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Σύνοψη
I Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο εξωτερικός ελεγκτής των
οικονομικών της ΕΕ 1. Με την ιδιότητα αυτή, ενεργούμε ως ο ανεξάρτητος
θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης,
συμβάλλοντας στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της2.

II Το παρόν έγγραφο συνοψίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου μας για το οικονομικό
έτος 2020 αναφορικά με τους 41 3 οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ (εφεξής
«οι οργανισμοί») που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία μας. Συνολική επισκόπηση της
σύστασης των οργανισμών αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα
λεπτομερή αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων που διενεργούμε ετησίως,
παρατίθενται στην ετήσια έκθεσή μας σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το
οικονομικό έτος 2020.

III Συνολικά, με τον έλεγχο στον οποίο υποβάλαμε τους οργανισμούς για το

οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 επιβεβαιώθηκαν τα θετικά
αποτελέσματα που είχαμε αναφέρει και τα προηγούμενα χρόνια. Στο πλαίσιο των
δηλώσεων αξιοπιστίας που εκδώσαμε για κάθε οργανισμό, διατυπώσαμε:
o

ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών
όλων των οργανισμών,

o

ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την
κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους
οργανισμούς,

o

ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την
κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους

1

Άρθρα 285 έως 287 (ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 169-171).

2

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας παρατίθενται στις εκθέσεις
δραστηριοτήτων μας, στις ετήσιες εκθέσεις μας σχετικά με την εκτέλεση του
προϋπολογισμού της ΕΕ, στις ειδικές εκθέσεις μας, στις πανοραμικές επισκοπήσεις μας και
στις γνώμες που διατυπώνουμε επί νέας ή επικαιροποιούμενης νομοθεσίας της ΕΕ ή επί
άλλων αποφάσεων με επιπτώσεις στη δημοσιονομική διαχείριση (www.eca.europa.eu).

3

Οι ELA και EPPO δεν υποβλήθηκαν σε έλεγχο το 2020, δεδομένου ότι δεν είχαν αποκτήσει
ακόμη οικονομική αυτονομία.

5
τους οργανισμούς, πλην των ACER, eu-LISA και ENISA, για τους οποίους
διατυπώσαμε ελεγκτική γνώμη με επιφύλαξη.

IV Παρ' όλα τα ανωτέρω, για την πλειονότητα των οργανισμών αναλύσαμε

ζητήματα για τα οποία υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης και τα οποία
παρατίθενται στις ενότητες περί επισήμανσης ειδικού θέματος και περί λοιπών
θεμάτων, καθώς και στις παρατηρήσεις που δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις
ελεγκτικές γνώμες. Προτείναμε επίσης για πρώτη φορά τα εξής μέτρα που πρέπει να
ληφθούν προκειμένου να υπάρξει βελτίωση στους συγκεκριμένους τομείς:
o

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών πρέπει να υπόκειται σε
αποτελεσματικές και αποδοτικές εσωτερικές δικλίδες ελέγχου. Θα πρέπει να
περιλαμβάνουν άρτιες προληπτικές δικλίδες ελέγχου που στόχο θα έχουν την
πρόληψη σφαλμάτων και παρατυπιών πριν την έγκριση των πράξεων. Επιπλέον,
προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή οικονομική αποδοτικότητα κατά
την εκτέλεση των συμβάσεων-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς την
ύπαρξη τιμοκαταλόγου για την απόκτηση αδειών λογισμού και υπηρεσιών ΤΠ, οι
οργανισμοί πρέπει συστηματικά, πριν από την υπογραφή οποιουδήποτε δελτίου
παραγγελίας, να εκπονούν έρευνα αγοράς. Η έρευνα αγοράς πρέπει να
συνίσταται σε λεπτομερή αξιολόγηση των αναγκαίων προϊόντων και υπηρεσιών,
ανάλυση των λύσεων που προσφέρει η αγορά και εκτίμηση της τιμής των
οικείων στοιχείων.

o

Η αντικατάσταση του εκτελεστικού διευθυντή είναι πιθανόν να επιφέρει αλλαγές
στη διαχείριση των μεταβιβάσεων αρμοδιοτήτων του οργανισμού. Ως εκ τούτου,
οι οργανισμοί οφείλουν να εγκρίνουν εσωτερικούς κανόνες, οι οποίοι
συμβάλλουν θετικά στη διαχείριση των συστημάτων δικλίδων, στη διαφάνεια και
στη λογοδοσία.

