεντρωτική διαχείριση των νομικών ζητημάτων, στο πλαίσιο της οποίας το τμήμα των εσωτερικών νομικών υποθέσεων λειτουργεί 
ως κύριος συντονιστής σε νομικά ζητήματα και ως κύριο σημείο επαφής με τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς  Η EASO εργάζεται επίσης για την κεντρική διαχείριση των νομικών συμβάσεων και τη συγκέντρωση των διεργασιών διαχείρισης 
των συμβάσεων, καθώς και για τη συγκεντρωτική διαχείριση των διαδικασιών προ της ασκήσεως της προσφυγής και των δικαστικών 
διαδικασιών μέσω της χρήσεως διαθέσιμων εργαλείων, θεσπίζοντας ταυτόχρονα εσωτερικές διαδικασίες για την παροχή νομικών 
συμβουλών/νομικής στήριξης/επανεξέτασης και τη δημιουργία δικτύων και τη θέσπιση τακτικών συναντήσεων με εσωτερικούς/
εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως απαιτείται για την παροχή νομικής στήριξης υψηλής ποιότητας 

3 20 22  Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση  Η πολιτική βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης και αναμένεται 
να εγκριθεί έως το τρίτο τρίμηνο του 2019 και να εφαρμοστεί μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2019  Η εν λόγω πολιτική παρέχει 
τις κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια στην ομάδα διαχείρισης για την εφαρμογή διαδικασίας εκτίμησης επικινδυνότητας, τον 
προσδιορισμό και την τεκμηρίωση των ευαίσθητων πτυχών λειτουργίας της EASO από κοινού με τους συμφωνηθέντες ελέγχους 
μετριασμού της επικινδυνότητας 
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3 20 23  Η EASO λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση  Η ανάθεση αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας και των 
μισθωμένων εγκαταστάσεων της EASO αντλείται από την απόφαση 2016/171 του εκτελεστικού διευθυντή στο τμήμα «Εσωτερικός 
κανονισμός» και στις σχετικές περιγραφές καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των προϊστάμενων τμημάτων στην Ιταλία και 
την Ελλάδα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των επιχειρησιακών γραφείων στα εν λόγω κράτη μέλη  Επιπλέον, η EASO 
έχει εφαρμόσει διαδικασία επιλογής για την κάλυψη της θέσης του προϊστάμενου της Μονάδας Γενικών Υποθέσεων, ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για την κεντρική διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων της EASO σε συντονισμό με τους σχετικούς προϊσταμένους των 
επιχειρησιακών γραφείων  Η Υπηρεσία αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης επίσημης πολιτικής για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων και 
προβαίνει στη λήψη των αντίστοιχων μέτρων 

3 20 24  Η EASO λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση  Η EASO θα επιδιώξει να θεσπίσει ορθές διαδικασίες και να διαθέτει έγκαιρο 
σχεδιασμό για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέσω της διασφάλισης μόνιμων διεργασιών έρευνας αγοράς για τους ζωτικούς πόρους 
που απαιτούνται με σκοπό την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων όσον αφορά τα κράτη μέλη που βρίσκονται υπό ιδιαίτερη πίεση, καθώς 
και για την ύπαρξη σταθερής συμβατικής ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης  Η EASO βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με 
την Επιτροπή και τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές όσον αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων  Η 
Υπηρεσία, σε πλήρη διαβούλευση με την Επιτροπή και με την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της, χρησιμοποιεί εν μέρει πόρους 
των συνδεδεμένων χωρών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων όσον αφορά τις επιχειρησιακές δαπάνες, και συγκεκριμένα για 
την ανταπόκριση σε μη προγραμματισμένα αιτήματα στήριξης από τα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερη πίεση 
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3 21  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΩΝ (ECDC)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 21 1  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (εφεξής «το ECDC» ή «το Κέντρο»), με έδρα στη Στοκχόλμη, ιδρύθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (150)  Κύρια καθήκοντα του Κέντρου 
είναι η συγκέντρωση και η διάδοση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των ανθρώπινων νόσων και η 
παροχή επιστημονικών γνωμών επί του θέματος  Επίσης, το Κέντρο υποχρεούται να συντονίζει το ευρωπαϊκό δίκτυο των οργανισμών 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό 

3 21 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Κέντρο (151) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Κέντρο

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 58 58

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 266 267

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Κέντρο 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 21 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Κέντρου οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (152) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (153) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 21 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Κέντρου για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(150) ΕΕ L 142 της 30 4 2004, σ  1 
(151) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Κέντρου διατίθενται στον ιστότοπό του: www ecdc europa eu 
(152) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(153) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.ecdc.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 21 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 21 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 21 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 21 8  Το 2014 η Επιτροπή, εξ ονόματος περισσότερων από 50 θεσμικών και άλλων οργάνων της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου 
του ECDC), υπέγραψε διοργανική σύμβαση-πλαίσιο με συγκεκριμένο ανάδοχο για την προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης, 
καθώς και για την παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ  Εξαιτίας της αστάθειας στην αγορά 
λογισμικών, η σύμβαση δεν περιλαμβάνει κατάλογο τιμών  Ο ανάδοχος της σύμβασης-πλαισίου διαμεσολαβεί μεταξύ του Κέντρου και 
των προμηθευτών που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του δεύτερου  Ως αμοιβή για αυτές τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ο 
ανάδοχος έχει δικαίωμα να προσαυξάνει κατά δύο έως εννέα εκατοστιαίες μονάδες τις τιμές των προμηθευτών  Το 2018 οι συνολικές 
πληρωμές προς τον συγκεκριμένο ανάδοχο ανήλθαν σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ  Οι προληπτικοί έλεγχοι που διενήργησε το ECDC δεν ήταν 
αποτελεσματικοί, καθόσον δεν ελέγχθηκε η ορθότητα των τιμών και των προσαυξήσεων  Η ίδια η σύμβαση-πλαίσιο ενδεχομένως περιορίζει 
τον ανταγωνισμό, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ανάδοχος επιλέγει τους προμηθευτές με ανταγωνιστικά 
κριτήρια  Το Κέντρο πρέπει να προσαρμόσει τους προληπτικούς ελέγχους των εντύπων παραγγελίας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
των εν λόγω συμβάσεων και να διασφαλίσει την εφαρμογή ανταγωνιστικής διαδικασίας για όλες τις συμβάσεις (154) 

3 21 9  Παρόμοιες αδυναμίες στον έλεγχο εντοπίστηκαν όσον αφορά την εκτέλεση άλλης σύμβασης-πλαισίου σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών και εξοπλισμού πολυμέσων και διασκέψεων  Το Κέντρο δεν έλεγξε επαρκώς αν εφαρμόστηκε το προβλεπόμενο στη σύμβαση 
προεξοφλητικό επιτόκιο του 20 % στον κατάλογο τιμών για τα προϊόντα των βασικών προμηθευτών του αναδόχου πριν από την υποβολή 
της παραγγελίας  Το Κέντρο πρέπει να προσαρμόσει ανάλογα τους προληπτικούς ελέγχους των εντύπων παραγγελίας 

3 21 10  Για δύο πληρωμές που αφορούσαν συνεδριάσεις, ο έλεγχος ανέδειξε αδυναμίες στη διάρθρωση και στην τεκμηρίωση των 
ελέγχων και των συμφωνιών που αφορούσαν τα έντυπα παραγγελίας, τα παραδοτέα και τα τιμολόγια  Το Κέντρο οφείλει να ενισχύσει 
αυτές τις πτυχές του συστήματος των δικλίδων, ιδίως όσον αφορά τις μεγάλες και περισσότερο πολύπλοκες εκδηλώσεις με συνεδριάσεις 

(154) Η σύμβαση-πλαίσιο του 2014 εν τω μεταξύ έληξε και ο σχεδιασμός της σύμβασης-πλαισίου που θα τη διαδεχθεί προάγει σε μεγαλύτερο βαθμό 
τον θεμιτό ανταγωνισμό 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

3 21 8  Το ECDC λαμβάνει υπόψη του την παρατήρηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ήταν ικανοποιημένο με την αποτελεσματικότητα 
των προληπτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν σε εντολές βάσει της σύμβασης  Ωστόσο, το ECDC θα ήθελε να τονίσει ότι στην πράξη 
ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν τέτοιοι έλεγχοι, δεδομένου ότι δεν υπήρχε συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να παρουσιάσει χωριστά 
την αρχική τιμολόγηση και την προσαύξηση που εφαρμόστηκε  Επομένως, δεν ήταν εφικτό να υπάρξει πλήρης κάλυψη από τους 
προληπτικούς ελέγχους  Το ECDC επισημαίνει επίσης ότι μέρος της παρατήρησης («Η ίδια η σύμβαση-πλαίσιο ενδεχομένως περιορίζει 
τον ανταγωνισμό, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ανάδοχος επιλέγει τους προμηθευτές με ανταγωνιστικά 
κριτήρια » και «Το Κέντρο πρέπει […] να διασφαλίσει την εφαρμογή ανταγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεσή τους») αφορά τον 
σχεδιασμό της σύμβασης-πλαισίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι την εκτέλεση της σύμβασης από το ECDC 

3 21 9  Το ECDC λαμβάνει υπόψη του την παρατήρηση και δέχεται ότι οι έλεγχοι θα μπορούσαν να έχουν διενεργηθεί με πιο 
δομημένο τρόπο και να είναι καλύτερα τεκμηριωμένοι  Το ECDC αποφάσισε να μην ανανεώσει την ελεγχθείσα σύμβαση κατά την 
ημερομηνία ανανέωσής της τον Οκτώβριο του 2019  Το ECDC, εν τω μεταξύ, προσχώρησε σε νέα διοργανική σύμβαση πλαίσιο 
για τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό υπό την αιγίδα της Επιτροπής (σύμβαση-πλαίσιο αριθ  SCIC-2016-S5-3471731), η οποία θα 
αντικαταστήσει την ελεγχθείσα σύμβαση από τον Νοέμβριο του 2019  Λόγω της δομής της νέας σύμβασης, το ζήτημα που προέκυψε 
δεν αναμένεται να επαναληφθεί 

3 21 10  Το ECDC επισημαίνει ότι δεν διαπιστώθηκαν σφάλματα στις δύο ελεγχθείσες πράξεις  Ωστόσο, το Κέντρο θα επανεξετάσει 
τη δομή και την τεκμηρίωση των ελέγχων και των συμφωνιών που υπάρχουν όσον αφορά τις συνεδριάσεις, ιδίως για τις μεγάλες και 
πιο σύνθετες συνεδριάσεις 
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3 22  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (EFSA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 22 1  Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «η Αρχή» ή «η EFSA»), με έδρα στην Πάρμα, ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ  178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (155)  Τα κύρια καθήκοντα της Αρχής συνίστανται 
στην παροχή των επιστημονικών πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την κατάρτιση της νομοθεσίας της Ένωσης στους τομείς των 
τροφίμων και της ασφάλειας των τροφίμων, στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού και 
παρακολούθησης των κινδύνων, καθώς και στην παροχή ανεξάρτητης ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους αυτούς 

3 22 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Αρχή (156) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Αρχή

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 81 80

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 443 444

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από την Αρχή 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 22 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς της Αρχής οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (157) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (158) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 22 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Αρχής για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(155) ΕΕ L 31 της 1 2 2002, σ  1 
(156) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Αρχής διατίθενται στον ιστότοπό της: www efsa europa eu 
(157) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(158) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.efsa.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 22 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 22 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 22 7  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Human 
Resources Management & Ethics in EFSA» (159)  Η Αρχή εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση ορισμένων δυνατοτήτων 
βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 22 8  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(159) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017
Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του υπόλογου καθιστώντας τον άμεσα 
υπόλογο στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για 
τα λειτουργικά θέματα) της Αρχής 

Εν εξελίξει

2017

Τον Μάιο του 2017, η Αρχή ανέθεσε, για λογαριασμό εννέα οργανισμών που συμμετείχαν 
στον ανοικτό διαγωνισμό, τρεις συμβάσεις-πλαίσιο με ανάθεση κατά προτεραιότητα 
(σύστημα κατάταξης), οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα ελεγκτικών υπηρεσιών  Ο 
συμβάσεις-πλαίσιο που προβλέπουν κίνηση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας ενδείκνυνται 
περισσότερο για το συγκεκριμένο είδος υπηρεσιών 

ά α 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Η Αρχή επιβεβαιώνει ότι έλαβε την έκθεση ελέγχου χωρίς επισημάνσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκφράζει την ικανοποίησή της 
για τις ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων 
στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
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3 23  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (EIGE)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 23 1  Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (εφεξής «το Ινστιτούτο» ή «το EIGE»), με έδρα στο Βίλνιους, ιδρύθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (160)  Καθήκον του Ινστιτούτου είναι η 
συλλογή, η ανάλυση και η διάδοση πληροφοριών για την ισότητα των φύλων, καθώς και η ανάπτυξη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η 
διάδοση μεθοδολογικών εργαλείων που υποβοηθούν την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές 

3 23 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Ινστιτούτο (161) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Ινστιτούτο

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 8 8

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 45 44

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Ινστιτούτο 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 23 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Ινστιτούτου οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (162) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (163) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 23 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(160) ΕΕ L 403 της 30 12 2006, σ  9 
(161) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου διατίθενται στον ιστότοπό του: www eige 

europa eu 
(162) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(163) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.eige.europa.eu
http://www.eige.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 23 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 23 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 23 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 23 8  Στο τέλος του οικονομικού έτους 2017, το Ινστιτούτο ήταν εναγόμενο σε τέσσερις υποθέσεις που αφορούσαν τρεις 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης κατά των οποίων είχαν προσφύγει ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ οι μη επιτυχόντες προσφέροντες  
Σε καθεμία από αυτές τις υποθέσεις, ο προσφεύγων ζητούσε την ακύρωση της απόφασης ανάθεσης και την καταβολή αποζημίωσης  
Το 2018 το ίδιο δικαστήριο απεφάνθη επί δύο εκ των τεσσάρων υποθέσεων και απέρριψε τις αγωγές των προσφευγόντων χωρίς να 
επιδικάσει δικαστικά έξοδα στο EIGE  Στις αρχές του 2019, το ίδιο δικαστήριο απεφάνθη επί των υπόλοιπων δύο υποθέσεων που 
αφορούσες αμφότερες την ίδια απόφαση ανάθεσης και την ίδια σύμβαση  Η ανάθεση της σύμβασης ακυρώθηκε λόγω ήσσονος σημασίας 
αδυναμιών στη διαδικασία, παρότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η σύμβαση θα έπρεπε να είχε κατακυρωθεί σε άλλον 
υποψήφιο  Καίτοι η αγωγή αποζημίωσης απορρίφθηκε, στο EIGE επιδικάστηκε η δικαστική δαπάνη του και το 75 % των εξόδων του 
προσφεύγοντος  Κατά τον χρόνο ακύρωσης της απόφασης από το δικαστήριο, η σύμβαση είχε ήδη εκτελεστεί πλήρως  Οι πληρωμές 
που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της σύμβασης το 2018 ανήλθαν συνολικά σε 196 314 ευρώ 

3 23 9  Το EIGE δεσμεύθηκε να απασχολεί εργαζόμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (προσωρινά απασχολούμενοι) 
βάσει σύμβασης-πλαισίου που σύναψε με μια τέτοια εταιρεία  Το 2018 το Ινστιτούτο χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες 8 προσωρινά 
απασχολουμένων, επιπλέον των 44 δικών του υπαλλήλων  Οι πληρωμές που καταβλήθηκαν συναφώς το 2018 ανήλθαν σε 
102 000 ευρώ  Όσον αφορά τις συμβάσεις για τη χρήση προσωρινά απασχολουμένων, ισχύει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, βάσει 
του οποίου επιβάλλονται σειρά υποχρεώσεων τόσο στις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης όσο και στους έμμεσους εργοδότες  
Σύμφωνα με την οδηγία 2008/104/ΕΚ και την εργατική νομοθεσία της Λιθουανίας, οι προσωρινά απασχολούμενοι εργάζονται υπό 
τους ίδιους εργασιακούς όρους με τους εργαζόμενους που απασχολούνται απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη, όταν καταλαμβάνουν 
την ίδια θέση ή εκτελούν τα ίδια καθήκοντα στον ίδιο εργασιακό χώρο  Ωστόσο, η σύμβαση δεν προέβλεπε ρητώς την υποχρέωση της 
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης να συμμορφώνεται με τους όρους αυτούς και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία 
να προκύπτει ότι το Ινστιτούτο προέβη σε οποιαδήποτε σύγκριση των όρων εργασίας που ισχύουν στους δικούς του υπαλλήλους με 
αυτούς που ισχύουν για τους προσωρινά απασχολούμενους  Το Ινστιτούτο πρέπει να αναλύσει τους όρους εργασίας των προσωρινά 
απασχολουμένων και να διασφαλίσει ότι οι όροι αυτοί είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή και την εθνική εργατική νομοθεσία 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 23 10  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2016 Συνέχεια που δόθηκε από το Ινστιτούτο στην εξωτερική αξιολόγηση του 2016 Ολοκληρώθηκε

2017
Στο τέλος του οικονομικού έτους 2017, το Ινστιτούτο ήταν εναγόμενο σε τέσσερις 
υποθέσεις που αφορούσαν τρεις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κατά των οποίων είχαν 
προσφύγει ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ οι μη επιτυχόντες προσφέροντες 

ά α 

2017
Το 2016 το Ινστιτούτο προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών  
Η συγγραφή υποχρεώσεων και η διαδικασία αξιολόγησης δεν εξασφάλιζαν επαρκώς τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής 

ά α 

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, το Ινστιτούτο είχε εισαγάγει 
την ηλεκτρονική τιμολόγηση για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική 
δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών ή την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Ολοκληρώθηκε

2017
Το Ινστιτούτο δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

3 23 8  Το EIGE λαμβάνει υπόψη του την παρατήρηση  Το EIGE εξέτασε το σκεπτικό των υποθέσεων και βελτίωσε περαιτέρω τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο πιθανής δυσαρέσκειας των μη επιτυχόντων προσφερόντων 
και τον κίνδυνο μελλοντικών νομικών προσφυγών οι οποίες, ακόμη και αν απορριφθούν, συνεπάγονται σημαντικό πρόσθετο φόρτο 
εργασίας  Στα μέτρα που έχουν ληφθεί περιλαμβάνεται η παροχή ειδικής κατάρτισης στο προσωπικό που συμμετείχε στις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων σχετικά με τα «διδάγματα που αντλήθηκαν», η θέσπιση ανάλυσης κινδύνων για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
και η έκδοση νέων κατευθυντήριων γραμμών και υποδειγμάτων για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων  Το EIGE κίνησε επίσης 
διαδικασία για την επιστροφή των δικαστικών εξόδων από τους προσφεύγοντες στις δύο υποθέσεις που απορρίφθηκαν από το Γενικό 
Δικαστήριο χωρίς να επιδικαστούν δικαστικά έξοδα στο EIGE (υποθέσεις T-914/16 και T-10/17) 

3 23 9  Το EIGE λαμβάνει υπόψη του την παρατήρηση  Το θέμα που θίγει το ΕΕΣ αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο εκκρεμούσας 
δικαστικής υπόθεσης στην οποία συμμετέχει το EIGE ως τρίτο μέρος  Το EIGE θα ενεργήσει βάσει της τελικής δικαστικής απόφασης 
όταν αυτή τεθεί σε ισχύ  Το EIGE είναι της γνώμης ότι η διεξοδική ανάλυση που διενεργήθηκε για τη σύγκριση των καθηκόντων 
που εκτελούνται από το προσωπικό που υπάγεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τους προσωρινά απασχολούμενους 
υπογράμμισε ότι μετά βίας μπορεί να υπάρξει σύγκριση μεταξύ τους  Η κύρια διαφορά απορρέει από τους δημοσιονομικούς κανονισμούς 
που ορίζουν ότι τα καθήκοντα των δημοσιονομικών παραγόντων μπορούν να εκτελούνται μόνο από το προσωπικό που υπάγεται στον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης  Το EIGE επισημαίνει επίσης ότι οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν παράρτημα της 
σύμβασης-πλαισίου, προβλέπουν την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης προς τη νομοθεσία 
της Λιθουανίας και αναφέρονται συγκεκριμένα στην ισχύουσα κοινωνική νομοθεσία της Λιθουανίας σχετικά με τους προσωρινά 
απασχολούμενους  Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει ειδικότερα τη μεταφορά της οδηγίας 2008/104/ΕΚ στη νομοθεσία της Λιθουανίας 
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3 24  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (EMA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 24 1  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο ΕΜΑ»), ο οποίος μετέφερε την έδρα του στο Άμστερνταμ, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ  2309/93 του Συμβουλίου, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  726/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (164)  Ο Οργανισμός λειτουργεί σε δίκτυο που καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ και 
συντονίζει τους επιστημονικούς πόρους που θέτουν στη διάθεσή του οι εθνικές αρχές, με σκοπό την εξασφάλιση της αξιολόγησης και 
της εποπτείας των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση 

3 24 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (165) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 317 (2) 338

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (3) 766 781

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Οριστικός προϋπολογισμός περιλαμβανομένων τελών και δικαιωμάτων 
(3) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 24 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (166) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (167) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 24 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(164) ΕΕ L 214 της 24 8 1993, σ  1, και ΕΕ L 136 της 30 4 2004, σ  1  Δυνάμει του τελευταίου αυτού κανονισμού, η αρχική ονομασία του Οργανισμού, 
«Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων», αντικαταστάθηκε με την ονομασία «Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων» 

(165) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www ema 
europa eu 

(166) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 
κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 

(167) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 
πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu
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Επισήμανση ειδικού θέματος

3 24 5  Στις 20 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε για τη μεταφορά της 
έδρας του Οργανισμού στο Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες)  Η μετακόμιση έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2019 και οι λογαριασμοί του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 περιλαμβάνουν προβλέψεις για σχετικά έξοδα ύψους 
17,8 εκατομμυρίων ευρώ  Πέραν αυτού, η σύμβαση μίσθωσης των προηγούμενων εγκαταστάσεων του Οργανισμού στο Λονδίνο 
προβλέπει περίοδο μίσθωσης έως το 2039 χωρίς ρήτρα πρόωρης καταγγελίας  Στις 20 Φεβρουαρίου 2019, το Ανώτερο Δικαστήριο 
της Αγγλίας και της Ουαλίας απέρριψε το αίτημα του EMA περί ακύρωσης της μίσθωσης, αποφαινόμενο ότι η αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και οι συνέπειες αυτού δεν συνιστούν γεγονός που αίρει τις υπάρχουσες συνθήκες οδηγώντας σε 
ματαίωση της σύμβασης μίσθωσης (ήτοι το Ανώτερο Δικαστήριο δεν αναγνώρισε ότι συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας)  Ωστόσο, στη 
σύμβαση εκμίσθωσης προβλέπεται η εκχώρηση ή υπενοικίαση του ακινήτου σε τρίτους, κατόπιν συναίνεσης του εκμισθωτή  Κατά την 
υπογραφή των οριστικών λογαριασμών του Οργανισμού, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του αυτού και των δυνητικών υπενοικιαστών 
δεν είχαν ολοκληρωθεί και δεν ήταν γνωστό το μελλοντικό καθαρό κόστος της μη ακυρώσιμης σύμβασης μίσθωσης (168)  Στις 
σημειώσεις των λογαριασμών του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 αναφέρεται το 
συνολικό ποσό των μισθωμάτων που απομένει να καταβληθεί έως το 2039, ύψους 468 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 
ποσό των 465 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί στην περίοδο μίσθωσης μετά τη μετακόμιση του Οργανισμού στο Άμστερνταμ 
γνωστοποιείται ως ενδεχόμενη υποχρέωση 

3 24 6  Κατά τον χρόνο του ελέγχου μας δεν ήταν ακόμη δυνατή η επιβεβαίωση τυχόν απώλειας υπαλλήλων μετά τη μετεγκατάσταση 
του Οργανισμού  Η αβεβαιότητα αυτή συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για την επιχειρησιακή συνέχεια του Οργανισμού, μολονότι 
αυτός έλαβε μέτρα μετριασμού, παραδείγματος χάριν προτεραιοποιώντας τα καθήκοντα και διευκολύνοντας τη μετεγκατάσταση 
του προσωπικού 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 24 7  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 24 8  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 24 9  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3 24 10  Στην έκθεσή μας για τον έλεγχο του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, καταλήξαμε στο συμπέρασμα 
ότι ο Οργανισμός δεν είχε διαχειριστεί δεόντως τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα δύο κύρια έργα ΤΠ που υλοποιούσε  Η 
εκτεταμένη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών οδήγησε σε κρίσιμη εξάρτηση του Οργανισμού από εξωτερική εμπειρογνωσία, καθώς και 
σε δυσανάλογες υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις  Ο Οργανισμός ξεκίνησε να εφαρμόζει μέτρα για τον περιορισμό του φαινομένου 
αυτού το 2017, τα οποία ωστόσο δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη στο ακέραιο  Παραδείγματος χάριν, ο αριθμός των συμβούλων που 
εργάζονται δυνάμει συμβάσεων βάσει τιμής ανά ανθρωποώρα (Time and Means) μειώθηκε αισθητά από 141 σε 70 το 2018, αλλά απέχει 
πολύ από το προβλεπόμενο ανώτατο όριο των 35 συμβούλων  Επιπλέον, το ποσό που δαπανήθηκε το 2018 στο πλαίσιο συμβάσεων 
βάσει τιμής ανά ανθρωποώρα, για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εξόδων των οποίων υπάρχουν ελάχιστα μόνο μέσα, αντιστοιχούσε και 
πάλι στο ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού ΤΠ  Διαπιστώσαμε επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν συμβάσεις βάσει τιμής 
ανά ανθρωποώρα που δεν αναφέρονται με λεπτομερή στοιχεία στην παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή παραδοτέων  Ο Οργανισμός 
πρέπει να επισπεύσει την υλοποίηση δράσεων μετριασμού του φαινομένου αυτού, όχι μόνο προκειμένου να ολοκληρωθούν τα εν εξελίξει 
έργα ΤΠ, αλλά και για την προετοιμασία σημαντικών νέων έργων, όπως η εφαρμογή του κανονισμού για τα κτηνιατρικά προϊόντα (169) 
και του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα (170) 

(168) Σύμφωνα με τον Οργανισμό, υπογράφηκε σύμβαση υπενοικίασης που άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2019, την οποία δεν ελέγξαμε ακόμη 
(169) Κανονισμός (EE) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για 

την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (ΕΕ L 4 της 7 1 2019, σ  43) 
(170) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 

για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ  178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ  1223/2009 και για την 
κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 117 της 5 5 2017, σ  1) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 24 11  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Signal Management 
in the European Medicines Agency» (171)  Η Υπηρεσία και η IAS συμφώνησαν επί σχεδίου διορθωτικών μέτρων 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 24 12  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(171) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2014
Ο κανονισμός περί τελών του Οργανισμού προβλέπει καταληκτικές ημερομηνίες για την 
είσπραξη τελών και για τις σχετικές πληρωμές στις αρμόδιες εθνικές αρχές  Οι εν λόγω 
καταληκτικές ημερομηνίες δεν τηρήθηκαν για την πλειονότητα των ελεγχθεισών πράξεων 

Εν εξελίξει (είσπραξη τελών)
Ολοκληρώθηκε (πληρωμές 
προς τις αρμόδιες εθνικές 

αρχές)

2016
Μετά την εισαγωγή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος λογιστικής το 2011, η ενημέρωση 
σχετικά με τη ροή και την ανάλωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν είναι αρκούντως 
διαφανής 

Ολοκληρώθηκε

2016
Ελλείψει ανταγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι έξι συμφωνίες για 
ειδικές τιμές για επιχειρήσεις σε ξενοδοχεία και οι σχετικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν 
το 2016 είναι παράτυπες 

Ολοκληρώθηκε

2016 
και 2017

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανέθεσαν στον Οργανισμό την εκτέλεση του κανονισμού 
σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση (αριθ  1027/2012) και του κανονισμού σχετικά με τις 
κλινικές δοκιμές (αριθ  536/2014), δύο έργα που απαιτούν την ανάπτυξη και υλοποίηση 
δύο μεγάλων συστημάτων ΤΠ που καλύπτουν όλη την ΕΕ  Ελλείψει των απαραίτητων ιδίων 
εσωτερικών πόρων, ο Οργανισμός χρησιμοποιούσε συμβούλους σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες  Ο έλεγχος της ανάπτυξης και 
της εκτέλεσης έργων δεν ήταν επαρκής και καταγράφηκε κλιμάκωση τόσο στις καθυστερήσεις 
των έργων όσο στο κόστος 

Εν εξελίξει

2016 Ο ιδρυτικός κανονισμός προβλέπει την ανά δεκαετία μόνο εξωτερική αξιολόγηση του 
οργανισμού και των δραστηριοτήτων του από την Επιτροπή 

Εν εξελίξει
(Το ζήτημα εκφεύγει του 

ελέγχου του Οργανισμού)

2017
Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της υπόλογου καθιστώντας την άμεσα υπόλογη 
στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για τα λειτουργικά 
θέματα) του Οργανισμού 

Εν εξελίξει

2017 Το λογιστικό σύστημα του Οργανισμού δεν έχει επανεπικυρωθεί από το 2013 Ολοκληρώθηκε

2017 Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του αλλά όχι στον 
ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) Εν εξελίξει

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός είχε εισαγάγει την 
ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και 
την ηλεκτρονική τιμολόγηση ή την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Εκκρεμεί
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με 
την αξιοπιστία των λογαριασμών του 2018 και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 
λογαριασμοί 

Όπως τονίστηκε από το Συνέδριο, το 2018 ήταν ένα δύσκολο έτος με τη μετεγκατάσταση στο Άμστερνταμ και την ανάγκη να 
λειτουργήσει ο Οργανισμός στο πλαίσιο ενός σχεδίου συνέχισης των δραστηριοτήτων 

3 24 5  Μετά την απόφαση να εξαιρεθεί το κτίριο του ΕΜΑ από τις διαπραγματεύσεις ΕΕ/ΗΒ, ο Οργανισμός αναζήτησε τη λύση στην 
εκχώρηση ή την υπενοικίαση του κτηρίου του στο Canary Wharf  Η λύση της υπενοικίασης υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη τους  Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ δυνητικού υπενοικιαστή και ιδιοκτήτη βρίσκονται 
σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία της παρούσας απάντησης (Ιούνιος 2019) 

3 24 10  Ο Οργανισμός εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου των προσπαθειών του 
Οργανισμού να μειώσει την εξάρτησή του από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και να περιορίσει τον αριθμό των συμβούλων που 
εργάζονται με συμβάσεις βάσει τιμής ανά ανθρωποώρα («Time and Means»)  Το 2018 ήταν ένα πολύ δύσκολο έτος για τον Οργανισμό  
Η μετεγκατάσταση στο Άμστερνταμ έφερε στο προσκήνιο το σχέδιο συνέχισης των δραστηριοτήτων, την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων, 
καθώς και ορισμένες απώλειες προσωπικού  Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισμός παρακολουθεί την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
«Time and Means», προκειμένου να φθάσει στον προβλεπόμενο αριθμό συμβάσεων «Time and Means» (το πολύ 35 το 2019· ανάλογα 
με το σχέδιο συνέχισης δραστηριοτήτων) 

Ο Οργανισμός θα ήθελε να επισημάνει ότι η χρήση της σύμβασης σταθερής τιμής ξεκίνησε μόλις στα μέσα του 2016  Ο Οργανισμός 
ζητεί τις υπηρεσίες σε βάση «Time and Means», όταν προκύπτει ανάγκη για ορισμένη κατηγορία δεξιοτήτων ή ικανοτήτων· ως εκ 
τούτου, τα συγκεκριμένα αιτήματα αφορούν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, την πείρα για συγκεκριμένα καθήκοντα και τις 
δεξιότητες  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνάπτονται συμβάσεις «Time and Means»  Σκοπός είναι να παρέχουν στον Οργανισμό 
την απαιτούμενη ευελιξία να μπορεί να αναθέτει συμβάσεις «Time and Means» (ειδικών δεξιοτήτων) για δραστηριότητες προτεραιότητας, 
ανάλογα με τις συνθήκες που προκύπτουν κάθε φορά και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών εντός και 
εκτός του Οργανισμού  Επίσης, ο EMA έχει διαπιστώσει ότι οι πωλητές δεν είναι πάντοτε σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες σταθερών 
τιμών με επαρκώς εξειδικευμένες ικανότητες σε άκρως εξειδικευμένους τεχνικούς τομείς (π χ  Informatica για τη διαχείριση βασικών 
δεδομένων)  Η άμεση διαχείριση των συμβάσεων «Time and Means» καθιστά δυνατή την οικονομικά αποδοτική επίτευξη των στόχων με 
επαρκή ποιότητα και έλεγχο  Για τον λόγο αυτό, ο EMA θα διερευνήσει περαιτέρω τη χρήση εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών 
με συμβάσεις βάσει τιμής ανά ανθρωποώρα (Time and Means) 
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3 25  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑΣ (EMCDDA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 25 1  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (εφεξής «το Κέντρο» ή «το EMCDDA»), με έδρα στη 
Λισαβόνα, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  302/93 του Συμβουλίου (172)  Κύριο καθήκον του Κέντρου είναι η συλλογή, ανάλυση 
και διάδοση πληροφοριακών στοιχείων για το φαινόμενο των ναρκωτικών και της τοξικομανίας, προκειμένου να καταρτίζει και να 
δημοσιεύει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία  Τα στοιχεία αυτά προορίζονται να χρησιμεύουν 
ως βάση για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των μέσων μείωσής της, καθώς και, γενικώς, των φαινομένων που συνδέονται 
με την αγορά των ναρκωτικών 

3 25 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Κέντρο (173) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Κέντρο

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 16 16

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 111 103

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Κέντρο 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 25 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Κέντρου οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (174) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (175) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 25 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Κέντρου για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(172) EE L 36 της 12 2 1993, σ  1  Ο κανονισμός αυτός και οι τροποποιήσεις του καταργήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  1920/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 376 της 27 12 2006, σ  1) 

(173) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Κέντρου διατίθενται στον ιστότοπό του: www emcdda 
europa eu 

(174) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 
κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 

(175) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 
πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.emcdda.europa.eu
http://www.emcdda.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 25 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 25 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 25 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 25 8  Το EMCDDA δεσμεύθηκε να απασχολεί εργαζόμενους μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης (προσωρινά απασχολούμενοι) 
βάσει σύμβασης-πλαισίου που σύναψε με μία τέτοια εταιρεία  Το 2018 το EMCDDA χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες τεσσάρων προσωρινά 
απασχολουμένων, επιπλέον των 103 δικών του υπαλλήλων, καταβάλλοντας 106 403 ευρώ για τις υπηρεσίες τους  Όσον αφορά τις 
συμβάσεις για τη χρήση προσωρινά απασχολουμένων, ισχύει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου επιβάλλονται σειρά 
υποχρεώσεων τόσο στις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης όσο και στους έμμεσους εργοδότες  Σύμφωνα με την οδηγία 2008/104/ΕΚ 
και την εργατική νομοθεσία της Πορτογαλίας, οι προσωρινά απασχολούμενοι πρέπει να εργάζονται υπό τους ίδιους εργασιακούς 
όρους με τους εργαζόμενους που απασχολούνται απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη  Ωστόσο, η σύμβαση δεν προέβλεπε ρητώς την 
υποχρέωση της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης να συμμορφώνεται με τους όρους αυτούς και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία 
από τα οποία να προκύπτει ότι το ίδιο το Κέντρο προέβη σε οποιαδήποτε σύγκριση των όρων εργασίας που ισχύουν στους δικούς 
του υπαλλήλους με αυτούς που ισχύουν για τους προσωρινά απασχολούμενους  Επιπλέον, το Κέντρο έπρεπε να έχει διασφαλίσει 
ότι στη συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους μισθούς που καταβάλλονται σε δικούς του υπαλλήλους με 
παρόμοια προσόντα, οι οποίοι εργάζονται σε αντίστοιχες θέσεις με τους προσωρινά απασχολούμενους  Διαπιστώσαμε ότι οι απολαβές 
των προσωρινά απασχολουμένων είναι αισθητά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των υπαλλήλων του EMCDDA, καθώς λάμβαναν 
σχεδόν το ήμισυ του κατώτατου μισθού των υπαλλήλων του Κέντρου που εργάζονταν σε παρόμοια θέση  Ορισμένοι προσωρινά 
απασχολούμενοι λάμβαναν ακόμη χαμηλότερες απολαβές από τον κατώτερο δυνατό μισθό των υπαλλήλων που απασχολούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ  Αυτό δημιουργεί κίνδυνο αντιδικιών και προσβολής της 
φήμης του Κέντρου  Το Κέντρο πρέπει να αναλύσει τους όρους εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων και να διασφαλίσει ότι οι 
όροι αυτοί είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή και την εθνική εργατική νομοθεσία 

3 25 9  Το 2006 η ΕΕ και η Νορβηγία υπέγραψαν συμφωνία στην οποία ορίζεται ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Νορβηγίας στο EMCDDA καθώς και το ελάχιστο κατώτατο όριο συνεισφοράς  Το κατώτατο όριο 
συνεισφοράς ορίστηκε το 2006 σε 271 000 ευρώ και πρέπει να υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή βάσει των τάσεων των τιμών και 
του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος στην ΕΕ  Παρότι η επιδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ αυξήθηκε κατά 24 % μεταξύ 2007 
και 2018, η συνεισφορά της Νορβηγίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, γεγονός που δεν απηχεί τον μηχανισμό συνεισφορών που 
σχεδιάστηκε  Η ελάχιστη χρηματοδότηση από τη Νορβηγία πρέπει να αναπροσαρμοστεί βάσει των συμφωνηθέντων όρων 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3 25 10  Στις χαμηλής αξίας διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 60 000 ευρώ, το EMCDDA δεν προσέλκυσε 
εύλογο αριθμό προσφερόντων  Σε πέντε από τις διαδικασίες αυτές, προσφορά υπέβαλε μόνο ένας υποψήφιος και στο πλαίσιο μίας άλλης 
υποβλήθηκαν μόνο δύο προσφορές  Με έναν τόσο μικρό αριθμό προσφορών, το EMCDDA δεν εξασφάλισε ανταγωνιστική διαδικασία, 
γεγονός που δεν συνάδει με την αρχή του ανταγωνισμού για τις δημόσιες συμβάσεις και δεν διασφαλίζει τη διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων με τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 25 11  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017
Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του υπόλογου καθιστώντας τον άμεσα 
υπόλογο στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για 
τα λειτουργικά θέματα) του Κέντρου 

Ολοκληρώθηκε

2017
Το Κέντρο δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) 

Ολοκληρώθηκε

2017 Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, το Κέντρο δεν χρησιμοποιούσε 
ακόμη κανένα από τα εργαλεία ΤΠ που είχε αναπτύξει η Επιτροπή Ολοκληρώθηκε



Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 417/140 EL 11 12 2019

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

3 25 8  Κατά την άποψη του EMCDDA, οι συμβάσεις απασχόλησης των αναφερόμενων προσωρινά απασχολούμενων συνήφθησαν και 
εφαρμόστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και την ισχύουσα πορτογαλική νομοθεσία που μετέφερε στην πορτογαλική 
έννομη τάξη τις διατάξεις της οδηγίας 2008/104/ΕΚ  Στο πλαίσιο αυτό, τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στους συγκεκριμένους 
προσωρινά απασχολούμενους συνεπάγονται ευθύνες και υποχρεώσεις υποδεέστερες εκείνων που απαιτούνται ή/και υπέχουν τα μέλη 
του προσωπικού του EMCDDA που υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης  Ειδικότερα, οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν 
δεσμεύονται ή/και εξαιρούνται από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι υπάλληλοι του EMCDDA βάσει του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης και του δημοσιονομικού κανονισμού  Όπως ορίζεται στις συμβάσεις απασχόλησής τους, οι αποδοχές τους 
συνάδουν με το συγκεκριμένο καθεστώς απασχόλησής τους  Κατά την άποψη του EMCDDA, η πρόβλεψη αυτή συνάδει με την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης που θεσπίζει η οδηγία 2008/104/EE, η οποία εφαρμόζεται σε άτομα που καταλαμβάνουν «την ίδια θέση»  
Συναφώς, οι πραγματικές καθαρές αποδοχές των συγκεκριμένων προσωρινά απασχολουμένων εργαζομένων αντιστοιχεί στο 87% 
περίπου του αναφερόμενου κατώτατου βασικού μισθού των υπαλλήλων του EMCDDA και στο 147% του προβλεπόμενου στην 
πορτογαλική νομοθεσία ελάχιστου εθνικού μισθού  Η σύμβαση μεταξύ του EMCDDA και της εταιρίας παροχής υπηρεσιών προσωρινής 
απασχόλησης προβλέπει ρητά την υποχρέωση της δεύτερης να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
(της πορτογαλικής νομοθεσίας που μεταφέρει στην εθνική έννομη τάξη την οδηγία 2008/104/ΕΚ)  Κατά συνέπεια, η εταιρία παροχής 
υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης υπέχει τη νομική ευθύνη της συμμόρφωσης κατά τα ανωτέρω και είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο 
αντιδικιών σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται με τους προσωρινά απασχολούμενους για την παραχώρησή τους 
στο EMCDDA  Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, το EMCDDA επανεκτιμά την πολιτική του για τη χρήση προσωρινά απασχολούμενων 
με στόχο τον περαιτέρω εξορθολογισμό της σύμφωνα με τις λειτουργικές του ανάγκες και το συναφές νομικό πλαίσιο 

3 25 9  Δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ της αύξησης της επιδότησης της ΕΕ στο διάστημα 2007-2018 και της συνεισφοράς 
της Νορβηγίας  Πράγματι, η αύξηση της δεύτερης προκύπτει αποκλειστικά από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου που προβλέπεται 
στη σχετική συμφωνία, ενώ η αύξηση της πρώτης καθορίζεται με την ετήσια απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της 
ΕΕ  Η προαναφερθείσα συμφωνία ορίζει, γενικότερα, έναν διαφορετικό μαθηματικό τύπο/μέθοδο για την αναπροσαρμογή της ελάχιστης 
συνεισφοράς της Νορβηγίας  Η εφαρμογή αυτού του μαθηματικού τύπου/αυτής της μεθόδου χρήζει ερμηνείας, όμως το EMCDDA 
δεν διαθέτει την απαιτούμενη νομική ικανότητα, καθόσον δεν υπήρξε συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία  Το EMCDDA θα καλέσει 
τα ενδιαφερόμενα μέρη να διευκρινίσουν και να επιβεβαιώσουν την εφαρμοστέα μέθοδο για την εν λόγω αναπροσαρμογή, ώστε να 
μπορέσει να προβεί σε αυτήν το συντομότερο δυνατόν 

3 25 10  Το EMCDDA τήρησε στο ακέραιο την προβλεπόμενη στους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες διαδικασία πρόσκλησης 
για την υποβολή προσφορών με την πρόθεση να διασφαλίσει το απαιτούμενο επίπεδο ανταγωνισμού όσον αφορά τις επίμαχες χαμηλής 
αξίας διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων  Η απόφαση των υποψήφιων προσφερόντων να συμμετάσχουν ή όχι στη διαδικασία λήφθηκε 
ελεύθερα από τους ίδιους επί τη βάσει διάφορων εύλογων συλλογισμών, συμπεριλαμβανομένης της μη ελκυστικότητας/της έλλειψης 
ενδιαφέροντος για τη σύμβαση λόγω του περιορισμένου της αντικειμένου και της χαμηλής αξίας  Το EMCDDA θα συνεχίσει τις εν 
εξελίξει προσπάθειές του για να διευκολύνει, στο μέτρο του δυνατού, τη συμμετοχή στις χαμηλής αξίας διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων 
χωρίς να θίγονται οι αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψήφιων προσφερόντων 
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3 26  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (eu-LISA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 26 1  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), εφεξής «ο Οργανισμός», με έδρα στο Ταλίν, το Στρασβούργο και το St  Johann im Pongau, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ  1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (176)  Κύρια αποστολή του 
Οργανισμού είναι η εξασφάλιση της λειτουργικής διαχείρισης του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), του 
συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και του Ευρωπαϊκού συστήματος παραβολής των δακτυλικών αποτυπωμάτων των 
αιτούντων άσυλο (Eurodac)  Η εντολή του οργανισμού επεκτείνεται στην ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση δύο νέων συστημάτων 
ΤΠ  Το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) είναι ένα σύστημα καταχώρισης δεδομένων εισόδου και εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών και το 
ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS) παρακολουθεί επισκέπτες από χώρες που δεν χρειάζονται θεώρηση για 
την είσοδό τους στη ζώνη Σένγκεν 