o

Σχεδόν όλες οι παρατηρήσεις που αφορούσαν διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
είχαν να κάνουν με παράτυπες πληρωμές. Οι οικείοι οργανισμοί οφείλουν να
βελτιώσουν περαιτέρω τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων,
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες.

o

Προκειμένου να διευθετήσουν το ζήτημα με τα υπερβολικά υψηλά επίπεδα
μεταφορών πιστώσεων, οι οργανισμοί οφείλουν να βελτιώσουν περαιτέρω τους
κύκλους σχεδιασμού και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.

o

Η πρόβλεψη στις συμφωνίες διαφόρων μεθόδων για τον υπολογισμό των
εισφορών που καταβάλλουν οι συνδεδεμένες χώρες εγκυμονεί τον κίνδυνο
εσφαλμένης εφαρμογής αυτών των συμφωνιών περί εισφορών. Οι οικείοι
οργανισμοί καλούνται να συμβουλευθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

6
προκειμένου να αξιολογήσουν κατά πόσον χρειάζεται να ευθυγραμμιστούν με
τις συμφωνίες περί εισφορών και τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών των
συνδεδεμένων χωρών.

7

Τι ελέγξαμε
01 Οι οργανισμοί της ΕΕ συνιστούν διακριτές νομικές οντότητες που συστήνονται με

πράξη του παράγωγου δικαίου για την εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνικών,
επιστημονικών ή διαχειριστικών καθηκόντων που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
στη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών. Οι οργανισμοί βρίσκονται εγκατεστημένοι
σε διάφορα κράτη μέλη και είναι σε θέση να επηρεάζουν σημαντικά τομείς ζωτικής
σημασίας για την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, όπως είναι οι τομείς της
υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Στην
παρούσα σύνοψη, οι οργανισμοί αναφέρονται με τα ακρωνύμια της πλήρους
ονομασίας τους, τα οποία αναλύονται στη σχετική κατάσταση που παρατίθεται στο
τέλος της έκθεσης.

02 Υπάρχουν τρία είδη οργανισμών της ΕΕ: οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, οι

εκτελεστικοί οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα λοιπά όργανα. Οι
διαφορές μεταξύ τους περιγράφονται κατωτέρω.

03 Οι οργανισμοί έχουν πληθύνει με το πέρασμα των χρόνων. Μέχρι το τέλος

του 2020, ο αριθμός τους είχε φθάσει τους 43, όπως φαίνεται στο γράφημα 1.
Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ο πλέον πρόσφατος οργανισμός HaDEA
(Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό Τομέα) που
συστάθηκε την 1η Απριλίου 2021 4. Παράλληλα, ο Chafea έπαυσε να υφίσταται και ο
INEA και ο EASME μετονομάστηκαν σε CINEA (Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα,
τις Υποδομές και το Περιβάλλον) και EISME (Εκτελεστικός Οργανισμός για το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ), αντίστοιχα.

4

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2021 (ΕΕ L 50
της 15.2.2021, σ. 9).
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Γράφημα 1 – Χρονογραμμή και συνολική εικόνα του αυξανόμενου
αριθμού των οργανισμών
1958

1 οργανισμός

1975

ESA
Cedefop, Eurofound

3

1980

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί
Εκτελεστικοί οργανισμοί
Λοιπά όργανα

1985

1990

ΕΟΠ, ETF

5

7

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

11
1995

2000
EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EASME*
ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

15
16
21
2005

24
28
29
32
35

2010

Cepol, EFCA, Chafea*
ECHA, EIGE, EACEA, INEA*
FRA
ERCEA, REA, EIT
ACER, Υπηρεσία του BEREC, Ευρωπόλ
39
EASO, EΑΤ, EIOPA, ESMA
eu-LISA

40

SRB

41
2015

EPPO

42
43

ELA

2020
44

4

33

HaDEA

7

* την 1η Απριλίου 2021, ο Chafea έπαυσε να υπάρχει, ο INEA μετονομάστηκε σε CINEA και ο EASME σε EISMEA