3 26 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (177) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 79 97

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 152 162

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 26 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (178) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (179) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 26 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(176) ΕΕ L 286 της 1 11 2011, σ  1 
(177) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www eulisa 

europa eu 
(178) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(179) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.eulisa.europa.eu
http://www.eulisa.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 26 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 26 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 26 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 26 8  Στο πλαίσιο διαδικασίας πρόσληψης, η επιτροπή επιλογής παρέκκλινε από τη δημοσιευθείσα προκήρυξη κενής θέσης και 
εφάρμοσε υψηλότερη ελάχιστη βαθμολογία για την εγγραφή των αιτούντων στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων  Αυτό θεωρείται 
αδυναμία εις βάρος της διαφάνειας της διαδικασίας  Ο Οργανισμός οφείλει να μεριμνήσει ώστε να τηρούνται τα δημοσιευόμενα κριτήρια 
επιλογής 

3 26 9  Στην περίπτωση μιας σύμβασης για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο Οργανισμός ανέθεσε τη σύμβαση στον 
μοναδικό οικονομικό φορέα που είχε υποβάλει προσφορά  Η αξία της ανατεθείσας σύμβασης αντιστοιχεί στο ποσό που είχε δημοσιευθεί 
στην αρχική προκήρυξη διαγωνισμού (144 000 ευρώ)  Ωστόσο, η οικονομική προσφορά που υπέβαλε ο φορέας εκμετάλλευσης 
ανερχόταν μόλις σε 45 700 ευρώ  Η διαδικασία της σύναψης δημόσιας σύμβασης που κατέληξε στην ανάθεση της σύμβασης για 
ποσό που υπερέβαινε την προσφορά δεν συνάδει με τους κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις  Ο Οργανισμός δεν θα πρέπει 
να αναθέτει συμβάσεις με τιμές που υπερβαίνουν τις προσφορές των προσφερόντων 

3 26 10  Ο Οργανισμός παρέτεινε την αρχική διάρκεια ισχύος μιας απευθείας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας 
και υποδοχής, από τέσσερα σε έξι έτη  Αυτό οδήγησε σε σωρευτική αύξηση της αξίας της σύμβασης από 2,9 εκατομμύρια ευρώ σε 
5 εκατομμύρια ευρώ (73 %), γεγονός που δεν συνάδει με τον δημοσιονομικό κανονισμό  Οι πληρωμές που εκτελέστηκαν το 2018, 
μετά την αρχική 4ετία, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, είναι παράτυπες  Ο Οργανισμός πρέπει να μεριμνά ώστε να συμμορφώνεται με 
τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων 

3 26 11  Δύο ελεγχθείσες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για την παροχή «διορθωτικής συντήρησης στη λειτουργία του 
συστήματος πληροφοριών Σένγκεν» (MWS) ήταν (εν μέρει) παράτυπες  Ο Οργανισμός τροποποίησε επιμέρους μεμονωμένη σύμβαση 
αυξάνοντας τα μηνιαία έξοδα συντήρησης από 361 000 ευρώ σε 568 000 ευρώ, χωρίς να τροποποιήσει τη σύμβαση-πλαίσιο του MWS 
για την αύξηση της τιμής αυτής  Αργότερα, ο Οργανισμός παρέτεινε την ισχύ της επιμέρους αυτής σύμβασης κατά ενάμιση μήνα μετά 
τη λήξη της σύμβασης-πλαισίου MWS  Το πρόσθετο ποσό που καταβλήθηκε για τη μηνιαία συντήρηση (207 000 ευρώ) και η πληρωμή 
για τη συντήρηση που πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης-πλαισίου MWS (552 000 ευρώ) είναι παράτυπα  
Ο Οργανισμός πρέπει να μεριμνά ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων 

3 26 12  Επιπλέον, ο μαθηματικός τύπος που ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων της σύμβασης MWS για τον προσδιορισμό 
της προσφοράς με τη βέλτιστη ποιότητα ήταν διαφορετικός από εκείνον που είχε κοινοποιηθεί στο έγγραφο ερωταπαντήσεων για 
τους προσφέροντες  Εντοπίσαμε επίσης άλλες αδυναμίες οι οποίες σχετίζονταν με την ποιότητα, την πληρότητα και τη συνέπεια των 
πληροφοριών, όπως ανακολουθίες μεταξύ των στοιχείων που καταγράφονται σε έντυπα αρχεία και εκείνων που αποθηκεύονται σε 
ηλεκτρονική μορφή  Παρά το γεγονός ότι οι αδυναμίες αυτές δεν είχαν αντίκτυπο στο αποτέλεσμα της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, 
ο Οργανισμός πρέπει να ενισχύσει τους εσωτερικούς ελέγχους στον τομέα αυτό 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 26 13  Το 2018 ο Οργανισμός διαχειρίστηκε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 202 εκατομμυρίων ευρώ και πιστώσεις 
πληρωμών ύψους 97 εκατομμυρίων ευρώ  Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν χαμηλότερη από την προβλεπόμενη, λόγω της 
καθυστερημένης έγκρισης ή θέσης σε ισχύ νομικών πράξεων οι οποίες εξέφευγαν του ελέγχου του Οργανισμού, επηρεάζοντας τόσο 
την εξέλιξη των υφιστάμενων συστημάτων όσο και τις εξελίξεις των νέων συστημάτων  Ως απάντηση, ο Οργανισμός επέστρεψε στην 
Επιτροπή πιστώσεις πληρωμών ύψους 74 εκατομμυρίων ευρώ και μετέφερε στο επόμενο οικονομικό έτος πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων ύψους 49 εκατομμυρίων ευρών, προκειμένου να τις δεσμεύσει για χρήση κατά τα επόμενα οικονομικά έτη  Τίθενται έτσι 
υπό αμφισβήτηση οι υποκείμενες παραδοχές σχεδιασμού που περιλαμβάνονται στα νομοθετικά δημοσιονομικά δελτία που κατάρτισε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των οποίων ο Οργανισμός θα μπορούσε να απορροφήσει σημαντικούς δημοσιονομικούς πόρους ήδη από 
το 2018  Ο Οργανισμός, από κοινού με την Επιτροπή, πρέπει να ευθυγραμμίσει καλύτερα τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού του με 
το χρονοδιάγραμμα των σχετικών νομοθετικών πράξεων 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 26 14  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2013/2015 Οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν συνεισφέρουν στην κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών 
του Οργανισμού, όχι όμως και στις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες 

Εν εξελίξει
(Το ζήτημα εκφεύγει του 

ελέγχου του Οργανισμού)

2015 Οι ελεγχθείσες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων περιόρισαν τον ανταγωνισμό και 
αύξησαν την εξάρτηση από τους αντισυμβαλλόμενους ά α 

2017

Το 2017 ο Οργανισμός αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξασφάλιση επαρκούς 
ανταγωνισμού στο πλαίσιο μιας σειράς διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
μεσαίας αξίας  Για καμία από τις διαδικασίες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο, ο Οργανισμός 
δεν έλαβε περισσότερες από μία προσφορές 

ά α 

2017

Επί του παρόντος, ο Οργανισμός διαχειρίζεται τρία διακριτά, μη ενοποιημένα μεγάλης 
κλίμακας συστήματα ΤΠ (SIS II, VIS και Eurodac), τα οποία σχετίζονται όλα με τον 
χειρισμό δεδομένων στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής της ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης της Ένωσης  Η προσέγγιση αυτή αποτελεί ενδεχομένως πρόσκομμα για την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας από τον Οργανισμό, καθώς και συνεργιών μεταξύ των 
διαφορετικών συστημάτων 

Εν εξελίξει

2017 Στο έργο κατασκευής του νέου κτιρίου στο Στρασβούργο σημειώθηκαν σημαντικές 
καθυστερήσεις Ολοκληρώθηκε

2017
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός είχε εισαγάγει την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών 
για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Εν εξελίξει

2017

Για την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων ΤΠ, ο Οργανισμός εφαρμόζει ένα 
μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης βάσει του οποίου ποσοστό περίπου 90 % των σχετικών 
εργασιών εκτελούνται από αναδόχους, γεγονός που εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους 
υπερβολικής εξάρτησης από τους αναδόχους και στήριξης σε αυτούς 

Εν εξελίξει

2017 Παράλληλα, ο μικρός αριθμός των υπαλλήλων σε καίριες επιχειρησιακές μονάδες 
δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την επιχειρησιακή συνέχεια Ολοκληρώθηκε

2017

Οι συμβάσεις-πλαίσιο που υπεγράφησαν με κοινοπραξίες για τη λειτουργία των κύριων 
συστημάτων ΤΠ συνεπάγονται κίνδυνο καταβολής ποσών υψηλότερων των οφειλόμενων  
Ο Οργανισμός μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής της μεθοδολογίας IFPUG, 
στο πλαίσιο της οποίας χρησιμοποιείται ένα σύστημα που βασίζεται σε βαθμούς για τον 
καθορισμό των τιμών των δραστηριοτήτων ανάπτυξης 

Εν εξελίξει

2017

Ο Οργανισμός ανέλαβε υποχρεώσεις συνολικού ύψους 69,9 εκατομμυρίων ευρώ για την 
κάλυψη μελλοντικών δαπανών σε σχέση με τα νέα καθήκοντα και συστήματα ΤΠ που 
είχαν αρχικώς προγραμματιστεί για τον Οργανισμό το 2017, αλλά η νομική βάση των 
οποίων δεν είχε εγκριθεί ακόμη στο τέλος του έτους 

ά α 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 26 8  Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση  Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, για την αποφυγή ερμηνειών που 
αποκλίνουν από την κατά γράμμα διατύπωση, στις προκηρύξεις κενών θέσεων που θα δημοσιεύει ο Οργανισμός στο μέλλον θα 
χρησιμοποιείται πιο αυστηρή διατύπωση  Επιπλέον, ο Οργανισμός προέβη αμέσως σε αναπροσαρμογή της πρακτικής του επίσης για 
τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη  Ως πρόσθετο μέτρο μετριασμού, στις κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες πρόσληψης 
θα περιλαμβάνεται η αρχή ότι το κατώτατο όριο βαθμολογίας για την συμπερίληψη στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων θα καθορίζεται 
εκ των προτέρων 

3 26 9  Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση  Ωστόσο, ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η οικονομική προσφορά προοριζόταν 
απλώς και μόνο ως ένα μη δεσμευτικό σενάριο για τον σκοπό της αξιολόγησης της προσφοράς  Οι πραγματικές μηνιαίες πληρωμές 
βασίζονται στην πραγματική παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τις αρχικά προσφερθείσες τιμές μονάδας 

3 26 10  Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη το πόρισμα  Η κατάσταση προκλήθηκε από εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν 
και αναλύθηκαν εγκαίρως στο μητρώο εξαιρέσεων του Οργανισμού  Έχουν ληφθεί αποφάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
υπηρεσίες ασφάλειας θα εξακολουθήσουν να παρέχονται έως ότου διευθετηθούν οι εξαιρετικές περιστάσεις και ότι η κανονικότητα των 
διαδικασιών υποβολής προσφορών θα διατηρηθεί 

3 26 11  Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη το πόρισμα  Οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στη δρομολόγηση της νέας σύμβασης-
πλαισίου, και τα πρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης κατέστησαν αναγκαία τη διασφάλιση 
της συνεχούς συντήρησης του συστήματος, σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις του Οργανισμού  Ο Οργανισμός βρίσκεται στη 
διαδικασία οριστικοποίησης του καταλόγου σημείων ελέγχου και των υποδειγμάτων για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων  Ο 
Οργανισμός βρίσκεται επίσης στο στάδιο της ολοκλήρωσης του καταλόγου ικανοτήτων που απαιτούνται για τη στήριξη του σχεδιασμού 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων καθώς και της προετοιμασίας των υποκείμενων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων όπως, π χ  διαχείριση 
των προμηθευτών, διαχείριση επιχειρηματικών σχέσεων  Αυτό αποτελεί μέρος της εφαρμογής της νέας οργανωτικής δομής  Είναι ένα 
πρόγραμμα που δρομολόγησε ο Οργανισμός στα τέλη Μαρτίου του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2019  
Ένα ακόμη σκέλος του ιδίου προγράμματος, η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού το οποίο θα συνδράμει το υπάρχον προσωπικό στην 
παροχή τεχνικής ή νομικής υποστήριξης και στη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, πρόκειται επίσης 
να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019 

3 26 12  Οι έλεγχοι συνέπειας και συγκρισιμότητας μεταξύ του σχεδιασμού των προσκλήσεων υποβολής προσφορών και των 
συμβάσεων που συνάπτονται θα βελτιωθούν και θα τεκμηριώνονται ούτως ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης  Η εκ των υστέρων αξιολόγηση δεν αποτελεί επί του παρόντος μέρος της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων λόγω έλλειψης 
διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων  Βλέπε επίσης την απάντηση που δόθηκε στο προηγούμενο σημείο 

3 26 13  Η εγγραφή δημοσιονομικών πόρων στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του Οργανισμού για νομοθετικές πράξεις που δεν έχουν 
ακόμη θεσπιστεί ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση  Οι κίνδυνοι αυτοί αναφέρονται συστηματικά 
στο διοικητικό συμβούλιο 
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3 27  ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (EUROJUST)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 27 1  Η Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η Eurojust»), με έδρα στη Χάγη, ιδρύθηκε με την 
απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου (180), προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών οργανωμένου 
εγκλήματος  Στόχος της είναι να βελτιώσει τον συντονισμό των διασυνοριακών ερευνών και των διώξεων, αφενός, μεταξύ των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών 

3 27 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τη Eurojust (181) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Εurojust

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 48 38

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 242 238

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από την Eurojust 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 27 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς της Eurojust οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (182) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (183) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 27 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Eurojust για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(180) EE L 63 της 6 3 2002, σ  1 
(181) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Eurojust διατίθενται στον ιστότοπό της: www eurojust 

europa eu 
(182) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(183) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.eurojust.europa.eu
http://www.eurojust.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 27 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 27 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 27 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 27 8  Σε συνέχεια διαδικασίας κατόπιν διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, η Eurojust 
υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο ΤΠ τριετούς ισχύος με εταιρεία που παρείχε τις ίδιες υπηρεσίες βάσει προηγούμενης σύμβασης-πλαισίου  
Η σύμβαση-πλαίσιο υπογράφηκε για συνολικό ποσό 450 000 ευρώ (150 000 ευρώ ετησίως)  Βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού, 
μια τέτοια απλουστευμένη διαδικασία είναι αποδεκτή μόνο υπό συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι δεν τεκμηριώθηκαν από την Eurojust  
Η σύμβαση-πλαίσιο, όλες οι σχετικές επιμέρους συμβάσεις και όλες οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αυτών (οι πληρωμές του 2018 ανήλθαν σε 40 271 ευρώ) είναι παράτυπες 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 27 9  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2011 Είναι σκόπιμο να επανακαθοριστούν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες, αφενός, του διευθυντή 
και, αφετέρου, του συλλογικού οργάνου της Eurojust Ολοκληρώθηκε

2017
Η Eurojust δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό της και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ EUROJUST

3 27 8  Η Eurojust λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Συνεδρίου  Η σύμβαση-πλαίσιο υπογράφηκε κατόπιν διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση βάσει του άρθρου 134, στοιχείο στ), σημείο i), των κανόνων εφαρμογής (184)  Το άρθρο αναφέρει ότι αυτή η διαδικασία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν μια αλλαγή προμηθευτή θα οδηγήσει σε «ασυμβατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες κατά τη 
χρήση ή τη συντήρηση» 

Η Eurojust αναγνωρίζει ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα για τη σύμβαση δεν τεκμηριώνουν επαρκώς τη χρήση αυτής της διαδικασίας 
και ότι θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι αυτές οι διαδικασίες στο μέλλον θα υποστηρίζονται με πιο ισχυρές αιτιολογήσεις  Ωστόσο, 
η Eurojust εξακολουθεί να πιστεύει ότι στην περίπτωση αυτή η αλλαγή του προμηθευτή θα είχε ως αποτέλεσμα δυσανάλογες τεχνικές 
δυσκολίες στη λειτουργία και τη συντήρηση και, κατά συνέπεια, οι ενέργειες που αποφασίστηκαν ήταν αυτές που κρίθηκαν ως πλέον 
αποδοτικές από πλευράς κόστους 

(184) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2462 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ  1268/ σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ  966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 342 της 29 12 2015, 
σ  7) 
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3 28  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΕΥΡΩΠΟΛ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 28 1  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο 
Ευρωπόλ»), με έδρα στη Χάγη, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (185), ο 
οποίος αντικατέστησε και κατάργησε την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου (186)  Αποστολή του Οργανισμού είναι η στήριξη 
και η ενίσχυση της δράσης των αστυνομικών αρχών και των άλλων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, καθώς και της 
αμοιβαίας συνεργασίας τους για την πρόληψη και καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη, της τρομοκρατίας και των μορφών εγκληματικότητας που θίγουν ένα κοινό συμφέρον το οποίο αποτελεί αντικείμενο 
πολιτικής της Ένωσης 

3 28 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (187) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 118 137

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 804 826

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 28 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (188) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (189) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 28 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(185) ΕΕ L 135 της 24 5 2016, σ  53 
(186) ΕΕ L 121 της 15 5 2009, σ  37 
(187) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www europol 

europa eu 
(188) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(189) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.europol.europa.eu
http://www.europol.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 28 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 28 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 28 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 28 8  Ο Οργανισμός παρέτεινε παράτυπα τη διάρκεια σύμβασης-πλαισίου για την παροχή επαγγελματικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 
με την υπογραφή της τροποποίησης αριθ  2 μετά τη λήξη της σύμβασης  Με την ίδια τροποποίηση, ο Οργανισμός εισήγαγε επίσης νέα 
στοιχεία τιμών, τα οποία δεν καλύπτονταν από τη διαδικασία διαγωνισμού  Επομένως, η σύμβαση-πλαίσιο και οι σχετικές πληρωμές 
του 2018, ύψους 22 188 ευρώ, είναι παράτυπες  Ο Ευρωπόλ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη σύμβαση-πλαίσιο έως τα τέλη Μαρτίου 
του 2020  Η παρατήρηση θίγει αδυναμίες που εμφανίζονται στη διαχείριση των συμβάσεων και στους εκ των προτέρων ελέγχους, δύο 
πεδία που χρήζουν ανάλογης ενίσχυσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 28 9  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Human 
Resources Management and Ethics in EUROPOL» (190)  Ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση τυχόν δυνατοτήτων 
βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 28 10  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(190) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 28 8  Η Ευρωπόλ είναι της άποψης ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαχείριση των συμβάσεων και οι εκ των προτέρων έλεγχοι 
εφαρμόστηκαν ορθά  Η παράταση της σύμβασης-πλαισίου ξεκίνησε πολύ πριν από τη λήξη της στα τέλη Μαρτίου 2018  Αρχικά, 
ο ανάδοχος είχε διαβεβαιώσει την Ευρωπόλ ότι η τροποποίηση θα υπογραφόταν εμπρόθεσμα  Στη συνέχεια, ο ανάδοχος έθεσε ως 
προϋπόθεση για την παράταση της σύμβασης την απορρόφηση από την Ευρωπόλ των δαπανών που θα προέκυπταν λόγω αλλαγών στις 
τιμές έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων μίας αεροπορικής εταιρείας  Κατόπιν διαπραγματεύσεων, η Ευρωπόλ δέχθηκε να καταβάλει 
την υψηλότερη επιπλέον χρέωση ύψους 2,50 ευρώ ανά αεροπορικό εισιτήριο που της ζητήθηκε από τον ανάδοχο για τις κρατήσεις 
με τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, αντί να προσφύγει στην εναλλακτική λύση και να καταβάλει ακόμη υψηλότερη χρέωση 
ύψους 11,00 ευρώ ανά αεροπορικό εισιτήριο  Ως εκ τούτου, η Ευρωπόλ είναι της γνώμης ότι επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια και ότι η 
καθυστέρηση στην παράταση της σύμβασης προκλήθηκε από το γεγονός ότι η Ευρωπόλ εφάρμοσε την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, όπως απαιτείται δυνάμει του άρθρου 29 των δημοσιονομικών κανονιστικών διατάξεων της Ευρωπόλ  Αν δεν είχε παραταθεί η 
σύμβαση-πλαίσιο η Ευρωπόλ θα βρισκόταν χωρίς σύμβαση για την υλοποίηση μιας σημαντικής λειτουργίας του Οργανισμού (κρατήσεις 
αεροπορικών εισιτηρίων) 
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3 29  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (FRA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 29 1  Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο FRA»), με έδρα στη Βιέννη, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  168/2007 του Συμβουλίου (191)  Στόχος του Οργανισμού είναι να παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
της Ένωσης και των κρατών μελών της συνδρομή και συμβουλές εμπειρογνωμόνων κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα 

3 29 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (192) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 23 23

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 108 110

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 29 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (193) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (194) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 29 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 29 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

(191) ΕΕ L 53 της 22 2 2007, σ  1 
(192) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www fra europa eu 
(193) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(194) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.fra.europa.eu
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Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 29 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 29 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 29 8  Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο IIΙ 
(δαπάνες λειτουργίας), και συγκεκριμένα 4,9 εκατομμύρια ευρώ ή 70 % (έναντι 5,7 εκατομμυρίων ευρώ ή 70 % το 2017)  Αυτό 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη φύση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση μελετών 
που καλύπτουν διάστημα αρκετών μηνών, συχνά πέραν της λήξης του οικονομικού έτους  Ο Οργανισμός καθιέρωσε διαδικασίες 
προγραμματισμού για την παρακολούθηση των αναπόφευκτων καθυστερήσεων μεταξύ της υπογραφής των συμβάσεων, των παραδόσεων 
και των πληρωμών  Ωστόσο, ένα μέρος των μεταφορών πιστώσεων εξακολουθεί να μην είναι προγραμματισμένο και ο Οργανισμός πρέπει 
να βελτιώσει περαιτέρω τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού του 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 29 9  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2016
Το ποσοστό μεταφορών πιστώσεων του προϋπολογισμού από προηγούμενα έτη ήταν 
υψηλό  Ο Οργανισμός μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής διαχωριζόμενων 
πιστώσεων 

Εν εξελίξει

2017
Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του υπολόγου καθιστώντας τον άμεσα 
υπόλογο στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για 
τα λειτουργικά θέματα) του Οργανισμού 

Ολοκληρώθηκε

2017 Ο Οργανισμός αντιμετώπισε δυσκολίες στην ανάθεση της εκπόνησης μελετών λόγω μη 
ρεαλιστικής εκτίμησης της αγοράς Εκκρεμεί

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός είχε εισαγάγει 
την ηλεκτρονική τιμολόγηση για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική 
δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών ή την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Εν εξελίξει
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 29 8  Ο Οργανισμός καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την παρακολούθηση των προγραμματισμένων μεταφορών  Η πρόβλεψη 
εγγράφεται στο σύστημα κατά το πρώτο τρίμηνο και επικαιροποιείται συνεχώς μέχρι το τέλος του έτους  Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι 
παράγοντες που μπορούμε να προβλέψουμε μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο, όπως τα δυνητικά πλεονάσματα των τίτλων Ι και ΙΙ που 
μεταφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ  Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό δεσμευμένο ποσό μεταφέρεται στο επόμενο έτος  Επιπλέον, στα μέσα 
του 2018 είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα με την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση της απορρόφησης του 
προϋπολογισμού, η οποία οδήγησε σε ορισμένους ανακριβείς υπολογισμούς  Παρά το γεγονός αυτό, η απόκλιση μεταξύ του αρχικά 
προγραμματισμένου και του τελικού ποσού που μεταφέρθηκε ήταν μόνο 10 % περίπου, το οποίο θεωρούμε ότι βρίσκεται εντός του 
περιθωρίου ανοχής  Εν τω μεταξύ, η παλαιά εφαρμογή για την παρακολούθηση της απορρόφησης έχει αντικατασταθεί από νέα εφαρμογή 
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3 30  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (FRONTEX)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 30 1  Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο Frontex»), συστάθηκε δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ  2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (195) («νέος ιδρυτικός κανονισμός»), με 
τον οποίο καταργείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ  2007/2004 (196)  Η έδρα του βρίσκεται στη Βαρσοβία  Η εντολή του Οργανισμού 
είναι να μεριμνά για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στην Ευρώπη, αρμοδιότητα την οποία επιμερίζεται ο Οργανισμός με 
τις εθνικές αρχές στα εξωτερικά σύνορα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των εισόδων από τα εξωτερικά σύνορα  Σε αυτήν 
περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων και των εν δυνάμει μελλοντικών απειλών σε αυτά τα σύνορα, ώστε 
να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, στην επίτευξη ενός υψηλού 
επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και παράλληλη διασφάλιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μέσα σε αυτήν 

3 30 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (197) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 281 289

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 526 630

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι  Βάσει του οριστικού πίνακα προσωπικού του 2018, ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων εργασίας ήταν μεγαλύτερος (760 θέσεις), εκ των 
οποίων οι 418 (έναντι 352 το 2017) ήταν για μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους και οι 342 (έναντι 303 το 2017) για συμβασιούχους υπαλλήλους 
και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 30 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (198) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (199) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 30 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(195) ΕΕ L 251 της 16 9 2016, σ  1
(196) ΕΕ L 349 της 25 11 2004, σ  1 
(197) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www frontex 

europa eu 
(198) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(199) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.frontex.europa.eu
http://www.frontex.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 30 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 30 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

Επισήμανση ειδικού θέματος σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 30 7  Το 2018 ο Οργανισμός διαχειρίστηκε συμφωνίες χρηματοδότησης με τις συνεργαζόμενες χώρες για επιχειρησιακές 
δραστηριότητες ύψους 171 εκατομμυρίων ευρώ (189 εκατομμύρια ευρώ το 2017), οι οποίες αντιστοιχούν στο 59 % του 
προϋπολογισμού του  Το έτος αυτό ήταν μεταβατικό από πολλές απόψεις  Για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, ο Οργανισμός 
άρχισε να εφαρμόζει ένα απλουστευμένο χρηματοδοτικό σύστημα βασιζόμενο σε μεγάλο βαθμό στο μοναδιαίο κόστος  Στα τέλη 
του 2018, ο Οργανισμός εισήγαγε επίσης ένα νέο σύστημα κατασταλτικών ελέγχων για όλα τα είδη δαπανών, και τροποποίησε το 
σύστημα των προληπτικών ελέγχων που προβλέπονταν στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων του  Το Συνέδριο θα 
αξιολογήσει τον αντίκτυπο αυτών των εξελίξεων επ’ ευκαιρία προσεχών ελέγχων  Ωστόσο, το Συνέδριο εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι η επιστροφή δαπανών που σχετίζονται με τον εξοπλισμό (περίπου το 35 % των συνολικών δαπανών για επιχειρησιακές 
δραστηριότητες ή περί τα 60 εκατομμύρια ευρώ) εξακολουθεί να βασίζεται στο πραγματικό κόστος  Ένα πιλοτικό έργο που 
δρομολογήθηκε το 2018 με σκοπό επίσης τη στροφή σε επιστροφές βάσει μοναδιαίου κόστους για αυτό το είδος δαπανών 
αποδείχθηκε μέχρι στιγμής ατελέσφορο υπό την τρέχουσα μορφή του  Ωστόσο, το Συνέδριο αναφέρει συστηματικά από το 2014 
ότι τα αποδεικτικά των δαπανών, των οποίων την επιστροφή ζητούν οι συνεργαζόμενες χώρες και οι οποίες σχετίζονται με εξοπλισμό, 
είναι συχνά ανεπαρκή, γεγονός που επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τα αποτελέσματα του φετινού ελέγχου  Οι εκ των προτέρων 
επαληθεύσεις των εν λόγω δαπανών από τον Frontex θα παραμένουν αναποτελεσματικές όσο συνεχίζονται οι επιστροφές δαπανών 
που δεν τεκμηριώνονται με δικαιολογητικά  Επιπλέον, όπως και κατά το προηγούμενο έτος, ο Frontex δεν διενήργησε εκ των 
υστέρων επαληθεύσεις των επιστροφών δαπανών, με αποτέλεσμα να επιτείνεται ο κίνδυνος αδικαιολόγητων επιστροφών  (Βλέπε 
σημεία 3.30.9 έως 3.30.11) 

3 30 8  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 30 9  Όπως και τα προηγούμενα έτη, διαπιστώσαμε ότι οι δαπάνες που δήλωναν συνεργαζόμενες χώρες δεν τεκμηριώνονταν 
πάντοτε με τιμολόγια ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά επιστρέφονταν παρ’ όλα αυτά  Παραδείγματος χάριν, το 2018 ο Οργανισμός 
χρηματοδότησε τη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων της Μάλτας για την τοποθέτηση συγκεκριμένων πόρων στην Ιταλία  Πριν εκτελέσει 
την επιστροφή δαπανών που είχε δηλώσει η Μάλτα, ο Οργανισμός ζήτησε αποδεικτικά στοιχεία για μία κατηγορία δηλωθεισών δαπανών  
Μολονότι τα σχετικά δικαιολογητικά δεν προσκομίστηκαν ποτέ, ο Οργανισμός επέστρεψε περί τις 100 000 ευρώ 

3 30 10  Ένα ακόμη παράδειγμα είναι ότι ο Οργανισμός χρηματοδότησε την ανάπτυξη ενός αεροσκάφους και ενός σκάφους που 
χρησιμοποιούνται από την κρατική συνοριοφυλακή της Δημοκρατίας της Λετονίας  Ο Οργανισμός ζήτησε αποδεικτικά στοιχεία για μία 
κατηγορία δηλωθεισών δαπανών σχετικά με το σκάφος  Μολονότι τα σχετικά δικαιολογητικά δεν προσκομίστηκαν ποτέ, ο Οργανισμός 
επέστρεψε περίπου 208 000 ευρώ 

3 30 11  Επομένως, όσον αφορά τα ανωτέρω παραδείγματα, οι εκ των προτέρων επαληθεύσεις ήταν αναποτελεσματικές  Ο Οργανισμός 
πρέπει, από κοινού με τις συνεργαζόμενες χώρες, να ασχοληθεί περαιτέρω με την ανάπτυξη ενός απλουστευμένου και διαφανούς 
χρηματοδοτικού καθεστώτος, το οποίο θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις δαπάνες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό  Μέχρι να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα τέτοιο καθεστώς, ο Frontex πρέπει να ενισχύσει τις εκ των προτέρων επαληθεύσεις και να επαναφέρει τις εκ των υστέρων 
επαληθεύσεις, ώστε να διασφαλίζεται η επιστροφή μόνο τεκμηριωμένων δαπανών 

3 30 12  Παράλληλα, το Συνέδριο τονίζει ότι ο Frontex εξαρτάται επίσης από τη συνεργασία των συνεργαζόμενων χωρών όσον 
αφορά την οικονομική διαχείριση των πράξεων, όπως και από την υποβολή αξιόπιστων και πλήρων στοιχείων για κάθε δαπάνη για την 
οποία υποβάλλεται αίτηση επιστροφής 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3 30 13  Στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας για τη ανάθεση σύμβασης-πλαισίου για την ανάπτυξη και τη συντήρηση ειδικού 
λογισμικού ΤΠΕ (αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ), ο Οργανισμός έλαβε έξι προσφορές, εκ των οποίων δύο από εταιρείες που είχαν συμμετάσχει 
στην κατάρτιση των εγγράφων της διαδικασίας  Για τον λόγο αυτό και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, ο Οργανισμός ζήτησε 
από τους εμπλεκομένους να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα προς αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού  Μία από τις εταιρείες 
που είχε συμμετάσχει στην προετοιμασία αυτής της διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπέβαλε προσφορά για 5,8 εκατομμύρια ευρώ, 
η οποία επελέγη και κάλυπτε τα πάγια έξοδα για όλες τις υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης που θα αγοράζονταν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων  Παρεπόμενες υπηρεσίες παροχής συμβουλών αποτελούσαν έλασσον 
μέρος της προσφοράς (3 %)  Παρά ταύτα, ο Οργανισμός συνήψε σύμβαση-πλαίσιο για το μέγιστο ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ, 
που ήταν η αρχική εκτίμηση  Μολονότι η σύμβαση-πλαίσιο δεν συνιστά υποχρέωση αγοράς μέχρι τη μέγιστη αξία της σύμβασης, η 
σημαντική διαφορά μεταξύ της μέγιστης αξίας της σύμβασης (8 εκατομμύρια ευρώ) και της επιλεγείσας προσφοράς (5,8 εκατομμύρια 
ευρώ) θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση  Η δυνατότητα αγοράς πρόσθετων υπηρεσιών 
αξίας 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, ή περί το 30 % της αξίας της σύμβασης, δεν θεωρείται εύλογο απρόβλεπτο  Ο Οργανισμός πρέπει να 
προβαίνει σε περισσότερο ρεαλιστικές εκτιμήσεις των αναγκών του σε υπηρεσίες στα έγγραφα των διαγωνισμών και να ασκεί αυστηρή 
δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά τις συμβάσεις ΤΠ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 30 14  Ο Οργανισμός δεν διαθέτει πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις, βάσει της οποίας θα εντοπίζονταν τα ευαίσθητα καθήκοντα, 
θα εξασφαλιζόταν η διαρκής ενημέρωση του σχετικού καταλόγου και θα ορίζονταν τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων 
που συνδέονται με κατεστημένα συμφέροντα  Αυτό δεν συνάδει με τα πρότυπα εσωτερικών δικλίδων ελέγχου του Οργανισμού  Ο 
Οργανισμός πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατό πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις εργασίας 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 30 15  Το 2018 ο Οργανισμός διαχειρίστηκε προϋπολογισμό ύψους 289 εκατομμυρίων ευρώ  Οι μεταφορές πιστώσεων στο 2019 
ανήλθαν σε 83 εκατομμύρια ευρώ (29 %) και ήταν ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος (88 εκατομμύρια ευρώ, 
ήτοι 32 %)  Το ποσοστό των προς μεταφορά στο 2018 πιστώσεων που ακυρώθηκαν ανήλθε σε 11 εκατομμύρια (12 %), σημειώνοντας, 
επομένως, σε σχετικούς όρους ήπια πτωτική τάση σε σύγκριση με τα 11 εκατομμύρια ευρώ (15 %) της προηγούμενης περιόδου  Οι 
κύριοι λόγοι πίσω από τις μεταφορές και τις ακυρώσεις ήταν οι προκλήσεις όσον αφορά την τήρηση του πίνακα προσωπικού κατά αριθμό 
και κατηγορία προσωπικού, η καθυστέρηση στην έναρξη του έργου κατασκευής νέων εγκαταστάσεων του Οργανισμού, ο πολυετής 
χαρακτήρας των έργων ΤΠΕ και το γεγονός ότι οι συνεργαζόμενες χώρες εξακολουθούν να υπερεκτιμούν την κλίμακα και το κόστος 
των δραστηριοτήτων  Ο Οργανισμός θα πρέπει, από κοινού με τις συνεργαζόμενες χώρες, να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για 
ακριβέστερες εκτιμήσεις κόστους και δημοσιονομικές προβλέψεις 

3 30 16  Μολονότι ο Οργανισμός συνέχισε τις περαιτέρω προσπάθειες προσλήψεων και αύξησε τον αριθμό του προσωπικού από 
526 σε 630 το 2018, δεν πέτυχε τον αριθμό των 760 υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον πίνακα προσωπικού του 2018 (83 %) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 30 17  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής διενέργησε έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση των 
συμβάσεων στον Οργανισμό («Contract Management in Frontex») (200)  Ο Οργανισμός συμφώνησε για σχέδιο δράσης, σε συνεργασία 
με την IAS, για τη διευθέτηση των ζητημάτων που διαπιστωμένα χρήζουν βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 30 18  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(200) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2013 Όσον αφορά τους λογαριασμούς, είναι αναγκαίο να παρακολουθούνται τακτικότερα τα 
υπόλοιπα των προμηθευτών και να αναλύονται οι διαφορές περισσότερο έγκαιρα Ολοκληρώθηκε

2014
Η τεκμηρίωση που υποβάλλουν οι συνεργαζόμενες χώρες προς υποστήριξη των 
δηλούμενων δαπανών δεν είναι πάντοτε επαρκής  Επιπλέον, δεν ζητούνταν πιστοποιητικά 
ελέγχου 

Εν εξελίξει όσον αφορά 
τους προληπτικούς και τους 
κατασταλτικούς ελέγχους

Ολοκληρώθηκε όσον αφορά 
τα πιστοποιητικά ελέγχου

2014

Ο υψηλός και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός συμφωνιών επιχορήγησης, καθώς και 
το μέγεθος των σχετικών δαπανών που υποβάλλονται σε επαλήθευση και αποδίδονται 
από τον Frontex, εγείρουν το ερώτημα μήπως θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 
αποτελεσματικότεροι και οικονομικώς αποδοτικότεροι εναλλακτικοί μηχανισμοί 
χρηματοδότησης 

Ολοκληρώθηκε

2015
Στο πλαίσιο του κατασταλτικού ελέγχου στην Ισλανδία, τον οποίο διενήργησε ο 
Οργανισμός τον Οκτώβριο του 2015, διαπιστώθηκαν παράτυπες πληρωμές οι οποίες 
ανακτήθηκαν μόνον εν μέρει 

Ολοκληρώθηκε

2015
Υφίσταται κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή και από χρηματοδοτικούς πόρους του Οργανισμού, ο οποίος 
δεν έχει αντιμετωπιστεί 

Εκκρεμεί

2015

Τα κράτη που συμμετέχουν σε συνοριακές επιχειρήσεις δηλώνουν τις δαπάνες στις 
οποίες υποβλήθηκαν βάσει των φύλλων δήλωσης δαπανών  Το Συνέδριο, στην ειδική 
έκθεσή του 12/2016 συνέστησε στους οργανισμούς να χρησιμοποιούν κατά το δυνατόν 
απλουστευμένες επιλογές κόστους προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιες μη αποδοτικές 
πρακτικές 

Ολοκληρώθηκε όσον αφορά 
τους ανθρώπινους πόρους
Εν εξελίξει όσον αφορά τον 

τεχνικό εξοπλισμό

2016

Το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος 
ήταν υψηλό  Πρέπει να εξασφαλίζεται η ακριβέστερη εκτίμηση του κόστους, καθώς 
και η περισσότερο έγκαιρη υποβολή των δαπανών από τις συνεργαζόμενες χώρες  
Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής διαχωριζόμενων 
πιστώσεων 

Εν εξελίξει

2016 Πληρώθηκε μόνο το 71 % των θέσεων που είχαν εγκριθεί στον πίνακα προσωπικού του 
Οργανισμού Εν εξελίξει

2017
Η άμεση ανάθεση της σύμβασης αντικατάστασης για υπηρεσίες πορθμείου στον 
δεύτερο κατά σειρά κατάταξης προσφέροντα ήταν παράτυπη, δεδομένου ότι ο αρχικός 
διαγωνισμός είχε ολοκληρωθεί 

ά α 

2017

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, οι έκτακτοι υπάλληλοι 
προσλαμβάνονται αποκλειστικά στους βαθμούς SC 1 έως SC 2, AST 1 έως AST 4 και 
AD 5 έως AD 8  Το 2017 ο Οργανισμός προσέλαβε δύο υπαλλήλους σε υψηλότερους 
βαθμούς AST (14 το 2016)  Οι προσλήψεις στους βαθμούς αυτούς είναι παράτυπες 

ά α 

2017
Ο Οργανισμός απέδωσε εις ολόκληρον τις δαπάνες που υπέβαλε η Ακτοφυλακή 
της Ισλανδίας, παρότι τα τιμολόγια που θα αιτιολογούσαν ένα είδος δαπανών δεν 
προσκομίστηκαν ποτέ 

Εκκρεμεί

2017 Ο Οργανισμός συγχρηματοδότησε επίσης δαπάνες που υπέβαλε η ισπανική 
πολιτοφυλακή, χωρίς να καλύπτονται όλες οι δαπάνες από αποδεικτικά στοιχεία Εκκρεμεί

2017
Μολονότι ο Οργανισμός έχει ήδη μετακομίσει στις σημερινές εγκαταστάσεις του από 
το 2014, εξακολουθεί να μην έχει σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας εγκεκριμένο από το 
διοικητικό συμβούλιο 

Εν εξελίξει

2017

Ο Οργανισμός ακύρωσε εκ νέου μεγάλο τμήμα ανειλημμένων πιστώσεων, οι οποίες 
είχαν μεταφερθεί από το προηγούμενο έτος για την απόδοση δαπανών που είχαν 
πραγματοποιήσει χώρες που συνεργάζονταν σε κοινές επιχειρήσεις, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι οι συνεργαζόμενες χώρες υπερεκτίμησαν και πάλι σε μεγάλο βαθμό τις 
δαπάνες που οφείλει να τους αποδώσει ο Οργανισμός 

Εν εξελίξει
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Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017

Το 2017 οι πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για επιχειρήσεις επιστροφής ανέρχονταν 
σε 66,5 εκατομμύρια ευρώ  Ωστόσο, οι πράξεις δεν ήταν αντίστοιχες των διαθέσιμων 
πιστώσεων και για τον λόγο αυτό ο Οργανισμός επέστρεψε στην Επιτροπή 
13,5 εκατομμύρια ευρώ  Επιπλέον, ο Οργανισμός επέστρεψε 4 εκατομμύρια ευρώ από 
τον τίτλο I, δεδομένου ότι το 2017 δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν όλες οι 
προβλεπόμενες νέες προσλήψεις 

Εν εξελίξει

2017

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2017, περιλάμβανε προβλεπόμενο 
από τη σχετική νομοθεσία χρηματοοικονομικό επιχειρησιακό αποθεματικό, προοριζόμενο 
για ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και επεμβάσεις επιστροφής  Τον Σεπτέμβριο και 
εκ νέου τον Οκτώβριο του 2017, ο Οργανισμός μετέφερε σημαντικά ποσά από το 
αποθεματικό στον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του για τη χρηματοδότηση άλλων 
δραστηριοτήτων 

ά α 

2017
Αυτός ο τρόπος κατάρτισης του προϋπολογισμού και χρήσης των μη προβλεπόμενων 
από τη σχετική νομοθεσία αποθεματικών δεν συνάδει με την αρχή της ειδικότητας του 
προϋπολογισμού και παραβλάπτει τη διαφάνειά του 

Εν εξελίξει

2017
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του, καθώς 
και μέσω άλλων διαύλων αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός είχε εισαγάγει την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών 
για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Εκκρεμεί
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

3 30 9  Τα έγγραφα που κοινοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Μάλτας για το σύνολο των επιθεωρήσεων/της συντήρησης των εναέριων 
μέσων κρίθηκαν από τον Frontex επαρκώς τεκμηριωμένα και συγκρίσιμα με τα έγγραφα ανάλογων δραστηριοτήτων ανάπτυξης πόρων 
στο παρελθόν  Προσδιόριζαν το συνολικό εκτιμώμενο κόστος συντήρησης ανά ώρα πτήσης σύμφωνα με τις εσωτερικές κατευθυντήριες 
γραμμές REM και τις διεθνείς πρακτικές, μεθόδους και πρότυπα διαχείρισης αεροπορικού στόλου 

3 30 10  Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την εκ των προτέρων επαλήθευση των επιδομάτων των μελών του πληρώματος του 
αεροσκάφους περιείχαν αναλυτική περίληψη των δαπανών, αναφέροντας ονόματα, χρονικές περιόδους ανάπτυξης, αριθμό ημερών και 
τα διάφορα διεκδικούμενα επιδόματα, π χ  επίδομα υπερωριακής απασχόλησης, επίδομα νυχτερινής βάρδιας και άλλα επιδόματα  Το 
δικαιολογητικό έγγραφο ήταν υπογεγραμμένο από τον Διοικητή της Συνοριοφυλακής της Λετονίας φέροντας την ένδειξη «Βεβαιώνεται 
η ακρίβεια» 