* Ορισμένοι οργανισμοί λειτουργούσαν και προηγουμένως ως διακυβερνητικές οργανώσεις υπό
διαφορετικό καθεστώς.
Σημ.: Τα έτη που αναφέρονται στο γράφημα είναι το έτος έναρξης ισχύος της ιδρυτικής πράξης του
εκάστοτε οργανισμού.
Πηγή: ΕΕΣ.
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04 Όλοι οι εκτελεστικοί οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν την έδρα τους

στις Βρυξέλλες. Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και τα λοιπά όργανα είναι διάσπαρτοι
σε διάφορα κράτη μέλη σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως φαίνεται στο γράφημα 2. Την
απόφαση για την έδρα τους λαμβάνει είτε αποκλειστικά το Συμβούλιο είτε το
Συμβούλιο από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Γράφημα 2 – Έδρα των οργανισμών στα κράτη μέλη
Δανία
EΟΠ

Σουηδία
ECDC

Λιθουανία
Λετονία
Φινλανδία
EIGE Υπηρεσία του BEREC ECHA

Eσθονία
eu-LISA

Γερμανία
EASA, EIOPA

Πολωνία
Frontex

Κάτω Χώρες
EMA, Eurojust,
Ευρωπόλ

Τσεχική Δημοκρατία
GSA

Ιρλανδία
Eurofound

Αυστρία
FRA

Βέλγιο
EACEA, EASME,
ERCEA, INEA,
REA, SRB,
HaDEA

Σλοβακία
ELA
Ουγγαρία
CEPOL,
ΕΙΤ

Λουξεμβούργο
CdT, Chafea,
EPPO, ESA

Ρουμανία
-

Γαλλία
CPVO, ΕΑΤ,
ERA, ESMA

Βουλγαρία
Κύπρος
-

Πορτογαλία
EMCDDA,
EMSA
Ισπανία
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA

Iταλία
EFSA, ETF

Σλοβενία
ACER

Μάλτα
EASO

Κροατία
-

Ελλάδα
Cedefop,
ENISA

Πηγή: ΕΕΣ.

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί ανταποκρίνονται σε
συγκεκριμένες ανάγκες πολιτικής

05 Οι 33 αποκεντρωμένοι οργανισμοί

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη
χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, εκτελώντας ιδίως τεχνικά,

5

5

ACER, Υπηρεσία του BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, ΕΑΤ, ECDC, ECHA,
EΟΠ, EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO,
eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Ευρωπόλ, FRA, Frontex, GSA.

10
επιστημονικά, επιχειρησιακά ή/και ρυθμιστικά καθήκοντα. Ο ρόλος τους συνίσταται
στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών πολιτικής και στην ενίσχυση της
ευρωπαϊκής συνεργασίας, με τη συγκέντρωση τεχνικής και εξειδικευμένης
εμπειρογνωσίας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο εθνικών αρχών. Οι
οργανισμοί συστήνονται για αόριστο χρονικό διάστημα με κανονισμό του Συμβουλίου
ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Οι εκτελεστικοί οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
υλοποιούν προγράμματα της ΕΕ

06 Οι έξι εκτελεστικοί οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

είναι
επιφορτισμένοι με εκτελεστικά και επιχειρησιακά καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση
προγραμμάτων της ΕΕ. Οι εν λόγω οργανισμοί συστήνονται για ορισμένο χρονικό
διάστημα.
6

Τα λοιπά όργανα έχουν συγκεκριμένες εντολές

07 Τα τέσσερα λοιπά όργανα είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και

Τεχνολογίας (EIT), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), ο Οργανισμός Εφοδιασμού της
Ευρατόμ (ESA) και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB). Το 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. Έχει συσταθεί για αόριστο χρονικό διάστημα. Η EPPO είναι ανεξάρτητο
όργανο της Ένωσης, αρμόδιο για την πάταξη εγκλημάτων εις βάρος του ενωσιακού
προϋπολογισμού. Η EPPO άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021. Ο ESA, με έδρα
στο Λουξεμβούργο, συστάθηκε για αόριστο χρονικό διάστημα, προκειμένου να
εξασφαλίσει τον τακτικό και δίκαιο εφοδιασμό όλων των χρηστών της ΕΕ με πυρηνικά
καύσιμα, σύμφωνα με τη Συνθήκη Ευρατόμ. Το SRB, με έδρα στις Βρυξέλλες, είναι η
κύρια αρχή του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
τραπεζικής ένωσης. Αποστολή του είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης εξυγίανσης των
τραπεζών που έχουν περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης
αφερεγγυότητας με τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία και
στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων μερών.