3 30 11  Ο Frontex αδυνατεί επί του παρόντος να επιβεβαιώσει την εκτίμηση περί της αναποτελεσματικότητας των επαληθεύσεων 
των πληρωμών  Οι εκ των προτέρων και εκ των υστέρων έλεγχοι βασίζονται σε παράγοντες κινδύνου και προσαρμόζονται σε ετήσια βάση 
στο ισχύον χρηματοδοτικό καθεστώς  Λαμβάνοντας υπόψη τον νέο κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 
(EBCG 2 0) και τις μελλοντικές δημοσιονομικές ρυθμίσεις, το χρηματοδοτικό καθεστώς που διέπει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες 
θα υπόκειται σε σημαντικές αλλαγές, όπως, μεταξύ άλλων, απλουστεύσεις διαδικασιών 

3 30 13  Ο Frontex ανέθεσε τη σύμβαση-πλαίσιο ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, ίσου με την αρχική εκτίμηση, 
κατακυρώνοντας την προσφορά του επιτυχόντος προσφέροντος (5 807 727 ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών, 
όπως, μεταξύ άλλων, υπηρεσιών Time and Means (περίπου 3 %), μελλοντικών αναθεωρήσεων των τιμών (περιθώριο αναπροσαρμογής) 
και του περιθωρίου εκτάκτων αναγκών ασφαλείας 

Καίτοι η σύμβαση-πλαίσιο δεν επιβάλλει την υποχρέωση αγοράς μέχρι το ανώτατο όριο του ποσού της σύμβασης, ο Frontex αναγνωρίζει 
ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την εκτίμηση του προϋπολογισμού ανάλογων συμβάσεων-πλαισίων και, βάσει των 
διδαγμάτων που αποκόμισε, θα εφαρμόσει αυστηρότερες αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης στις συμβάσεις ΤΠ 

Παρατηρήσεις σχετικά με τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου

3 30 14  Ακολουθώντας το παράδειγμα και αντλώντας διδάγματα από την πείρα των άλλων οργανισμών της ΕΕ, ο Frontex ήδη 
οριστικοποιεί το περιεχόμενο της απόφασης του εκτελεστικού διευθυντή σχετικά με την πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις και θα την 
εγκρίνει έως τα τέλη του 2019 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού

3 30 15  Όπως επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι μεταφορές πιστώσεων ήταν ελαφρώς χαμηλότερες το 2019 σε σύγκριση με το 
2018  Το ύψος των μεταφορών πιστώσεων μπορεί να εξηγηθεί από τη φύση των επίμαχων δαπανών  Το 2018 αυτές αφορούσαν κυρίως 
επιχειρησιακές δαπάνες υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, οι οποίες καλύπτουν τον επιχειρησιακό κύκλο από τον Φεβρουάριο του έτους Ν 
έως τον Ιανουάριο του έτους Ν+1, καθώς και δαπάνες που συνδέονται με τις συμβάσεις οι πληρωμές των οποίων πραγματοποιούνται το 
έτος Ν+1  Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρθηκε στους κύριους λόγους των ακυρώσεων και των μεταφορών πιστώσεων  Ο Οργανισμός 
ευελπιστεί ότι το απλοποιημένο καθεστώς χορήγησης επιχορηγήσεων που εφαρμόστηκε το 2018 για μέρος των επιχειρησιακών του 
δραστηριοτήτων θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα 

3 30 16  Στελεχώθηκαν συνολικά 187 κενές θέσεις (έκτακτων και συμβασιούχων υπαλλήλων, καθώς και αποσπασμένων εθνικών 
εμπειρογνωμόνων), συμπεριλαμβανομένων 13 θέσεων διευθυντών, προϊσταμένων μονάδων, επικεφαλής ομάδων δράσης και επικεφαλής 
τομέων  Ωστόσο, λόγω του υψηλού εσωτερικού και εξωτερικού κύκλου εργασιών, η καθαρή αριθμητική αύξηση του προσωπικού το 
2018 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος περιορίζεται σε 117 άτομα, καθώς κατά τη διάρκεια του έτους προέκυψαν πολλές κενές 
θέσεις  Ο Frontex αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά την προσέλκυση περισσότερων κατάλληλων εξωτερικών υποψηφίων, κυρίως 
λόγω του χαμηλού διορθωτικού συντελεστή, του χαμηλότερου μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ 

Πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου

3 30 17  Ο Frontex εφαρμόζει το συμπεφωνημένο με την υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί 
προς τις συστάσεις της IAS που περιέχονται στο έγγραφο «Contract Management in Frontex» (Διαχείριση των συμβάσεων στον 
Frontex)  Αρκετές δράσεις βελτίωσης αναμένεται να οριστικοποιηθούν ως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019 
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Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί  π ο υ  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ ν τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  τ ο μ έ α  4  τ ο υ  Π Δ Π  –  Η  Ε υ ρ ώ π η  ω ς 
π α γ κ ό σ μ ι ο ς  π α ρ ά γ ο ν τ α ς

3 31  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ETF)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 31 1  Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (εφεξής «το Ίδρυμα» ή «το ETF»), με έδρα στο Τορίνο, ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (EΟΚ) αριθ  1360/90 του Συμβουλίου (201) (όπως αναδιατυπώθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  1339/2008)  Σκοπός του 
Ιδρύματος είναι η υποστήριξη της μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Στο 
πλαίσιο αυτό, παρέχει συνδρομή στην Επιτροπή κατά την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης 

3 31 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Ίδρυμα (202) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Ίδρυμα

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 20 20

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 125 124

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Ίδρυμα 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 31 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Ιδρύματος οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (203) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (204) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 31 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(201) ΕΕ L 131 της 23 5 1990, σ  1 
(202) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος διατίθενται στον ιστότοπό του: www etf europa eu 
(203) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(204) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.etf.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 31 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 31 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 31 7  Οι πληροφορίες που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3 31 8  Το ETF δεσμεύθηκε να απασχολεί εργαζόμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (προσωρινοί απασχολούμενοι) 
βάσει σύμβασης-πλαισίου που σύναψε με μια τέτοια εταιρεία  Το 2018 το ETF χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες πέντε προσωρινά 
απασχολούμενων, επιπλέον των δικών του 124 υπαλλήλων, καταβάλλοντας 200 181 ευρώ για τις υπηρεσίες τους  Όσον αφορά τη 
σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, το ETF εφάρμοσε κριτήρια ανάθεσης που αποτελούνταν κυρίως από μη ανταγωνιστικά 
στοιχεία τιμών, όπως καθορισμένες ακαθάριστες αποδοχές, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φόρους  Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η διαδικασία σύναψης συμβάσεων οδήγησε στην ανάθεση της σύμβασης που εξασφάλιζε τη βέλτιστη 
σχέση τιμής-ποιότητας  Το Ίδρυμα πρέπει να χρησιμοποιεί κριτήρια ανάθεσης που επικεντρώνονται σε ανταγωνιστικά στοιχεία τιμών 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

3 31 9  Το 2018 πραγματοποιήθηκε, για λογαριασμό της Επιτροπής, εξωτερική αξιολόγηση των οργανισμών της ΕΕ που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα της ΓΔ Απασχόλησης (ETF, EU-OSHA, Eurofound και Cedefop) όσον αφορά τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, 
την αποδοτικότητα, τη συνοχή και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους (205) 

(205) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές εργασίες αξιολόγησης 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου 
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Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί  π ο υ  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ ν τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  τ ο μ έ α  5  τ ο υ  Π Δ Π  –  Δ ι ο ί κ η σ η

3 32  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ (ESA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 32 1  Ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (εφεξής «ο Οργανισμός»), με έδρα στο Λουξεμβούργο, ιδρύθηκε το 1958 (206)  Η 
απόφαση 2008/114/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (207) αντικατέστησε το προηγούμενο καταστατικό του Οργανισμού  Κύριο καθήκον 
του Οργανισμού είναι να εξασφαλίζει τον τακτικό εφοδιασμό σε πυρηνικά υλικά, ιδίως πυρηνικά καύσιμα, των χρηστών της ΕΕ, μέσω 
κοινής πολιτικής εφοδιασμού βάσει της αρχής της ίσης πρόσβασης στις πηγές εφοδιασμού 

3 32 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (208) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 0,1 0,1

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 17 16

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 32 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (209) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (210) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 32 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(206) ΕΕ L 27 της 6 12 1958, σ  534/58 
(207) EE L 41 της 15 2 2008, σ  15 
(208) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: http://ec europa 

eu/euratom/index html 
(209) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(210) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://ec.europa.eu/euratom/index.html
http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 32 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 32 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 32 7  Οι πληροφορίες που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 32 8  Το ποσοστό ακύρωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που είχαν μεταφερθεί από το 2017 στο 2018 είναι υψηλό (21 %), 
γεγονός που και καταδεικνύει την ανάληψη μη δικαιολογημένων υποχρεώσεων το προηγούμενο έτος  Το επίπεδο νέων μεταφορών 
πιστώσεων από το 2018 στο 2019 για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) είναι επίσης υψηλό (33 %) και δικαιολογείται μόνο εν μέρει, 
γεγονός που δημιουργεί και πάλι κίνδυνο ακύρωσης μεγάλου ποσοστού πιστώσεων  Ο Οργανισμός πρέπει να μεταφέρει πιστώσεις του 
προϋπολογισμού μόνον όταν η εν λόγω μεταφορά είναι δικαιολογημένη 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 32 8  Η ακύρωση της μεταφοράς πιστώσεων το 2018 είχε απόλυτη αξία μόλις 6 241,16 ευρώ  Οι ακυρωθείσες πιστώσεις 
αφορούσαν δύο συμβάσεις ΤΠ που συνδέονται με τη μετακόμιση του Οργανισμού στις νέες εγκαταστάσεις του, η οποία ήταν έκτακτη 
και στην οποία υπεισήλθαν, σε μεγάλο βαθμό, παράγοντες εκτός του ελέγχου του Οργανισμού 

Με βάση την τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού, ο Οργανισμός εκτιμά ότι το ποσοστό ακύρωσης μεταφορών πιστώσεων για τον 
Τίτλο II το 2019 θα είναι χαμηλότερο από το προβλεπόμενο από το Συνέδριο 

Στο μέλλον, ο Οργανισμός θα τηρεί την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
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Α υ τ ο χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ μ ε ν ο ι  ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί

3 33  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ (CPVO)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 33 1  Το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (εφεξής «το Γραφείο» ή «το CPVO»), με έδρα στην Ανζέ, ιδρύθηκε με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ  2100/94 του Συμβουλίου (211)  Κύρια αποστολή του Γραφείου είναι, αφενός, να καταχωρίζει και να εξετάζει τις αιτήσεις 
παραχώρησης δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Ένωσης για τις φυτικές ποικιλίες και, αφετέρου, να μεριμνά για τη διενέργεια 
των αναγκαίων τεχνικών ελέγχων από τα αρμόδια γραφεία των κρατών μελών 

3 33 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Γραφείο (212) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Γραφείο

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 16 17

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 51 50

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Γραφείο 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 33 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Γραφείου οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (213) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (214) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 33 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Γραφείου για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(211) ΕΕ L 227 της 1 9 1994, σ  1 
(212) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Γραφείου διατίθενται στον ιστότοπό του: www cpvo europa eu 
(213) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(214) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.cpvo.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 33 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 33 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 33 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 33 8  Το Γραφείο χρησιμοποιεί συμβάσεις υπηρεσιών που έχει συνάψει με εταιρείες πληροφορικής κατά τρόπον ώστε, στην πράξη, 
αυτές συνίστανται στην παραχώρηση προσωρινά απασχολουμένων (δύο συμβούλων πληροφορικής) και όχι στην παροχή σαφώς 
καθορισμένων υπηρεσιών ή προϊόντων πληροφορικής  Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 στο πλαίσιο των εν λόγω 
συμβάσεων ανήλθαν σε 176 568 ευρώ  Η παραχώρηση προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων (προσωρινά απασχολουμένων) για 
την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε έμμεσο εργοδότη διέπεται από την οδηγία 2008/104/ΕΚ 
περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και από τους ειδικούς κανόνες που θεσπίζουν τα κράτη μέλη για τη 
μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο  Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία της Γαλλίας, μόνον εγγεγραμμένες στα σχετικά 
μητρώα εταιρείες προσωρινής απασχόλησης έχουν δικαίωμα να παραχωρούν προσωρινά απασχολούμενους σε έμμεσους εργοδότες (εν 
προκειμένω στο CPVO)  Η χρήση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ΤΠ για την παραχώρηση εργατικού δυναμικού δεν συνάδει με τον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ και την κοινωνική και εργατική νομοθεσία της ΕΕ και εκθέτει το Γραφείο σε 
νομικούς κινδύνους και σε κινδύνους προσβολής της φήμης του  Το Γραφείο οφείλει να διασφαλίζει ότι οι ανάγκες του σε προσωπικό 
καλύπτονται με σύννομο τρόπο, είτε απευθυνόμενο στις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές για θέσεις υπαγόμενες στον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης είτε με τη νόμιμη και ορθή χρήση προσωρινά απασχολουμένων 

3 33 9  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, μια (απλουστευμένη) διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, είναι δυνατή εφόσον αιτιολογείται δεόντως και όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
είναι μικρότερη των 144 000 ευρώ  Από μία διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού που εξετάσαμε 
διαπιστώσαμε ότι από τον σχετικό φάκελο δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί αν όντως είχε τηρηθεί αυτό το ανώτατο όριο και αν μπορούσε 
να εφαρμοστεί η απλουστευμένη διαδικασία  Οι συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 βάσει των τετραετούς διάρκειας 
συμβάσεων ανήλθαν σε 13 394 ευρώ  Το Γραφείο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού 

3 33 10  Όσον αφορά μία διαδικασία πρόσληψης, οι έλεγχοι επιλεξιμότητας ήταν ελλιπείς, καθώς με τη διενέργειά τους δεν 
εντοπίστηκε ότι ένα ουσιώδες πιστοποιητικό από την αίτηση υποψηφιότητας ενός υποψηφίου που προσελήφθη δεν είχε εκδοθεί από 
την απαιτούμενη νομική αρχή  Το Γραφείο θα πρέπει να ελέγχει με αυστηρότητα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και κατά τις διαδικασίες 
πρόσληψης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 33 11  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2014 Το γεγονός ότι δεν απαιτείται υπογραφή δεύτερου προσώπου για τις ηλεκτρονικές 
πληρωμές συνιστά κίνδυνο για τα οικονομικά συμφέροντα του Γραφείου Ολοκληρώθηκε

2014 Μολονότι το Γραφείο άρχισε να λειτουργεί το 1995, δεν έχει ακόμη υπογραφεί συμφωνία 
για την έδρα με το κράτος μέλος υποδοχής 

Εν εξελίξει
(Το ζήτημα εκφεύγει του 
ελέγχου του Γραφείου)

2015 Το ποσοστό των μη καταβληθέντων τελών ήταν υπερβολικά υψηλό Εν εξελίξει

2016 Ο ιδρυτικός κανονισμός του Γραφείου δεν απαιτεί τη διενέργεια περιοδικών εξωτερικών 
αξιολογήσεων επιδόσεων 

Εκκρεμεί
(Το ζήτημα εκφεύγει του 
ελέγχου τoυ Γραφείου)

2017 Το 2017 η τεκμηρίωση των διαδικασιών σχετικά με τους διαγωνισμούς και την ανάθεση 
επιχορηγήσεων υπήρξε ανεπαρκής Εν εξελίξει

2017 Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, το Γραφείο δεν είχε αρχίσει 
ακόμη να χρησιμοποιεί κανένα από τα εργαλεία ΤΠ που είχε αναπτύξει η Επιτροπή Εκκρεμεί
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

3 33 8  Το CPVO λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Συνεδρίου και υπενθυμίζει ότι όλες οι αποφάσεις του υπόκεινται σε νομικούς 
και δημοσιονομικούς περιορισμούς  Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάθε πιθανός κίνδυνος έχει περιοριστεί, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των εργασιών εκτελείται εξωτερικά 

3 33 9  Το CPVO λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μεριμνά ώστε όλες οι μελλοντικές διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων να είναι πλήρως τεκμηριωμένες 

3 33 10  Το CPVO λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενισχύει αναλόγως τις διαδικασίες  Για την εν 
λόγω πρόσληψη, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον απαιτούμενο μορφότυπο έχουν στο μεταξύ παραληφθεί 
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3 34  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (EUIPO)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 34 1  Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Γραφείο» ή «το EUIPO»), το οποίο ήταν γνωστό 
ως Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς («OHIM») έως τις 23 Μαρτίου 2016, ιδρύθηκε το 1993  Ο αρχικός 
ιδρυτικός κανονισμός του τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ  2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (215)  Κύρια αποστολή του Γραφείου, με έδρα στο Αλικάντε, είναι η καταχώριση εμπορικών σημάτων της ΕΕ και 
καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, τα οποία ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ 

3 34 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Γραφείο (216) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Γραφείο

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 401 403

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 995 1 050

(1) Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται το αποθεματικό για απρόβλεπτα 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Γραφείο 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 34 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Γραφείου οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (217) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (218) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 34 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Γραφείου για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(215) ΕΕ L 154 της 16 6 2017, σ  1 
(216) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Γραφείου διατίθενται στον ιστότοπό του: https://euipo 

europa eu 
(217) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(218) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

https://euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 34 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 34 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 34 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 34 8  Τον Ιούλιο του 2018, το Γραφείο προκήρυξε διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, διαχείρισης αποβλήτων, ειδικής 
επεξεργασίας και κηπουρικής  Τα οικονομικά κριτήρια διαχωρίστηκαν σε δύο μέρη: το μέρος Α που κάλυπτε τις συνήθεις υπηρεσίες 
καθαρισμού, τη διαχείριση των αποβλήτων και την ειδική επεξεργασία και το μέρος Β που κάλυπτε τις έκτακτες υπηρεσίες καθαρισμού 
και τις υπηρεσίες κηπουρικής  Για το μέρος Β, ο ανάδοχος, που ήταν ο μέχρι τούδε πάροχος των υπηρεσιών, προσέφερε τιμή 0,01 ευρώ 
για κάθε ένα από τα 54 στοιχεία που ζητούνταν στη συγγραφή υποχρεώσεων  Η τιμή αυτή ήταν κατά 99,99 % χαμηλότερη από την 
προσφορά του δεύτερου προσφέροντος  Το Γραφείο έκρινε ότι η προσφορά αυτή φαινόταν υπερβολικά χαμηλή και ζήτησε περαιτέρω 
στοιχεία  Ο προσφέρων αιτιολόγησε σε γενικές γραμμές την προσφορά του, ισχυριζόμενος την ύπαρξη συνεργιών με άλλες δημόσιες 
συμβάσεις στην περιοχή του Αλικάντε και την επακόλουθη εξοικονόμηση πόρων  Η αιτιολόγηση αυτή έγινε δεκτή από το Γραφείο και 
η σύμβαση ανατέθηκε στον προσφέροντα αυτό  Θεωρούμε ότι το Γραφείο έπρεπε να είχε απορρίψει την προσφορά αυτή ως ασυνήθιστα 
χαμηλή  Πρώτον, η προσφορά μιας υπηρεσίας δωρεάν αποτελεί αθέμιτη εμπορική πρακτική, δεύτερον, παρέχει αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστριών εταιρειών και, τρίτον, το πλεονέκτημα αυτό αποκτήθηκε παράνομα, δεδομένου ότι ο προσφέρων 
αναφέρθηκε σε (παράτυπη) διεπιδότηση της σύμβασης από άλλες δημόσιες συμβάσεις  Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης και 
οι σχετικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 (1 456 141 ευρώ) είναι παράτυπες  Το Γραφείο θα πρέπει να αναλύει με 
αυστηρότητα τις περιπτώσεις δυνητικά μη κανονικών προσφορών, ώστε να εξασφαλίζονται η συμμόρφωση με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ο θεμιτός ανταγωνισμός 

3 34 9  Όσον αφορά δύο ελεγχθείσες πληρωμές για υπηρεσίες ΤΠ, το Γραφείο χρησιμοποίησε επιμέρους σύμβαση υπό τη μορφή 
σύμβασης σταθερού τιμήματος, ενώ οι σχετικές συμβάσεις-πλαίσιο καθορίζουν ημερήσιες τιμές ανά προφίλ  Και στις δύο περιπτώσεις, 
το σταθερό τίμημα στην επιμέρους σύμβαση υπολογίστηκε βάσει «μονάδων εργασίας» ή «μεικτών τιμών» που δεν αποτελούσαν μέρος 
των αντίστοιχων συμβάσεων-πλαισίου, οι οποίες περιλάμβαναν προσαύξηση κατά 10 % και 15 %, αντίστοιχα, των συμφωνηθέντων στις 
συμβάσεις-πλαίσιο τιμών ανά προφίλ  Ωστόσο, αυτή η πρόσθετη επιβάρυνση δεν συμπεριελήφθη ποτέ στις συμβάσεις-πλαίσιο ή στις 
τροποποιήσεις τους  Κατά συνέπεια, οι επιμέρους συμβάσεις δεν συνδέονται σαφώς και κατά τρόπο διαφανή με τις συμβάσεις-πλαίσιο, 
όπως απαιτείται από τον δημοσιονομικό κανονισμό  Ως εκ τούτου, το τμήμα των πληρωμών που αντιστοιχεί στις προσαυξήσεις είναι 
παράτυπο  Το Γραφείο θα πρέπει να υπογράφει και να χρησιμοποιεί επιμέρους συμβάσεις μόνο σύμφωνα με τα συστήματα τιμών που 
προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις-πλαίσιο 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3 34 10  Την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα ταμειακά διαθέσιμα που διακρατούσε το Γραφείο σε τράπεζες ανέρχονταν σε 493 εκατομμύρια 
ευρώ  Το 2018, το Γραφείο κατέβαλε το ποσό των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ σε αρνητικούς τόκους  Η επενδυτική πολιτική του Γραφείου 
απαιτεί τα αποθεματικά να κατατίθενται σε μετρητά σε πιστωτικά ιδρύματα με αξιολόγηση ΑΑΑ  Η επενδυτική πολιτική του Γραφείου 
αποσκοπεί στον περιορισμό των ενδεχόμενων πιστωτικών κινδύνων  Ωστόσο, αυτό δημιουργεί σημαντικό κόστος για το Γραφείο  Το 
Γραφείο πρέπει να επανεξετάσει την αξιοποίηση των οικονομικών του πόρων με περισσότερο παραγωγικό τρόπο (βλέπε τη Γνώμη μας 
1/2019) 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

3 34 11  Πέραν των ετήσιων ελεγκτικών εργασιών που αφορούν όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, το Συνέδριο προέβη 
σε ανάλυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών στις οποίες προσέφυγε το Γραφείο 
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Εκτεταμένη χρήση εξωτερικών συμβούλων

3 34 12  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο για τα όργανα της ΕΕ, οι επιδοτούμενοι οργανισμοί μπορούν να 
αναθέτουν σε τρίτους καθήκοντα τεχνικής εμπειρογνωσίας, καθώς και διοικητικά, προπαρασκευαστικά ή δευτερεύοντα καθήκοντα 
που δεν συνεπάγονται ούτε την άσκηση δημόσιας εξουσίας ούτε την άσκηση διακριτικής ευχέρειας, μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο  
Ωστόσο, ο δημοσιονομικός κανονισμός του Γραφείου, ως πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενου οργανισμού, δεν περιλαμβάνει αυτόν τον 
περιορισμό και επιτρέπει τη χρήση εξωτερικών συμβούλων εφόσον τηρείται η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

3 34 13  Το Γραφείο έχει κάνει εκτεταμένη χρήση αυτών των συμβουλευτικών υπηρεσιών  Παραδείγματος χάριν, μια τετραετής 
σύμβαση-πλαίσιο που συνήφθη το 2014, αγοραίας αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ, για συμβουλευτικές υπηρεσίες που κάλυπταν ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων, όπως υπηρεσίες ελέγχου, διαχείριση έργων, γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες, είχε εξαντληθεί 
πλήρως σε διάστημα μόλις δύο ετών και έξι μηνών  Η εκτιμώμενη αγοραία αξία της επόμενης σύμβασης-πλαισίου που συνήφθη το 2016 
για περίοδο τεσσάρων ετών είναι 80 εκατομμυρίων ευρώ  Ο αριθμός των εξωτερικών υπαλλήλων που διέθεσαν οι πάροχοι υπηρεσιών 
στο πλαίσιο των συγκεκριμένων και παρεμφερών συμβάσεων αυξήθηκε από τα περίπου 250 άτομα το 2011 στον πρωτοφανή αριθμό 
των περισσότερων από 350 το 2014 και στη συνέχεια μειώθηκε σε 215 άτομα στις αρχές του 2018 (αριθμός που αντιστοιχεί στο 20 % 
περίπου του μόνιμου προσωπικού του Γραφείου) 

Παροχή συμβουλών και άλλων υπηρεσιών

3 34 14  Το τμήμα της σύμβασης-πλαισίου στο οποίο περιγράφονται οι υπηρεσίες περιλαμβάνει κατάλογο υπηρεσιών, χωρίς 
ωστόσο αυτός να είναι εξαντλητικός, καθώς ενδέχεται να προστεθούν σε αυτόν και άλλα στοιχεία ενδιαφέροντος  Το Συνέδριο ανέλυσε 
δείγμα συγκεκριμένων συμβάσεων βάσει της παρούσας σύμβασης-πλαισίου σε διάφορους τομείς  Διαπιστώσαμε ότι, ενώ μέρος των 
υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων είναι η παροχή συμβουλών (παραδείγματος χάριν υποστήριξη για τη 
διαχείριση έργων ή ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών), ένα άλλο μέρος συνιστά μάλλον διοικητική υποστήριξη (για παράδειγμα 
γραμματειακή υποστήριξη, κατάρτιση εκθέσεων από διοικητικούς υπαλλήλους, υποστήριξη για δραστηριότητες εσωτερικής και 
εξωτερικής επικοινωνίας)  Οι τελευταίες αυτές υπηρεσίες είναι, ως επί το πλείστον, επαναλαμβανόμενες και δεν θα πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης, επειδή το προσωπικό που εκτελεί τα καθήκοντα αυτά εμπίπτει κατ’ ανάγκη στην ιεραρχική δομή του 
Γραφείου  Στην προκειμένη περίπτωση, δεν αποτελεί παρεχόμενη υπηρεσία, αλλά δανεισμό προσωπικού, κάτι που υπόκειται σε αυστηρές 
ρυθμίσεις και δεν μπορεί να παρασχεθεί από εταιρείες συμβούλων 

3 34 15  Το Γραφείο έχει αναγνωρίσει ότι, κατά περιόδους, εξωτερικοί πόροι έχουν εκτελέσει, λόγω της εξέλιξης των καθηκόντων 
και των αρμοδιοτήτων του, περιορισμένα καθήκοντα που άπτονταν της κύριας δραστηριότητας, τα οποία αρχικά δεν είχαν τέτοιου 
είδους χαρακτήρα  Για τον λόγο αυτό, το 2016 το Γραφείο άρχισε να επαναφέρει προς εκτέλεση από δικούς του υπαλλήλους ορισμένα 
καθήκοντα που εκτελούσαν εξωτερικοί συνεργάτες, με την πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων, προκειμένου να διατηρηθούν οι 
βασικές γνώσεις και η εμπειρογνωσία  Για το 2019, το Γραφείο σχεδιάζει να επαναφέρει προς εκτέλεση από δικούς του υπαλλήλους 
τέσσερα επιπλέον καθήκοντα (12 το 2018)  Προς το παρόν, ούτε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας ούτε η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης που παρέχουν πάροχοι υπηρεσιών και τα οποία εκτελούν 
καθήκοντα που δεν εμπίπτουν μεν στην κύρια δραστηριότητα, αλλά είναι ενσωματωμένα σε αυτή  Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, θα 
συνέβαλαν στη διαφάνεια για τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του Γραφείου, καθώς και τους εξωτερικούς 
ανθρώπινους πόρους που αυτό χρησιμοποιεί 

3 34 16  Ωστόσο, το Γραφείο χρησιμοποιεί εν μέρει την εν λόγω σύμβαση-πλαίσιο παροχής συμβουλών κατά τρόπο που στην 
πράξη συνιστά παραχώρηση εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και όχι παροχή σαφώς καθορισμένων υπηρεσιών 
ή προϊόντων  Η παραχώρηση προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων (προσωρινά απασχολούμενοι) για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
καθηκόντων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε έμμεσο εργοδότη διέπεται από την οδηγία 2008/104/ΕΚ περί της εργασίας μέσω 
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και από τους ειδικούς κανόνες που θεσπίζουν τα κράτη μέλη για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο  Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία της Ισπανίας, μόνον εγγεγραμμένες στα σχετικά μητρώα εταιρείες έχουν 
δικαίωμα να παραχωρούν προσωρινά εργαζομένους σε έμμεσους εργοδότες (εν προκειμένω στο EUIPO)  Η χρήση συμβάσεων παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την παραχώρηση εργατικού δυναμικού δεν συνάδει με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων της ΕΕ και την κοινωνική και εργατική νομοθεσία της ΕΕ και εκθέτει το Γραφείο σε νομικούς κινδύνους και σε κινδύνους 
προσβολής της φήμης του  Το Γραφείο οφείλει να διασφαλίζει ότι οι ανάγκες του σε προσωπικό καλύπτονται με σύννομο τρόπο, είτε 
απευθυνόμενο στην επιτροπή δημοσιονομικών θεμάτων του για θέσεις υπαγόμενες στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης είτε με 
τη νόμιμη και ορθή χρήση προσωρινά απασχολουμένων 

Χρήση ειδικών συμβάσεων σταθερού τιμήματος

3 34 17  Βάσει της σύμβασης-πλαισίου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, το Γραφείο συνάπτει κυρίως επιμέρους συμβάσεις με 
σταθερές τιμές  Αυτό το είδος συμβάσεων ενδείκνυται όταν τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμά τους μπορούν να καθοριστούν στις 
συμβάσεις, καθώς ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο των επιδόσεων  Εξετάσαμε δείγμα επιμέρους συμβάσεων με σταθερή τιμή στο πλαίσιο 
της σύμβασης-πλαισίου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες από αυτές δεν περιλάμβαναν 
σαφώς καθορισμένα παραδοτέα ή χρονοδιαγράμματα αλλά, αντιθέτως, καθόριζαν τις υπηρεσίες που έπρεπε να παρασχεθούν κατά 
τρόπο αρκετά γενικό, με στόχο τη μείωση του αριθμού των συμβάσεων  Κατά συνέπεια, πολλές από τις συμβάσεις αυτές έχουν 
τροποποιηθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια ισχύος τους, προκειμένου να προσαρμοσθεί η συμφωνηθείσα τιμή στις υπηρεσίες που 
όντως παραγγέλθηκαν και παραδόθηκαν  Η παραγγελία των υπηρεσιών, καθώς και ο ορισμός των συναφών παραδοτέων, συμφωνούνται, 
μεταξύ του Γραφείου και του αναδόχου, σε κοινοποιήσεις που δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης  Θεωρούμε ότι η θέση του Γραφείου 
θα ενισχυόταν έναντι του αναδόχου, εάν στις συμβάσεις καθορίζονταν σαφώς όλα τα παραδοτέα σταθερής τιμής 
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3 34 18  Η εκτεταμένη χρήση «πόρων παροχής συμβουλών» από το Γραφείο αποτελεί κίνδυνο για τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, και το Γραφείο θα πρέπει να αναλύσει τον βαθμό στον οποίο η χρήση αυτή είναι απαραίτητη  Ειδικότερα, θα πρέπει να 
συνεχίσει να αναλύει τις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται εξωτερικοί πόροι για δραστηριότητες που σχετίζονται με την κύρια 
δραστηριότητα και να εξακολουθήσει να επαναφέρει διάφορα καθήκοντα προς εκτέλεση από δικούς του υπαλλήλους  Επιπλέον, τα 
ετήσια προγράμματα εργασίας του Γραφείου και οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά 
με τον αριθμό των ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης που παρέχουν εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών και τα οποία απασχολούνται σε 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα  Οι συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με σταθερές τιμές 
πρέπει να καθορίζουν με σαφήνεια τα αναμενόμενα παραδοτέα 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 34 19  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2016
Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων και η επακόλουθη χρήση της τετραετούς σύμβασης-
πλαισίου, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
δεν έτυχαν της ενδεδειγμένης διαχείρισης 

ά α 

2016

Ο ιδρυτικός κανονισμός του Γραφείου προβλέπει ότι οι μεταφραστικές υπηρεσίες 
παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), 
γεγονός που καθιστά το Γραφείο τον κύριο πελάτη του CdT  Το Γραφείο προσφεύγει 
ολοένα περισσότερο σε εσωτερικές λύσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα 
αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών και των σχετικών δαπανών (1) 

Εν εξελίξει

2017
Το 2017 το Γραφείο ακύρωσε 3,2 εκατομμύρια ευρώ των ανειλημμένων πιστώσεων που 
είχαν μεταφερθεί από το 2016, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη δυσχερειών κατά 
τον σχεδιασμό των δημοσιονομικών αναγκών 

ά α 

2017

Στη διαδικασία σύναψης σύμβασης-πλαισίου, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία 
αφορούσε γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες διενέργειας ελέγχων, 
εκπόνησης μελετών και διαχείρισης έργων, η συγγραφή υποχρεώσεων περιλάμβανε 
δύο επιχειρηματικά σενάρια  Ωστόσο ο ανταγωνισμός βασίστηκε αποκλειστικά στις 
μοναδιαίες τιμές, τα είδη των χαρακτηριστικών και την ποιότητα, και όχι στον αριθμό των 
μονάδων που πιθανώς θα απαιτούνταν 

ά α 

2017

Για μια συγκεκριμένη σύμβαση διαχείρισης εγγράφων, η οποία συνήφθη υπό τη 
συγκεκριμένη σύμβαση-πλαίσιο, οι ανθρωποημέρες που απαιτούνταν για τις εν λόγω 
υπηρεσίες δεν μπορούν να συνδεθούν με τα επιχειρηματικά σενάρια που περιλαμβάνονται 
στη συγγραφή υποχρεώσεων, ούτε με την περιγραφή των υπηρεσιών στη συγκεκριμένη 
σύμβαση 

ά α 

(1) Το Γραφείο άρχισε να εφαρμόζει διορθωτικά μέτρα σε συνεργασία με το CdT 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

3 34 8  Το Γραφείο θεωρεί ότι ο διατάκτης άσκησε ορθά τη διακριτική ευχέρεια που του παρέχει ο δημοσιονομικός κανονισμός 

Όπως επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, η φύση των υπηρεσιών στο μέρος Β είναι έκτακτη και, ως εκ τούτου, ζητείται σπανίως  Για 
τον λόγο αυτό, δόθηκε συντελεστής αξιολόγησης μόνο 10 τοις εκατό για τα οικονομικά κριτήρια 

Επιπλέον, όπως περιγράφεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Γραφείο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό για προσφορές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να θεωρηθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές 

Εξάλλου, το Γραφείο δεν συμφωνεί με τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η παροχή υπηρεσίας (η οποία κατ’ εξαίρεση και 
σπανίως χρησιμοποιείται) για μειωμένη τιμή συνιστά αθέμιτη πρακτική και παρέχει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 
ανταγωνιστριών εταιρειών 

Το Γραφείο δεν θεωρεί ότι είναι σε θέση να εμποδίσει τους προσφέροντες από το να εφαρμόζουν οικονομίες κλίμακας στις προσφορές 
τους 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η έννοια της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς αποσκοπεί πρωτίστως στο να διασφαλίσει ότι ο πάροχος 
υπηρεσιών μπορεί να παράσχει τις απαραίτητες υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, πράγμα που συμβαίνει εν προκειμένω 

Ως εκ τούτου, το Γραφείο δεν θεωρεί παράτυπη τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και τις υποκείμενες πληρωμές 

3 34 9  Μια σταθερή τιμή δεν μπορεί να συμπίπτει με την έννοια της σύμβασης βάσει τιμής ανά ανθρωποώρας («Times and Means»), 
διότι περιλαμβάνει τον πρόσθετο κίνδυνο της επιβολής υψηλότερων τιμών από τον πάροχο  Στο πλαίσιο αυτό, οι μονάδες εργασίας 
περιλαμβάνουν ένα λογικό επίπεδο πρόσθετου γενικού κόστους για τη διαχείριση, την αναφορά και τον έλεγχο των παραδοτέων και 
θεωρήθηκαν ως στοιχεία υπηρεσίας που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15 % της συνολικής προσπάθειας 

Ανταποκρινόμενο στις παρατηρήσεις του Συνεδρίου, το Γραφείο λαμβάνει ήδη τα αναγκαία μέτρα για τον μετριασμό αυτού του 
κινδύνου  Η πρακτική έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την παρατήρηση του Συνεδρίου 

3 34 10  Δεδομένου ότι αποτελεί συνετό και υπόλογο δημόσιο φορέα, η ασφάλεια των κεφαλαίων του Γραφείου αποτελεί πράγματι το 
κύριο κριτήριο των κατευθυντήριων γραμμών της ταμειακής πολιτικής του, οι οποίες είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την πρακτική 
της Επιτροπής  Υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς, η τιμή της ασφάλειας μεταφράζεται σε αρνητικό επιτόκιο 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα, το Γραφείο είναι υποχρεωμένο να διατηρεί αποθεματικό κεφάλαιο 
(243 εκατομμύρια ευρώ), βραχυπρόθεσμα ταμειακά διαθέσιμα για επιχειρησιακές δαπάνες (60 εκατομμύρια ευρώ) και δεδουλευμένες 
δαπάνες προς πληρωμή (30 εκατομμύρια ευρώ)  Αυτό αφήνει καθαρό ταμειακό διαθέσιμο ύψους 160 εκατομμύρια ευρώ 

Το Γραφείο επανεξετάζει τις κατευθυντήριες γραμμές της ταμειακής πολιτικής του για να μειώσει, στο μέτρο του δυνατού, τις επιπτώσεις 
του αρνητικού επιτοκίου, τηρώντας παράλληλα τα αναγκαία πρότυπα ασφαλείας 

Η πρόσκληση του Συνεδρίου για αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Γραφείου με περισσότερο παραγωγικό τρόπο μπορεί να ληφθεί 
υπόψη μόνο στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας 

3 34 12  Η ρητή αναφορά στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού του 
Γραφείου δεν αποτελεί διέξοδο για την ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους, αλλά μάλλον την κατευθυντήρια αρχή την οποία οι 
δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να λαμβάνουν συστηματικά υπόψη τους όταν αξιολογούν εάν μη βασικά καθήκοντα πρέπει να ανατίθενται 
εσωτερικά ή σε εξωτερικούς συνεργάτες 

Το Γραφείο θεωρεί ότι αυτή η νομική διάταξη είναι περισσότερο αντικειμενική και ακριβής από τη διατύπωση «όταν μόνο αυτό είναι 
απαραίτητο», και όχι το αντίθετο 

3 34 13  Σχετικά με την παρατήρηση για «εκτεταμένη χρήση», αυτή είναι υποκειμενική  Κατά την υπογραφή της σύμβασης πλαισίου 
του 2014, το στρατηγικό σχέδιο (ΠΣ) 2016-2020 βρισκόταν ακόμη στο προπαρασκευαστικό του στάδιο  Όταν ξεκίνησε η υλοποίηση 
των στρατηγικών έργων στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου, το Γραφείο ήταν σε καλύτερη θέση να εκτιμήσει τις εξωτερικές υπηρεσίες 
που απαιτούνταν, οι οποίες μεταφράστηκαν σε επαρκή εκτίμηση του όγκου για τη νέα σύμβαση πλαίσιο 

3 34 14  Όσον αφορά τη χρήση της σύμβασης πλαισίου για τη ζήτηση υπηρεσιών διοικητικού μάλλον χαρακτήρα, το Γραφείο δεν 
θεωρεί ότι μπορεί να συσχετιστεί με «δανεισμό προσωπικού»  Ως γενική πολιτική, η εν λόγω διοικητική υποστήριξη μέσω συμβάσεων 
παρέχεται στο πλαίσιο έργων και όχι βασικών δραστηριοτήτων 

Γενικά, η χρήση μη μόνιμου προσωπικού για την παροχή διοικητικής υποστήριξης εκτός των έργων περιορίζεται σε προσωρινά 
απασχολούμενους εργαζομένους (interim) 
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Δεδομένου ότι η χαρτογράφηση των θέσεων εργασίας του Γραφείου καθορίζει σαφώς τα καθήκοντα που μπορούν να εκτελούνται από 
κάθε κατηγορία προσωπικού του EUIPO, αποτελεί και τη βάση για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάγκη ή τη δυνατότητα να ζητηθεί 
η παροχή εξωτερικών υπηρεσιών  Η χαρτογράφηση των θέσεων εργασίας είναι έγγραφο υπό συνεχή επικαιροποίηση, που επιτρέπει 
την ενσωμάτωση νέων προφίλ στη βάση νέων καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων  Σε αυτό το πνεύμα, το Γραφείο εφαρμόζει μια φιλόδοξη 
πολιτική εσωτερικοποίησης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια, αναθέτοντας 
προς εκτέλεση από δικούς του υπαλλήλους περισσότερα από 60 καθήκοντα 

Όσον αφορά την εκτέλεση ορισμένων επαναλαμβανόμενων καθηκόντων από εξωτερικούς πόρους, το EUIPO πιστεύει ότι ο 
επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας των καθηκόντων δεν δικαιολογεί πάντοτε τη χρήση μόνιμου προσωπικού, εφόσον πρόκειται για 
καθήκοντα μη βασικού επιχειρησιακού χαρακτήρα (δηλαδή να μην συνδέονται άμεσα με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο EUIPO 
από τη νομοθεσία) 

3 34 15  Το Γραφείο εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των σημαντικών προσπαθειών 
που καταβάλλει το EUIPO για την εσωτερίκευση των καθηκόντων που έχουν ενταχθεί στην κύρια δραστηριότητά του 

Το Γραφείο θα εξετάσει την πρόταση να συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με τα ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης που παρέχονται 
από τους παρόχους υπηρεσιών στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας ή στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για δραστηριότητες που 
εκτελούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων «time and means» 

Ωστόσο, το Γραφείο αναθέτει τις εξωτερικές υπηρεσίες κυρίως με συμβάσεις σταθερού τιμήματος, για τις οποίες ο αριθμός των πόρων 
δεν είναι γνωστός και, ως εκ τούτου, μια τέτοια εκτίμηση δεν είναι δυνατή 

Τέλος, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από το Γραφείο στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
είναι πλήρεις και συμμορφώνονται πλήρως με τον δημοσιονομικό κανονισμό 

3 34 16  Το Γραφείο διαθέτει σαφώς καθορισμένο πλαίσιο σχετικά με τη χρήση εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής 
απασχόλησης, το οποίο είναι σύμφωνο με το ισπανικό εργατικό δίκαιο και χρησιμοποιείται για σαφώς καθορισμένα καθήκοντα σύμφωνα 
με τη χαρτογράφηση των θέσεων εργασίας του Γραφείου  Επιπλέον, πραγματοποιείται επαλήθευση σε κεντρικό επίπεδο από το Γραφείο, 
που εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών δεν καλύπτουν καθήκοντα προσωρινώς απασχολούμενων εργαζομένων 

3 34 17  Πράγματι, το Γραφείο χρησιμοποιεί κυρίως συμβάσεις σταθερού τιμήματος τις οποίες θεωρεί ως το πιο αποτελεσματικό 
μέσο για την πρόβλεψη και τον έλεγχο του κόστους των ζητούμενων υπηρεσιών, καθώς και για τον περιορισμό του κινδύνου προσφυγής 
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων εργατικών διαφορών της Ισπανίας, δεδομένου ότι το Γραφείο αντιμετώπισε τέτοιες υποθέσεις στο 
παρελθόν, μεταξύ άλλων, μετά τη χρήση συμβάσεων «times and means» 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αλλαγές στο περιεχόμενο των συμβάσεων επισυμβαίνουν κατόπιν αιτήματος του Γραφείου προς τον 
ανάδοχο για προσαρμογή των παραδοτέων, και όχι το αντίθετο  Όταν το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης πρέπει να προσαρμοστεί, 
αποτυπώνεται επισήμως στις τροποποιήσεις της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 172 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 

Ωστόσο, το Γραφείο σημειώνει την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ενισχυθεί ο καθορισμός των παραδοτέων στις συμβάσεις 
σταθερού τιμήματος 

3 34 18  Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του Γραφείου, η χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια και δεν θεωρείται υπερβολική από το EUIPO 