6

Ο Chafea, που έπαυσε να υφίσταται την 1η Απριλίου 2021, και οι EACEA, EASME (EISMEA
από 1ης Απριλίου 2021), ERCEA, INEA (CINEA από 1ης Απριλίου 2021), HaDEA (από
1ης Απριλίου 2021) και REA.
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Οι οργανισμοί χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές και υπό
διαφορετικούς τομείς του ΠΔΠ

08 Το 2020 ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των οργανισμών (εξαιρουμένου του

SRB) ανήλθε σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,2 % του
γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 (έναντι 2,2 % για το 2019), όπως
παρουσιάζεται στο γράφημα 3.

09 Ο προϋπολογισμός του SRB για το 2020 ανήλθε σε 8,1 δισεκατομμύρια

ευρώ (έναντι 7,9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2019). Συνίσταται στις εισφορές
πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων για τη δημιουργία
του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης, καθώς και για τη χρηματοδότηση των διοικητικών
δαπανών του SRB.

10 Οι προϋπολογισμοί των αποκεντρωμένων οργανισμών και λοιπών οργάνων

καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, καθώς και τις διοικητικές και επιχειρησιακές
δαπάνες τους. Οι εκτελεστικοί οργανισμοί υλοποιούν προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι δικοί
τους προϋπολογισμοί (περί τα 273 εκατομμύρια ευρώ συνολικά το 2020) καλύπτουν
μόνο τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες τους. Το ποσό (πιστώσεις
ανάληψης υποχρεώσεων) που χρησιμοποίησαν, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, οι έξι εκτελεστικοί οργανισμοί το 2020 ανήλθε σε περίπου
14,9 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 13,9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2019).
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Γράφημα 3 – Πηγές χρηματοδότησης των οργανισμών το 2020

Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ

164,1 δισεκατ. ευρώ

2,4 δισεκατ. ευρώ

Επιδοτήσεις / συνεισφορές της
ΕΕ (Επιτροπή)

0,03 δισεκατ. ευρώ

Έσοδα με ειδικό προορισμό

0,9 δισεκατ. ευρώ

Τέλη, επιβαρύνσεις και εισφορές
από τις εθνικές εποπτικές αρχές

0,4 δισεκατ. ευρώ
Λοιπά έσοδα

14,9 δισεκατ.
ευρώ
Επιχειρησιακός
προϋπολογισμός
των εκτελεστικών
οργανισμών

8,1 δισεκατ.
ευρώ
Συνολικός
προϋπολογισμός
του SRB

Πηγή: Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020,
οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 και ετήσιες
εκθέσεις δραστηριοτήτων των εκτελεστικών οργανισμών για το 2020, κατόπιν επεξεργασίας τους από
το ΕΕΣ.

11 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
που καταβάλλουν οι αντίστοιχοι κλάδοι, καθώς και από άμεσες εισφορές των χωρών
που συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους. Στο γράφημα 4 παρουσιάζεται ανάλυση
των προϋπολογισμών των οργανισμών ανά πηγή εσόδων.
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Γράφημα 4 – Προϋπολογισμοί των οργανισμών για το 2020 ανά πηγή
εσόδων
Κατάταξη των οργανισμών
βάσει των συνολικών εσόδων
τους
(εκατ. ευρώ)