Το Γραφείο εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση και ενθάρρυνση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των προσπαθειών 
εσωτερικοποίησης που καταβάλλει το EUIPO  Το Γραφείο θα συνεχίσει τις προσπάθειές του στο μέτρο του δυνατού 

Το Γραφείο θα εξετάσει την πρόταση να συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης από 
εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας ή στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για δραστηριότητες που 
εκτελούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων «time and means»  Ωστόσο, το Γραφείο αναθέτει τις εξωτερικές υπηρεσίες κυρίως με συμβάσεις 
σταθερού τιμήματος, για τις οποίες ο αριθμός των πόρων δεν είναι γνωστός και, ως εκ τούτου, μια τέτοια εκτίμηση δεν είναι δυνατή 

Όσον αφορά το σταθερό τίμημα, το Γραφείο θα εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης του καθορισμού των παραδοτέων στις ειδικές 
συμβάσεις 

Το Γραφείο θεωρεί ότι οι σταθερές τιμές αποτελούν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τη διαχείριση των κινδύνων, όσον αφορά την 
κατανομή και την παρακολούθηση των οικονομικών πόρων 

3 34 19  Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών:

Το Γραφείο συνεργάζεται στενά με το Μεταφραστικό Κέντρο (CdT) και το πρόγραμμα συνεργασίας EUIPO-CdT 2019-2020 
περιλαμβάνει 5 έργα που θα υλοποιηθούν από κοινού από τους δύο οργανισμούς  Με την υλοποίηση των έργων αυτών, το Γραφείο 
επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη προσπαθειών και σχετικών δαπανών 
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3 35  ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (SRB)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 35 1  Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (εφεξής «το Συμβούλιο Εξυγίανσης» ή «το SRB»), με έδρα στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ  806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (219) για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης 
(εφεξής «κανονισμός ΕΜΕ»)  Αποστολή του Συμβουλίου Εξυγίανσης είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης εξυγίανσης των προβληματικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων (εφεξής «πιστωτικά ιδρύματα») με τον ελάχιστο αντίκτυπο στην 
πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών που συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση 

3 35 2  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι αρμόδιο για τη διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (εφεξής «το Ταμείο»), το οποίο 
συγκροτήθηκε δυνάμει του κανονισμού ΕΜΕ, και ταυτόχρονα στηρίζει τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης  Το Ταμείο πρόκειται να 
αναπτυχθεί σταδιακά κατά την περίοδο 2016-2023 και πρέπει να επιτύχει τον στόχο της συγκέντρωσης τουλάχιστον του 1 % του 
ποσού των εγγυημένων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 

3 35 3  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει αυτόνομο προϋπολογισμό, ανεξάρτητο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ  Οι εισφορές 
συγκεντρώνονται από πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση 

3 35 4  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Συμβούλιο Εξυγίανσης (220) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Συμβούλιο Εξυγίανσης

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1)

Μέρος I (διοικητικός προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εξυγίανσης) 113 104

Μέρος ΙΙ (προϋπολογισμός του Ταμείου και αποθεματικό) 6 462 6 836

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 276 334

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Συμβούλιο Εξυγίανσης 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 35 5  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Συμβουλίου Εξυγίανσης οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (221) και τις εκθέσεις 
σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού (222) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί, όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

(219) ΕΕ L 225 της 30 7 2014, σ  1 
(220) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Εξυγίανσης διατίθενται στον ιστότοπό του: 

https://srb europa eu/
(221) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό (κατάσταση οικονομικής θέσης), την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την 

κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες 
επεξηγηματικές σημειώσεις 

(222) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 
πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

https://srb.europa.eu/
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Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 35 6  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 
παρέχουν εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων 
των πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

Επισήμανση ειδικού θέματος

3 35 7  Οι σχετικές με εισφορές στο Ταμείο διοικητικές προσφυγές ή δικαστικές διαδικασίες μεταξύ ορισμένων πιστωτικών 
ιδρυμάτων και εθνικών αρχών εξυγίανσης και του Συμβουλίου Εξυγίανσης, αλλά και οι προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τις αποφάσεις έγκρισης καθεστώτων εξυγίανσης, δεν καλύπτονται από την εμβέλεια του 
ελέγχου μας  Οι πιθανές επιπτώσεις τους στις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (ιδίως όσον αφορά τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις, τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις) υπόκεινται 
σε ειδικό ετήσιο έλεγχο, όπως ορίζεται στο άρθρο 92, παράγραφος 4, του κανονισμού ΕΜΕ 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 35 8  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Λοιπά θέματα

3 35 9  Το Συνέδριο, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τις γνώμες που διατυπώνει ανωτέρω, επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στο 
γεγονός ότι οι εισφορές στο Ταμείο υπολογίζονται βάσει των πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάζουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης 
τα πιστωτικά ιδρύματα (και ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων)  Σε αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία βασίστηκε ο έλεγχος στον οποίο 
υποβάλαμε τα έσοδα του Συμβουλίου Εξυγίανσης, χωρίς όμως να επαληθεύσουμε την αξιοπιστία τους  Δεδομένου ότι ο κανονισμός 
για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης δεν προβλέπει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο ελέγχου, το οποίο να εξασφαλίζει την 
αξιοπιστία των πληροφοριακών στοιχείων, δεν διενεργούνται έλεγχοι στο επίπεδο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  Ωστόσο, το 
SRB υποβάλλει τα πληροφοριακά στοιχεία τόσο σε ελέγχους συμφωνίας όσο και σε αναλυτικούς ελέγχους  Επιπλέον, το Συνέδριο 
επισημαίνει ότι η μεθοδολογία υπολογισμού των εισφορών που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο είναι άκρως περίπλοκη, γεγονός 
που καθιστά επισφαλή την ακρίβειά του  Επιπλέον, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν μπορεί να δημοσιεύει λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με τους υπολογισμούς των εισφορών βάσει αξιολόγησης του κινδύνου που πραγματοποιεί ανά πιστωτικό ίδρυμα, καθώς αυτά 
αλληλοσυνδέονται και περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με άλλα πιστωτικά ιδρύματα  Αυτό έχει αντίκτυπο στη 
διαφάνεια των υπολογισμών αυτών 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 35 10  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 35 11  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 35 12  Το SRB χρησιμοποιεί μη διαχωριζόμενες πιστώσεις για τον διοικητικό προϋπολογισμό του, γεγονός που δεν επιτρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη ο πολυετής χαρακτήρας ορισμένων συμβάσεων και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση των ετήσιων 
δημοσιονομικών αναγκών  Το SRB πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής διαχωριζόμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού, για 
τη βελτίωση του σχεδιασμού και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της αναφοράς σχετικών στοιχείων 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 35 13  Το SRB χρησιμοποίησε κατ’ εξαίρεση διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού και 
υπέγραψε απευθείας με τον προηγούμενο ανάδοχο σύμβαση-πλαίσιο που αφορούσε τεχνολογίες πληροφοριών, αξίας 10 000 000 ευρώ  
Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της σύμβασης το 2018 ανήλθαν σε 440 020 ευρώ  Το SRB αιτιολόγησε τη χρήση 
απλουστευμένης διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης για λόγους τεχνικούς («αιχμαλωσία») και οικονομικούς (ήδη πραγματοποιηθείσες 
επενδύσεις για την αγορά λογισμικού)  Το SRB οφείλει να αποφεύγει την εξάρτηση από ανάδοχο που θα του απέκλειε τη δυνατότητα 
να επιλέξει στο μέλλον εναλλακτικές λύσεις με ανταγωνιστικό τρόπο, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους 
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3 35 14  Το SRB χρησιμοποίησε ορισμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με εταιρείες ΤΠ, των οποίων η διατύπωση είναι τέτοια 
που θα μπορούσε να σημαίνει την παραχώρηση εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης (24 σύμβουλοι ΤΠ) και όχι 
παροχή σαφώς καθορισμένων υπηρεσιών ή προϊόντων ΤΠ  Η παραχώρηση προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων (προσωρινά 
απασχολούμενοι) για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε έμμεσο εργοδότη διέπεται από 
την οδηγία 2008/104/ΕΚ περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και από τους ειδικούς κανόνες που θεσπίζουν 
τα κράτη μέλη για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο  Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία του Βελγίου, μόνον 
εγγεγραμμένες στα σχετικά μητρώα εταιρείες έχουν δικαίωμα να παραχωρούν προσωρινά απασχολούμενους σε έμμεσους εργοδότες 
(εν προκειμένω στο SRB)  Η χρήση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την παραχώρηση εργατικού δυναμικού δεν θεωρείται ότι 
συνάδει με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ και την κοινωνική και εργατική νομοθεσία της ΕΕ  Το SRB 
οφείλει να εξασφαλίσει ότι στις συμβάσεις δεν γίνεται σύγχυση μεταξύ της παροχής υπηρεσιών ΤΠ και της παραχώρησης προσωρινά 
απασχολουμένων 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 35 15  Εκτός από τη χρήση συμβούλων πληροφορικής που εξετάστηκε ανωτέρω, το 2018 το Συμβούλιο Εξυγίανσης χρησιμοποίησε 
επίσης 23 προσωρινά απασχολούμενους, επιπλέον των 334 δικών του υπαλλήλων  Οι πληρωμές που έγιναν συναφώς το 2018 ανήλθαν 
σε 943 673 ευρώ  Οι ειδικές συμβάσεις με την εταιρεία προσωρινής απασχόλησης δεν αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 
χρησιμοποιούνται προσωρινά απασχολούμενοι, όπως απαιτεί η εργατική νομοθεσία του Βελγίου  Ανάλογα με τους λόγους, πρέπει να 
τηρούνται διαφορετικές απαιτήσεις έγκρισης και υποβολής εκθέσεων  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης οφείλει να χρησιμοποιεί συμβάσεις 
που περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη νομοθεσία 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 35 16  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2015

Παραμένει ακόμη προς κατάρτιση, έγκριση ή εφαρμογή μια σειρά βασικών διαδικασιών ή 
δικλίδων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής περί διαχείρισης και ελέγχου 
των κινδύνων, των προτύπων εσωτερικού ελέγχου, της περιοδικής αξιολόγησης της 
ορθής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της απάτης 

Εν εξελίξει

2016 Το λογιστικό σύστημα του Συμβουλίου Εξυγίανσης δεν είχε επικυρωθεί ακόμη από τον 
υπόλογο Ολοκληρώθηκε

2016 Το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν χαμηλό Ολοκληρώθηκε

2016
Το Συμβούλιο Εξυγίανσης δέσμευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για τη σύναψη σύμβασης 
παροχής νομικών υπηρεσιών, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση χρηματοδότησης ούτε 
να προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και τον προϋπολογισμό 

ά α 

2016
Βάσει του αρνητικού επιτοκίου στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων που όρισε 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2016, το Ταμείο κατέβαλε σε εθνικές κεντρικές 
τράπεζες αρνητικούς τόκους ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ 

ά α 
(εκφεύγει του ελέγχου του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης)

2017

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν εξασφάλισε την έγκαιρη εκτέλεση των πληρωμών  
Ποσοστό περίπου 28 % των πληρωμών (9 % του συνόλου των καταβληθέντων ποσών) 
προς αναδόχους και των επιστροφών δαπανών σε εμπειρογνώμονες και υπαλλήλους 
εκτελέστηκε με καθυστέρηση 

Ολοκληρώθηκε

2017

Το συνημμένο στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του 2017 ενδεικτικό πρόγραμμα 
ανάθεσης συμβάσεων προέβλεπε συμβάσεις για την παροχή 16 διαφορετικών ειδών 
υπηρεσιών  Εν τέλει, ωστόσο, ανατέθηκε μόνο η παροχή νομικών υπηρεσιών  Επιπλέον, 
στο ενδεικτικό πρόγραμμα ανάθεσης συμβάσεων η αξία των συμβάσεων παροχής 
νομικών υπηρεσιών είχε εκτιμηθεί σε 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία των συμβάσεων 
που υπεγράφησαν ήταν 29 εκατομμύρια ευρώ  Κατά τη διάρκεια του 2017 δεν 
κινήθηκαν διαδικασίες για την ανάθεση των λοιπών υπηρεσιών (15) που προβλέπονται 
στο ενδεικτικό πρόγραμμα ανάθεσης συμβάσεων, γεγονός ενδεικτικό αδυναμιών στον 
προγραμματισμό των προμηθειών 

ά α 

2017

Οι συμβάσεις για τα 20 από τα 29 συνολικά εκατομμύρια ευρώ για την παροχή 
νομικών υπηρεσιών ανατέθηκαν στο πλαίσιο 11 διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση  Ακόμη, δύο συμβάσεις 
συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή υπηρεσιών οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής αποτίμησης (που προβλέπονταν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 
του 2016) ανατέθηκαν βάσει της ίδιας διαδικασίας  Η συχνή χρήση διαδικασιών αυτού 
του είδους περιορίζει τον ανταγωνισμό 

Ολοκληρώθηκε

2017 Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν 
είχε ακόμη χρησιμοποιήσει κανένα από τα εργαλεία ΤΠ που είχε αναπτύξει η Επιτροπή Εν εξελίξει

2017
Το Συμβούλιο Εξυγίανσης δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά συνήθως όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

3 35 9  Οι ετήσιες εκ των προτέρων εισφορές στο Ταμείο υπολογίζονται βάσει των πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάζουν στο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης τα πιστωτικά ιδρύματα και ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων  Παρότι ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό 
Εξυγίανσης (ΕΜΕ) δεν προβλέπει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο ελέγχου που να εξασφαλίζει την αξιοπιστία αυτών των 
πληροφοριακών στοιχείων, το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό  Τα δεδομένα 
που διαβιβάζονται επαληθεύονται σε αντιπαραβολή προς τα δεδομένα που υποβλήθηκαν το προηγούμενο έτος από τα ιδρύματα καθώς 
και σε σχέση με τα δεδομένα της βάσης δεδομένων της ΕΚΤ  Στη δικτυακή πύλη συλλογής δεδομένων έχουν εφαρμοστεί κανόνες 
επικύρωσης και από τα σημαντικά ιδρύματα συλλέγονται πρόσθετα στοιχεία διασφάλισης υπό τη μορφή εκθέσεων συμφωνημένων 
διαδικασιών ή υπογεγραμμένων εντύπων  Οι διαφορές μεταξύ των στοιχείων επισημαίνονται στις εθνικές αρχές εξυγίανσης και ζητούνται 
διευκρινίσεις  Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων κατά τους προηγούμενους κύκλους  Επιπλέον, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν μπορεί να δημοσιεύει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους υπολογισμούς των εκ των προτέρων εισφορών 
βάσει της αξιολόγησης του κινδύνου που πραγματοποιεί ανά πιστωτικό ίδρυμα, καθώς αυτά αλληλοσυνδέονται και θα αποκαλύπτονταν 
έτσι εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με άλλα πιστωτικά ιδρύματα  Ωστόσο, το ΕΤΕ παρουσίασε στις εθνικές αρχές εξυγίανσης τη 
μέθοδο υπολογισμού καθώς και λεπτομερή στοιχεία για τη βαθμονόμηση, εξασφαλίζοντας έτσι διαφάνεια και συνεργασία  Εκτός από 
τα μέτρα εκ των προτέρων επαλήθευσης δεδομένων που εφαρμόζονται ήδη από το SRB, οι εκ των υστέρων έλεγχοι διενεργούνται υπό 
μορφή εξέτασης εγγράφων για τη συλλογή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την αξιοπιστία των δεδομένων 

3 35 12  Το SRB συμφωνεί με την παρατήρηση και έχει ήδη προγραμματίσει να εισαγάγει διαχωριζόμενες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του 2020 

3 35 13  Η προσφυγή στην επιλεγείσα λύση προτάθηκε μετά από έρευνα αγοράς του 2016 και το SRB αγόρασε τις άδειες βάσει 
σύμβασης-πλαισίου που είχε υπογράψει η Επιτροπή  Το 2018, λόγω ρυθμιστικών υποχρεώσεων και σχετικών χρονικών περιορισμών, 
καθώς και λόγω της οικονομικής επένδυσης που είχε ήδη πραγματοποιηθεί, το SRB ήταν υποχρεωμένο να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την 
επιλεγείσα λύση  Ο ανάδοχος είναι ο μοναδικός πάροχος του συγκεκριμένου λογισμικού με άδεια χρήσης και η μοναδική επιχείρηση 
που είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την ανάπτυξη  Ως εκ τούτου, ακολουθήθηκε κατ’ εξαίρεση διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού με τον ανάδοχο  Παρόλ’αυτά, το SRB αξιολογεί συνεχώς τη διαθεσιμότητα στην αγορά 
διαφόρων λύσεων για τις ανάγκες του ΤΠ προκειμένου να αποφύγει, στο μέτρο του δυνατού, να βρεθεί σε μακροχρόνια κατάσταση 
εξάρτησης από έναν μόνο πάροχο 

3 35 14  Το SRB έχει πλήρη επίγνωση της εφαρμοστέας βελγικής νομοθεσίας  Σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, είναι αναγκαίο 
να διασφαλίζεται ότι η χρήση των συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών διακρίνεται σαφώς από τη παραχώρηση προσωρινά 
απασχολουμένων  Το SRB συμφωνεί ότι η διατύπωση ορισμένων αιτημάτων παροχής υπηρεσιών ίσως δεν ήταν αρκετά ακριβής και 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρερμηνεία  Ωστόσο, στην πράξη, η εκτέλεση των ειδικών συμβάσεων πραγματοποιήθηκε σε πλήρη 
συμμόρφωση προς τη βελγική νομοθεσία  Το SRB θα διασφαλίζει ότι, για τις μελλοντικές ειδικές συμβάσεις, η διατύπωση των αιτημάτων 
θα βελτιωθεί περαιτέρω  Επιπλέον, για την αποφυγή οποιασδήποτε πιθανής σύγχυσης, το SRB θα διασφαλίζει ότι οι ειδικές συμβάσεις 
διευκρινίζουν το είδος των οδηγιών που το προσωπικό του SRB επιτρέπεται να δίνει στους παρόχους των υπηρεσιών 

3 35 15  Το SRB έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποκαταστήσει το ζήτημα που αναφέρθηκε στην παρατήρηση και προσδιορίζει 
ήδη τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποίησε προσωρινά απασχολούμενους στις συμβάσεις  Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν 
μέρος της διαδικασίας εσωτερικής έγκρισης του SRB και της σχετικής τεκμηρίωσης 
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3 36  ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (CDT)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 36 1  Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Κέντρο»ή «το CdT»), με έδρα στο Λουξεμβούργο, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ  2965/94 του Συμβουλίου (223)  Αποστολή του Κέντρου είναι να παρέχει σε οποιοδήποτε θεσμικό 
ή άλλο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσφεύγει στις υπηρεσίες του, τις μεταφραστικές υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τις 
δραστηριότητές του 

3 36 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Κέντρο (224) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Κέντρο

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 49 47

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 215 206

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Κέντρο 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 36 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Κέντρου οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (225) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (226) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 36 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Κέντρου για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(223) ΕΕ L 314 της 7 12 1994, σ  1 
(224) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Κέντρου διατίθενται στον ιστότοπό του: www cdt europa eu 
(225) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(226) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.cdt.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 36 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 36 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 36 7  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 



Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 417/188 EL 11 12 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2016

Το 2016, τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις του Κέντρου 
μειώθηκαν σε 34,2 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 38,3 εκατομμυρίων ευρώ στο τέλος 
του 2015) και τα αποθεματικά του σε 31,1 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 34 εκατομμυρίων 
ευρώ στο τέλος του 2015) 

Εν εξελίξει

2017 Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστεί η μελλοντική εντολή και το επιχειρηματικό μοντέλο του 
Κέντρου Εν εξελίξει

2017
Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του υπόλογου καθιστώντας τον άμεσα 
υπόλογο στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για 
τα λειτουργικά θέματα) του Κέντρου 

Ολοκληρώθηκε

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, το Κέντρο είχε εισαγάγει την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική 
δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών ή την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Εν εξελίξει
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το Κέντρο έλαβε υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου 
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Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ο ί  ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί  τ η ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς

3 37  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (EACEA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 37 1  Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο 
EACEA»), με έδρα στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε με την εκτελεστική απόφαση αριθ  2013/776/ΕΕ της Επιτροπής (227) με την οποία 
καταργήθηκε η απόφαση αριθ  2009/336/ΕΚ της Επιτροπής (228)  Καθήκον του Οργανισμού είναι η διαχείριση προγραμμάτων, για τα 
οποία αποφασίζει η Επιτροπή, στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης 
της λεπτομερούς εκτέλεσης έργων τεχνικού χαρακτήρα 

3 37 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (229) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 50 50

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 436 441

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 37 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (230) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (231) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 37 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(227) ΕΕ L 343 της 19 12 2013, σ  46 
(228) ΕΕ L 101 της 21 4 2009, σ  26 
(229) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: https://eacea 

ec europa eu
(230) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(231) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

https://eacea.ec.europa.eu
https://eacea.ec.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 37 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 37 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 37 7  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017
Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του υπόλογου καθιστώντας τον άμεσα 
υπόλογο στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στη διοικούσα επιτροπή (για τα 
λειτουργικά θέματα) του Οργανισμού 

Εκκρεμεί

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός είχε εισαγάγει 
την ηλεκτρονική τιμολόγηση για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική 
δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών ή την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Ολοκληρώθηκε
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου 
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3 38  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (EASME)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 38 1  Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο EASME»), με έδρα στις Βρυξέλλες, 
συστάθηκε για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 με την εκτελεστική απόφαση 2013/771/ΕΕ της 
Επιτροπής (232)  Κύριο καθήκον του είναι η διαχείριση, σε στενή συνεργασία με επτά γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, των δράσεων 
της ΕΕ στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, του περιβάλλοντος και της δράσης για το 
κλίμα, της θάλασσας και της αλιείας 

3 38 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (233) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 43 44