Συνεισφορές
από τον γενικό
προϋπολογισμό της ΕΕ

≈ 2 405

Έσοδα που διαθέτει η
Επιτροπή για την
εκτέλεση
κατ’ εξουσιοδότηση
καθηκόντων

≈ 34

Τέλη, επιβαρύνσεις και
εισφορές από τις
εθνικές εποπτικές
αρχές

≈ 852

Εισφορές
των πιστωτικών
ιδρυμάτων στο Ενιαίο
Ταμείο Εξυγίανσης και
στο SRB

497,6

ΕΙΤ

339,2

Frontex

233,4
149,1

eu-LISA
Ευρωπόλ

124,1

EASO

96,4
79,7
61,0
52,2
50,1
49,2
41,5
35,4
31,0
24,0
21,2
20,6
20,4
17,6

EFSA
REA
ECDC
ERCEA
EACEA
EASME
Eurojust
GSA*
INEA
FRA
Eurofound
ENISA
ETF
EFCA

17,3
16,7
16,7

EMCDDA
Cedefop
ACER

15,5
10,8

EU-OSHA
Chafea

7,8
7,8

Cepol
EIGE

7,1
0,2

Υπηρεσία του BEREC

Χρηματοδοτούμενοι
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

ESA

369,5

EMA

128,0

EASA

106,0
96,0

ECHA
EMSA

63,2

EΟΠ

53,6

ESMA

45,9

EΑΤ

30,1

ERA

27,4

EIOPA

Μερικώς
αυτοχρηματοδοτούμενοι

≈ 8 104

8 103,7

SRB

267,2
41,5

EUIPO
CdT

19,1

CPVO

Πλήρως
αυτοχρηματοδοτούμενοι

* Ο διορθωτικός προϋπολογισμός του GSA για το έτος 2020 εγκρίθηκε για ποσό ύψους
35,4 εκατομμυρίων ευρώ. Όσον αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται
μέσω εσόδων για ειδικό προορισμό, ο διορθωτικός προϋπολογισμός του GSA περιλάμβανε εγγραφή
«προς υπόμνηση» και εκτίμηση για το 2020 ύψους 728,6 εκατομμυρίων ευρώ για πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων και 1 328,7 εκατομμυρίων ευρώ για πιστώσεις πληρωμών. Οι πραγματικές
εκτελεσθείσες δαπάνες από έσοδα για ειδικό προορισμό το 2020 ανήλθαν σε 402,1 εκατομμύρια ευρώ
όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και σε 753 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τις πληρωμές.
Σημ.: Δεν περιλαμβάνονται διάφορα λοιπά έσοδα ή αποθεματικά του προϋπολογισμού.
Πηγή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί των οργανισμών για το 2020, κατόπιν επεξεργασίας τους από το
ΕΕΣ.
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12 Στο γράφημα 5 παρουσιάζονται οι προϋπολογισμοί των οργανισμών για

το 2020, αναλυόμενοι ανά είδος δαπάνης (τίτλος Ι - δαπάνες προσωπικού, τίτλος ΙΙ διοικητικές δαπάνες και τίτλος ΙΙΙ - επιχειρησιακές δαπάνες και άλλοι τίτλοι που τυχόν
χρησιμοποιήθηκαν), και όχι ανά δραστηριότητα.
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Γράφημα 5 – Δαπάνες των οργανισμών το 2020 ανά τίτλο του
προϋπολογισμού

0%

Τίτλος Ι

Τίτλος ΙΙ

(έξοδα
προσωπικού)

(διοικητικές
δαπάνες)

20 %

40 %

Τίτλος III και λοιποί τίτλοι

(επιχειρησιακές
δαπάνες)
60 %

80 %

100 %

Συνολικός προϋπολογισμός
(εκατ. ευρώ)

INEA
31,0
EASME
49,2
ERCEA
52,2
REA
79,7
EACEA
50,1
ETF
20,4
ECHA
109,6
EIOPA
28,4
Chafea
10,8
ERA
30,8
GSA*
35,4
EMCDDA
18,0
Eurofound
21,7
Cedefop
17,2
46,7
EΑΤ
ACER
17,3
149,1
Ευρωπόλ
ESMA
53,9
7,8
Cepol
24,2
FRA
CdT
46,8
ECDC
62,5
EASA
183,0
ENISA
21,7
Eurojust
41,7
EFCA
16,9
EFSA
98,9
Υπηρεσία του BEREC 7,2
EIGE
7,8
16,1
EU-OSHA
63,2
EΟΠ
20,0
CPVO
EMA
369,7
90,5
EMSA
EUIPO
464,8
EASO
130,4
Frontex
364,4
233,4
eu-LISA
ESA
0,2
ΕΙΤ
546,6
8 133,2
SRB
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

* Ο διορθωτικός προϋπολογισμός του GSA για το έτος 2020 εγκρίθηκε για ποσό ύψους
35,4 εκατομμυρίων ευρώ. Όσον αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται
μέσω εσόδων για ειδικό προορισμό, ο διορθωτικός προϋπολογισμός του GSA περιλάμβανε εγγραφή
«προς υπόμνηση» και εκτίμηση για το 2020 ύψους 728,6 εκατομμυρίων ευρώ για πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων και 1 328,7 εκατομμυρίων ευρώ για πιστώσεις πληρωμών. Οι πραγματικές
εκτελεσθείσες δαπάνες από έσοδα για ειδικό προορισμό το 2020 ανήλθαν σε 402,1 εκατομμύρια ευρώ
όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και σε 753 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τις πληρωμές.
Σημ.: Το αριθμητικό στοιχείο που αντιστοιχεί στο SRB συνίσταται στα εξής δύο μέρη: το μέρος I, με
ποσό ύψους 118 εκατομμυρίων ευρώ για τη διοίκηση του συμβουλίου και το μέρος ΙΙ, με
ποσό ύψους 8 016 εκατομμυρίων ευρώ για το ταμείο.
Πηγή: Προϋπολογισμός: οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί των οργανισμών για το 2020, κατόπιν
επεξεργασίας τους από το ΕΕΣ.
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13 Στο γράφημα 6 παρουσιάζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούσε ο

κάθε οργανισμός στο τέλος του 2020. Συνολικά, οι οργανισμοί απασχολούσαν 12 881
υπαλλήλους 7 (έναντι περίπου 11 900 το 2019), αριθμός που αντιστοιχεί στο 18 %
περίπου του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων 8 που απασχολούνται στα θεσμικά
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Γράφημα 6 – Αριθμός υπαλλήλων ανά οργανισμό στο τέλος του 2020
Αποκεντρωμένοι οργανισμοί
Εκτελεστικοί οργανισμοί
Λοιπά όργανα
Frontex
EUIPO
Ευρωπόλ
EMA
REA
EASA
ECHA
ERCEA
EASME/EISMEA
EFSA
EACEA
SRB
EASO
INEA/CINEA
eu-LISA
ECDC
EMSA
ESMA
Eurojust
EΑΤ
EΟΠ
GSA
CdT
ERA
EIOPA
ETF
Cedefop
ACER
FRA
EMCDDA
Eurofound
ENISA
Cepol
EFCA
Chafea
ΕΙΤ
EU-OSHA
CPVO
Υπηρεσία του BEREC
EIGE
ESA

1 234
1 093
884
834
781
744
572
515
485
481
432
397
380
313
274
271
267
250
242
217
213
212
202
177
166
124
108
105
105
102
95
87
84
81
75
66
63
48
43
43
16

Πηγή: Στοιχεία που συγκέντρωσε το ΕΕΣ.
7

Στα αριθμητικά στοιχεία για το «προσωπικό» περιλαμβάνεται ο πραγματικός αριθμός των
θέσεων που καταλάμβαναν οι μόνιμοι, οι έκτακτοι και οι συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

8

Τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν βασίζονται στο ισοδύναμο πλήρους
απασχόλησης (ΙΠΑ) μόνιμων, έκτακτων και συμβασιούχων υπαλλήλων, καθώς και
αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων.
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14 Οι περισσότεροι οργανισμοί δεν υλοποιούν μεγάλα επιχειρησιακά προγράμματα

δαπανών, αλλά εκτελούν τεχνικά, επιστημονικά ή ρυθμιστικά καθήκοντα. Ως εκ
τούτου, οι προϋπολογισμοί των περισσότερων συνίστανται κυρίως σε δαπάνες
προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (βλέπε γράφημα 5). Συνολικά, οι δαπάνες
προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες των οργανισμών αντιστοιχούν περίπου
στο 10,9 % του συνόλου των δαπανών προσωπικού και των διοικητικών δαπανών της
ΕΕ·(βλέπε γράφημα 7).