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 434 453

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 38 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (234) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (235) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 38 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(232) ΕΕ L 341 της 18 12 2009, σ  73 
(233) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www ec europa 

eu/easme/ 
(234) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(235) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.ec.europa.eu/easme/
http://www.ec.europa.eu/easme/
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 38 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 38 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 38 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 38 8  Το ποσοστό ακύρωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που είχαν μεταφερθεί από το 2017 στο 2018 ήταν υψηλό 
(18,5 %) και καταδεικνύει την ύπαρξη μη δικαιολογημένων αναλήψεων υποχρεώσεων το προηγούμενο έτος  Το επίπεδο νέων μεταφορών 
πιστώσεων από το 2018 στο 2019 για τον τίτλο IIΙ (δαπάνες υποστήριξης προγράμματος) είναι επίσης υψηλό (60 %), με αποτέλεσμα να 
υπάρχει και πάλι κίνδυνος ακύρωσης μεγάλου ποσοστού πιστώσεων  Ο Οργανισμός πρέπει να μεταφέρει πιστώσεις του προϋπολογισμού 
μόνον όταν αυτό δικαιολογείται δεόντως 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 38 9  Ο Οργανισμός δεν διαθέτει πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις, βάσει της οποίας θα εντοπίζονταν τα ευαίσθητα καθήκοντα, θα 
εξασφαλιζόταν η διαρκής ενημέρωση του σχετικού καταλόγου και θα ορίζονταν τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων 
που συνδέονται με κατεστημένα συμφέροντα  Αυτό δεν συνάδει με τα πρότυπα εσωτερικών δικλίδων ελέγχου του Οργανισμού  Ο 
Οργανισμός πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατό πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις εργασίας 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 38 10  Τον Απρίλιο του 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου 
με τίτλο «H2020 Project management in EASME» (236)  Ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση ορισμένων 
δυνατοτήτων βελτίωσης 

3 38 11  Τον Μάρτιο του 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με 
τίτλο «Limited review on the reporting on the corrective capacity» (237)  Η εν λόγω έκθεση που αφορούσε το έτος 2016 και, εκτός 
του EASME, κάλυπτε διάφορες υπηρεσίες και ΓΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση 
ορισμένων δυνατοτήτων βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 38 12  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(236) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
(237) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2016
Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό 
έτος ήταν υψηλό  Ο Οργανισμός μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής 
διαχωριζόμενων πιστώσεων 

ά α 

2017
Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του υπόλογου καθιστώντας τον άμεσα 
υπόλογο στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στη διοικούσα επιτροπή (για τα 
λειτουργικά θέματα) του Οργανισμού 

Ολοκληρώθηκε

2017

Το 2014 η εντολή του Οργανισμού διευρύνθηκε σημαντικά  Παρά τις σημαντικές 
αλλαγές στις διαδικασίες του Οργανισμού και την αξιοσημείωτη αύξηση του 
προϋπολογισμού και των υπαλλήλων του, η τελευταία επανεπικύρωση του λογιστικού 
συστήματος έλαβε χώρα το 2012 

Ολοκληρώθηκε

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός είχε εισαγάγει 
την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών και την ηλεκτρονική υποβολή 
προσφορών για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική τιμολόγηση 

Ολοκληρώθηκε
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 38 8  Το ποσοστό ακύρωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που είχαν μεταφερθεί από το 2017 στο 2018 συνδέεται κυρίως 
με την πρόβλεψη για τις δαπάνες αξιολόγησης που σχετίζονται με τη σύμβαση LIFE, οι οποίες ήταν τελικά λιγότερο σημαντικές από ό,τι 
είχε αρχικά προβλεφθεί  Οι δαπάνες εκτιμώνται στην αρχή της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, γεγονός το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει σε θετικό υπόλοιπο στο τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης όλων των προτάσεων  Ο κίνδυνος αυτός θα πρέπει να περιοριστεί 
στο μέλλον, καθώς οι εν λόγω δαπάνες αξιολόγησης θα καταλογίζονται στον επιχειρησιακό προϋπολογισμό 

Το επίπεδο των νέων μεταφορών πιστώσεων από το 2018 στο 2019 μειώθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, τόσο ως ποσό όσο 
και ως ποσοστό του αρχικού προϋπολογισμού 

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το επίπεδο των δημοσιονομικών αναγκών και να εφιστά την προσοχή των 
ενδιαφερόμενων τομέων/μονάδων στην αύξηση της δημοσιονομικής απορρόφησης εντός του έτους 

3 38 9  Ο Οργανισμός επικαιροποίησε την ανάλυσή του για τις ευαίσθητες θέσεις τον Ιανουάριο του 2019  Ο Οργανισμός θα 
καθορίσει τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων και την επικαιροποίηση της πολιτικής για τις ευαίσθητες θέσεις στο 
εγγύς μέλλον 
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3 39  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ (ERCEA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 39 1  Ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο ERCEA»), με έδρα στις 
Βρυξέλλες, ιδρύθηκε με την απόφαση 2008/37/ΕΚ της Επιτροπής (238)  Ο Οργανισμός ιδρύθηκε για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2008 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 με σκοπό τη διαχείριση του ειδικού προγράμματος «Ιδέες» στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου για την έρευνα  Με την απόφαση 2013/743/ΕΕ (239) του Συμβουλίου, η εντολή του Οργανισμού διευρύνθηκε, εφόσον αυτός 
κατέστη η ειδική εκτελεστική δομή που είναι αρμόδια για τη διοικητική υλοποίηση και την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος 
«Ορίζων 2020»  Ο Οργανισμός υλοποιεί τις δράσεις του μέρους Ι του προγράμματος, με τίτλο «Επιστήμη αριστείας», οι οποίες 
σχετίζονται με τον ειδικό στόχο «Ενίσχυση της έρευνας αιχμής μέσω των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(ΕΣΕ)» (240) 

3 39 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (241) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 47 49

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 477 494

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 39 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (242) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (243) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 39 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(238) ΕΕ L 9 της 12 1 2008, σ  15 
(239) ΕΕ L 347 της 20 12 2013, σ  965 
(240) Περίοδος υλοποίησης 2014-2020 
(241) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www erc 

europa eu 
(242) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(243) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.erc.europa.eu
http://www.erc.europa.eu
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 39 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 39 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 39 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 39 8  Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί συμβάσεις-πλαίσιο με εταιρείες ΤΠ για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ από συμβούλους που 
εργάζονται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού βάσει τιμής ανά ανθρωποώρα («Time and Means»)  Όσον αφορά την εφαρμογή αυτών 
των συμβάσεων, βάσει των ειδικών και των γενικών κριτηρίων που προβλέπει η βελγική νομοθεσία, ο Οργανισμός δεν πρέπει να καθορίζει 
τα καθήκοντα που ανατίθενται στους υπαλλήλους των παρόχων των υπηρεσιών  Διαπιστώσαμε ότι οι οδηγίες προς τους συμβούλους 
ΤΠ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγχυση σχετικά με το ποιος καθορίζει τα καθήκοντα που ανατίθενται στους υπαλλήλους των 
παρόχων των υπηρεσιών  Όταν χρησιμοποιεί συμβούλους ΤΠ, ο Οργανισμός οφείλει να μεριμνά για την τήρηση όλων των συναφών 
ενωσιακών και εθνικών νομικών διατάξεων 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 39 9  Εκτός από τη χρήση συμβούλων πληροφορικής που εξετάστηκε ανωτέρω, το 2018 ο Οργανισμός χρησιμοποίησε επίσης 
36 προσωρινά απασχολούμενους στο πλαίσιο συμβάσεων-πλαισίου με εταιρεία προσωρινής απασχόλησης  Ωστόσο, τα σχετικά δελτία 
παραγγελίας δεν αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούνται προσωρινά απασχολούμενοι, όπως απαιτεί η εργατική 
νομοθεσία του Βελγίου  Ανάλογα με τον λόγο, πρέπει να τηρούνται διαφορετικές απαιτήσεις έγκρισης και αναφοράς στοιχείων  Ο 
Οργανισμός πρέπει να χρησιμοποιεί δελτία παραγγελίας που να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτεί η νομοθεσία 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 39 10  Το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Final 
audit report on H2020 Grant management (phase II)» (244)  Ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση ορισμένων 
δυνατοτήτων βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 39 11  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 

(244) Δεν επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές εργασίες 



Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 417/200 EL 11 12 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, o Οργανισμός είχε εισαγάγει την 
ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών και την ηλεκτρονική τιμολόγηση 
για ορισμένες διαδικασίες, αλλά όχι την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Ολοκληρώθηκε



11 12 2019 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/201EL

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 39 8  Ο ERCEA κάνει σαφή διάκριση μεταξύ του προσωπικού του και των συμβούλων ΤΠ, καθώς δεν συνδέεται ιεραρχικά με 
τους τελευταίους  Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την απασχόληση, όπως απόλυση/πρόσληψη, συνθήκες απασχόλησης, 
χρονοδιάγραμμα εργασίας και υπερωρίες, πειθαρχικές κυρώσεις, αξιολογήσεις, διαδικασία στην περίπτωση αιτήσεων για ασθένεια ή 
διακοπές, λαμβάνονται από τον ανάδοχο  Ο ERCEA λαμβάνει υπόψη του την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα εξετάσει 
μέτρα για την αποφυγή κάθε πιθανής σύγχυσης σχετικά με το ποιος καθορίζει τα καθήκοντα που ανατίθενται στους συμβούλους ΤΠ  
Πράγματι, ο Οργανισμός θα εφαρμόσει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών παρόχων υπηρεσιών, οι οποίες 
επί του παρόντος επανεξετάζονται από την Επιτροπή 

3 39 9  Ο ERCEA εφαρμόζει αυστηρά τη διοργανική σύμβαση-πλαίσιο HR/R3/PR/2014/078 για τη χρήση προσωρινών εργαζομένων 
και για τη συγγραφή των υποχρεώσεων  Το εν λόγω έγγραφο ορίζει σαφώς στο άρθρο 2 παράγραφος 10 τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο δελτίο παραγγελίας (bon de commande/order forms) («συμβάσεις») που προορίζεται για την εταιρεία 
προσωρινής απασχόλησης, για κάθε συγκεκριμένη εργασία  Σύμφωνα με το άρθρο 1 της συγγραφής υποχρεώσεων, οι αιτιολογήσεις για 
τη χρησιμοποίηση προσωρινών εργαζομένων από τον οργανισμό καθορίζονται ήδη στη σύμβαση πλαίσιο  Ο ERCEA θα αναθεωρήσει 
τα έντυπα παραγγελίας του ώστε να συμπεριλάβει την κατάλληλη αιτιολόγηση σύμφωνα με τη σύμβαση-πλαίσιο 

3 39 10  Μετά την έγκριση από την ΥΕΕ του σχεδίου δράσης του ERCEA σχετικά με τον έλεγχο της «φάσης II για τη διαχείριση των 
επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του H2020», ο Οργανισμός εφαρμόζει τα σχετικά μέτρα σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα 



Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 417/202 EL 11 12 2019

3 40  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (INEA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 40 1  O Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (εφεξής «ο Οργανισμός» ή «ο INEA»), με έδρα στις Βρυξέλλες, ο 
οποίος ιδρύθηκε με την απόφαση 2013/801/EΕ (245) της Επιτροπής, αντικατέστησε και διαδέχθηκε τον Εκτελεστικό Οργανισμό του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών  Ο Οργανισμός ιδρύθηκε για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, 
με σκοπό τη διαχείριση των δράσεων της ΕΕ που αφορούν τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα χρηματοδότησης 
της έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020», το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και το πρόγραμμα Marco Polo 

3 40 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (246) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 24 27

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 249 282

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 40 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (247) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (248) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 40 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(245) ΕΕ L 352 της 20 12 2013, σ  65 
(246) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www ec europa 

eu/inea 
(247) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(248) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.ec.europa.eu/inea
http://www.ec.europa.eu/inea
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 40 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 40 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 40 7  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 



Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 417/204 EL 11 12 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός είχε εισαγάγει 
την ηλεκτρονική τιμολόγηση για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική 
δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών ή την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Εν εξελίξει



11 12 2019 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/205EL

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου 



Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 417/206 EL 11 12 2019

3 41  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (REA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 41 1  Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (εφεξής «ο Οργανισμός» ή ο «REA»), με έδρα στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε με την 
απόφαση 2008/46/ΕΚ της Επιτροπής (249)  Ο Οργανισμός ιδρύθηκε για ορισμένο διάστημα, από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2017, προκειμένου να διαχειριστεί συγκεκριμένες δραστηριότητες της Ένωσης στον τομέα της έρευνας  
Στις 15 Ιουνίου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραχώρησε επισήμως στον Οργανισμό διοικητική και επιχειρησιακή αυτονομία  
Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή, με την εκτελεστική απόφασή της 2013/778/ΕΕ (250), παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας του 
Οργανισμού έως το 2024 και του ανέθεσε επίσης τη διαχείριση τμημάτων του προγράμματος «Ορίζων 2020», του νέου προγράμματος-
πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία 

3 41 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (251) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 67 70

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 693 736

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 41 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (252) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (253) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 41 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(249) ΕΕ L 11 της 15 1 2008, σ  9 
(250) ΕΕ L 346 της 20 12 2013, σ  54 
(251) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www ec europa 

eu/rea 
(252) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 

κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(253) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 

πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://www.ec.europa.eu/rea
http://www.ec.europa.eu/rea
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 41 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 41 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 41 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 41 8  Το 2018, ο Οργανισμός συνήψε επιμέρους σύμβαση παροχής βοήθειας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης για την 10η επέτειο 
του Οργανισμού  Η επιμέρους σύμβαση χρησιμοποιείται για την εκτέλεση σύμβασης-πλαισίου της Επιτροπής για τη διοργάνωση και τη 
διαχείριση εκδηλώσεων, η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών, έως το 20 % της συνολικής αξίας 
της επιμέρους σύμβασης  Ωστόσο, η αξία της επιμέρους σύμβασης του REA ανήλθε συνολικά σε 68 688 ευρώ και των συμπληρωματικών 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε 39 218 ευρώ (57 %)  Επομένως, η σύμβαση που αφορούσε τις συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν 
ήταν σύμφωνη με τη σύμβαση-πλαίσιο και, ως εκ τούτου, ήταν παράτυπη (δεν πραγματοποιήθηκαν σχετικές πληρωμές το 2018)  Ο 
Οργανισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις και τα ανώτατα όρια των συμβάσεων 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 41 9  Τον Νοέμβριο του 2018, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με 
τίτλο «H2020 Grant Management in REA»  Ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση τυχόν δυνατοτήτων βελτίωσης 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 41 10  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2017

Εντοπίστηκαν αδυναμίες στη διαχείριση της διαδικασίας επιλογής συμβασιούχων 
υπαλλήλων  Οι φάκελοι πρόσληψης και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής 
επιλογής δεν περιελάμβαναν πάντοτε τα κριτήρια που είχαν χρησιμοποιηθεί για την 
επιλογή των υποψηφίων από τη σχετική βάση δεδομένων 

ά α 

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός είχε εισαγάγει 
την ηλεκτρονική τιμολόγηση για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική 
δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών ή την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Εν εξελίξει
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 41 8  Οι υπηρεσίες που πρότεινε ο ανάδοχος στην ειδική σύμβαση έγιναν δεκτές από τον REA στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας 
για την οργάνωση της εκδήλωσης, ώστε να μπορέσει ο ανάδοχος να αρχίσει να επεξεργάζεται ζητήματα που απαιτούν σημαντική 
προετοιμασία και εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του χώρου  Δεδομένου του μεγέθους της εκδήλωσης, τόσο ο REA όσο και ο ανάδοχος 
γνώριζαν ότι θα απαιτούνταν προσαρμογές στα επόμενα στάδια της διοργάνωσης  Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε με τον ανάδοχο 
να αντικατασταθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι «συμπληρωματικές υπηρεσίες» από υπηρεσίες καταλόγου των αντίστοιχων παρτίδων 
με τροποποίηση της ειδικής σύμβασης  Εν τω μεταξύ, ο REA καθόρισε πλήρως τη μορφή της εκδήλωσης και ζήτησε αναθεωρημένη 
προσφορά  Στις 17 Μαΐου 2019 υπεγράφη τροποποίηση για τη μείωση του μεριδίου των «συμπληρωματικών υπηρεσιών» σε 4 289 EUR 
(7,7 % της ειδικής σύμβασης) 
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3 42  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (CHAFEA)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 42 1  Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (εφεξής ο «Οργανισμός»), 
συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2005 [Εκτελεστικός Οργανισμός για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας (PHEA) από το 2005 έως το 2008, 
Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) από το 2008 έως το 2013 και Εκτελεστικός Οργανισμός για 
τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) από την 1η Ιανουαρίου 2014] (254)  Ο Οργανισμός έχει την έδρα 
του στο Λουξεμβούργο και η εντολή του παρατάθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2024  Υλοποιεί το πρόγραμμα της Ένωσης στον τομέα 
της υγείας, το πρόγραμμα για τους καταναλωτές και την πρωτοβουλία «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» 

3 42 2  Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (255) 

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2017 2018

Προϋπολογισμός (σε εκατ  ευρώ) (1) 10 11

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου (2) 61 66

(1) Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών 
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, όχι προσωρινά απασχολούμενοι και 

σύμβουλοι 

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΜΗ

3 42 3  Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (256) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (257) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

3 42 4  Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν 
εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής  Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(254) Εκτελεστική απόφαση 2013/770/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους 
Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα και την κατάργηση της απόφασης 2004/858/ΕΚ (ΕΕ L 341 της 18 12 2013, σ  69) 

(255) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: http://ec europa 
eu/chafea/ 

(256) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την 
κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 

(257) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των 
πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

http://ec.europa.eu/chafea/
http://ec.europa.eu/chafea/
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

3 42 5  Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

3 42 6  Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές 

3 42 7  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

3 42 8  Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί συμβάσεις με εταιρείες ΤΠ για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ από συμβούλους (13 το 2018) που 
εργάζονται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού βάσει τιμής ανά ανθρωποώρα («Time and Means»)  Όσον αφορά την εφαρμογή αυτών 
των συμβάσεων, βάσει των ειδικών και των γενικών κριτηρίων που προβλέπει η νομοθεσία του Λουξεμβούργου, ο Οργανισμός δεν 
πρέπει να καθορίζει τα καθήκοντα που ανατίθενται στους υπαλλήλους των παρόχων των υπηρεσιών  Διαπιστώσαμε ότι οι οδηγίες προς 
τους συμβούλους ΤΠ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγχυση σχετικά με το ποιος καθορίζει τα καθήκοντα που ανατίθενται στους 
υπαλλήλους των παρόχων των υπηρεσιών  Όταν χρησιμοποιεί συμβούλους ΤΠ, ο Οργανισμός οφείλει να μεριμνά για την τήρηση όλων 
των συναφών ενωσιακών και εθνικών νομικών διατάξεων 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 42 9  Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών

Έτος Παρατηρήσεις του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά α )

2015
Ο Οργανισμός ακύρωσε 0,2 εκατομμύρια ευρώ ή το 18 % των πιστώσεων που μετέφερε 
στο 2015 (έναντι 0,1 εκατομμυρίων ευρώ ή 14 % το 2014), γεγονός που υποδηλώνει 
αδυναμίες στον προγραμματισμό του 

ά α 

2017

Το 2017 ο Οργανισμός δεν τεκμηρίωσε επαρκώς τις διαδικασίες πρόσληψης  Επιπλέον, 
στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών δεν τηρήθηκε η ανωνυμία ούτε και οι ορισθείσες 
προθεσμίες  Πιθανώς να υπονομεύονται με τον τρόπο αυτό οι αρχές της διαφάνειας και 
της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων 

Ολοκληρώθηκε

2017 Το 2017 ο Οργανισμός δυσκολεύτηκε να εξασφαλίσει επαρκή ανταγωνισμό στο πλαίσιο 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων μικρής και μεσαίας αξίας Ολοκληρώθηκε

2017
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: στο τέλος του 2017, o Οργανισμός είχε εισαγάγει την 
ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών και την ηλεκτρονική τιμολόγηση 
για ορισμένες διαδικασίες, αλλά όχι την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

Ολοκληρώθηκε

2017

Ο υπόλογος του Οργανισμού απουσιάζει από το τέλος Νοεμβρίου του 2017  
Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, η διευθύνουσα επιτροπή του Οργανισμού διόρισε επίσημα 
έναν υπάλληλο διοίκησης ως προσωρινό υπόλογο· ο υπάλληλος αυτός είναι ο 
αναπληρωτής του κύριου διατάκτη  Αυτό αντιβαίνει στο άρθρο 28 του δημοσιονομικού 
κανονισμού του Οργανισμού που ορίζει ότι τα καθήκοντα του διατάκτη και του 
υπολόγου είναι διαχωρισμένα και ασυμβίβαστα μεταξύ τους 

Ολοκληρώθηκε

2017
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων για έκτακτους υπαλλήλους 
στον ιστότοπό του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι στον ιστότοπο της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 

Εν εξελίξει

2017

Ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού του Οργανισμού είναι ελλιπής  Μολονότι το 
ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2017 στο 2018 ήταν 
υψηλό για τον τίτλο IIΙ και αντιστοιχούσε σε 1,6 εκατομμύρια ευρώ ή στο 63 % (έναντι 
1,2 εκατομμυρίων ευρώ ή 48 % το 2016), το ποσοστό ακύρωσης των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού που είχαν μεταφερθεί από το 2016 στο 2017 ήταν επίσης υψηλό και 
αντιστοιχούσε σε 354 260 ευρώ ή στο 23 % 

ά α 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 42 8  Ο Chafea κάνει σαφή διάκριση μεταξύ του προσωπικού του και των συμβούλων ΤΠ, καθώς με τους τελευταίους δεν υπάρχει 
ιεραρχική σχέση με τον Οργανισμό  Όλες οι αποφάσεις σχετικά με την απασχόληση, όπως προαγωγές, απολύσεις/προσλήψεις, συνθήκες 
απασχόλησης, σχήμα εργασίας, υπερωρίες, πειθαρχικά μέτρα, διαχείριση ασθενειών, αιτήσεις αδειών και έγκρισή τους, λαμβάνονται από 
τον ανάδοχο  Ο Chafea σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα εξετάσει μέτρα για την αποφυγή κάθε πιθανής 
σύγχυσης σχετικά με το ποιος καθορίζει τα καθήκοντα που ανατίθενται στους συμβούλους ΤΠ  Πράγματι, ο Chafea θα εφαρμόσει 
τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικού συμβούλου ΤΠ (IntraMuros IT Consultant), οι οποίες τελούν υπό 
αναθεώρηση από την Επιτροπή 
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Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο Alex Brenninkmeijer, Μέλος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner LEHNE

Πρόεδρος
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