Γράφημα 7 – Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες* των
θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ το 2020 (σε εκατομμύρια ευρώ)
(εκατ. ευρώ)

Ευρωπαίος Επόπτης
Προστασίας Δεδομένων

9,4

Ευρωπαίος
Διαμεσολαβητής

10,1

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
των Περιφερειών
Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή
Ελεγκτικό Συνέδριο
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης
Δικαστήριο
Συμβούλιο

76,2
101,8
137,3
185,6
341,4
366,6

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1 121,0
1 331,2

Οργανισμοί
Επιτροπή

8 485,0

* Στις δαπάνες προσωπικού περιλαμβάνονται οι δαπάνες που σχετίζονται με το προσωπικό που είναι
επιφορτισμένο τόσο με επιχειρησιακά όσο και με διοικητικά καθήκοντα. Οι συνταξιοδοτικές εισφορές
δεν περιλαμβάνονται στα αριθμητικά στοιχεία των οργανισμών (με εξαίρεση τους
αυτοχρηματοδοτούμενους και τους μερικώς αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς).
Πηγή: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, οριστικοί ετήσιοι
λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2020 και οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί
των οργανισμών για το 2020, κατόπιν επεξεργασίας τους από το ΕΕΣ.
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15 Τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ των εισφορών από τον γενικό προϋπολογισμό της

ΕΕ χρηματοδοτούνται υπό διάφορους τομείς του ΠΔΠ, όπως φαίνεται στο γράφημα 8.

Γράφημα 8 – Χρηματοδότηση των οργανισμών από τον γενικό
προϋπολογισμό της ΕΕ ανά τομέα του ΠΔΠ
(εκατ. ευρώ)
2 404,9

1 155,4

58,9

1 169,9

Τομέας 1α του ΠΔΠ Τομέας 2 του ΠΔΠ Τομέας 3 του ΠΔΠ
Ανταγωνιστικότητα
για την ανάπτυξη
και την απασχόληση

Βιώσιμη ανάπτυξη:
φυσικοί πόροι

Ασφάλεια και
ιθαγένεια

ACER
Υπηρεσία του BEREC
Cedefop
EASA
EΑΤ
ECHA
EIOPA
ΕΙΤ
EMSA
ENISA
ERA
ESMA
EU-OSHA
Eurofound
GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

EΟΠ
EFCA

Cepol
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
EMCDDA
eu-LISA
Eurojust
Ευρωπόλ
FRA
Frontex
Chafea

20,4

0,2

Τομέας 4
του ΠΔΠ

Η Ευρώπη ως
παγκόσμιος
παράγοντας

ETF

Τομέας 5
του ΠΔΠ
Διοίκηση

ESA

Πηγή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί των οργανισμών για το 2020, βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε
το ΕΕΣ.
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Οι ρυθμίσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό και την απαλλαγή
είναι παρόμοιες για όλους τους οργανισμούς, πλην των EUIPO,
CPVO και SRB

16 Για την πλειονότητα των αποκεντρωμένων οργανισμών και των λοιπών οργάνων,

καθώς και για το σύνολο των εκτελεστικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
υπεύθυνα για τις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού και της χορήγησης
απαλλαγής είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στο γράφημα 9
παρουσιάζεται σχηματικά η χρονογραμμή της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής.

Γράφημα 9 – Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής για τους
περισσότερους οργανισμούς
Έως την 1η Ιουνίου
του έτους ν+1
το ΕΕΣ εγκρίνει τις
προκαταρκτικές
παρατηρήσεις για τους
οργανισμούς

Έως τις 15 Νοεμβρίου
του έτους ν+1

Έως τα μέσα Φεβρουαρίου
του έτους ν+2

το Συμβούλιο εγκρίνει τις
το ΕΕΣ διαβιβάζει την ετήσια έκθεσή
του για τους οργανισμούς της ΕΕ στο συστάσεις του για την απαλλαγή
και τις διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Κοινοβούλιο
Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης
της δήλωσης αξιοπιστίας

Έως την 1η Μαρτίου
του έτους ν+1

Έως την 1η Ιουλίου
του έτους ν+1

οι οργανισμοί διαβιβάζουν
τους προσωρινούς
λογαριασμούς τους
στο ΕΕΣ

οι οργανισμοί εγκρίνουν
τους οριστικούς
λογαριασμούς τους

Έως τα τέλη
Μεταξύ Δεκεμβρίου του έτους
ν+1 και τέλους Ιανουαρίου Μαρτίου του έτους ν+2
του έτους ν+2
εγκρίνονται οι εκθέσεις του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
πραγματοποιούνται οι ακροάσεις
στην Ολομέλειά του - το
των διευθυντών των οργανισμών της
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΕΕ ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου
αποφασίζει για τη χορήγηση
του Προϋπολογισμού (CONT) του
απαλλαγής ή την αναβολή
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της
της
Επιτροπής Προϋπολογισμού του
Συμβουλίου

Πηγή: ΕΕΣ.

17 Εντούτοις, οι δύο πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενοι αποκεντρωμένοι οργανισμοί

(το CPVO και το EUIPO) υποβάλλονται σε διαδικασίες προϋπολογισμού και χορήγησης
απαλλαγής από το διοικητικό συμβούλιο ή την επιτροπή προϋπολογισμού
αντιστοίχως και όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ομοίως, για το
SRB η ετήσια διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού του και χορήγησης
απαλλαγής αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου του.

20

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

18 Το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ (EUAN) 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. Συνιστά αναγνώριση της ανάγκης των
οργανισμών να επικοινωνούν με περισσότερο συντονισμένο τρόπο με τους οικείους
ενδιαφερόμενους και εξυπηρετεί ως ένα πρώτο σημείο εισόδου για τη συγκέντρωση
και τη διάδοση πληροφοριών μεταξύ όλων των οργανισμών. Η λειτουργία του
δικτύου βασίζεται στις προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί από τους οργανισμούς
στο πλαίσιο ενός πενταετούς στρατηγικού θεματολογίου, καθώς και σε ετήσια
προγράμματα εργασίας που ορίζουν τις δραστηριότητες και τους στόχους του.
Το 2020, το EUAN ενέκρινε τη δεύτερη πολυετή στρατηγική του (2021-2027) 9 που
ενσωματώνει την πολιτική και στρατηγική κατεύθυνση της νέας Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και διαρθρώνεται γύρω από δύο στρατηγικούς πυλώνες:
o

Το EUAN ως πρότυπο διοικητικής αριστείας

o

Το EUAN ως εδραιωμένος θεσμικός εταίρος

19 Η προεδρία του EUAN ασκείται εκ περιτροπής από διαφορετικό οργανισμό κάθε

χρόνο. Τις συνεδριάσεις της ολομέλειας που πραγματοποιούνται δις ετησίως
συντονίζει η Κοινή Υπηρεσία Υποστήριξης. Εντός του EUAN λειτουργούν δέκα
θεματικά υποδίκτυα (βλέπε γράφημα 10), καθένα εκ των οποίων εστιάζει σε μία
θεματική. Αλληλεπιδρούν επίσης με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα οποία μπορούν
με τη σειρά τους να συμμετέχουν στα υποδίκτυα ως μέλη. Το ΕΕΣ, συμμετέχει ενεργά
σε ορισμένες από αυτές τις συνεδριάσεις της ολομέλειας και των υποδικτύων,
ανταλλάσσοντας ορθές πρακτικές και παρέχοντας πληροφορίες για τις διαδικασίες
και τα αποτελέσματα του ελέγχου.

9

«2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network», Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2020.
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Γράφημα 10 – Κοινή Υπηρεσία Υποστήριξης και υποδίκτυα του EUAN
GN

Δίκτυο
οικολογικού
προσανατολισμού

PDN

Δίκτυο ανάπτυξης
επιδόσεων

NAPO

HCIN

Δίκτυο υπευθύνων για τη σύναψη
συμβάσεων των οργανισμών

Επικεφαλής του Δικτύου
Επικοινωνίας και Πληροφόρησης

EU-ANSA

Δίκτυο οργανισμών της ΕΕ για
την παροχή επιστημονικών
συμβουλών

Κοινή Υπηρεσία
Υποστήριξης
του EUAN

IAAPN

ICTAC

Συμβουλευτική επιτροπή για τις
τεχνολογίες των πληροφοριών
και των επικοινωνιών

IAAN

Διοργανικό Δίκτυο
Προσφυγών

Διοργανικό δίκτυο
λογιστών

EFRAN

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί που
εισπράττουν τέλη

IALN

Διοργανικό Νομικό
Δίκτυο

Πηγή: EUAN.

20 Στο επίκεντρο των εργασιών του EUAN και τον πυρήνα αμφότερων των

πολυετών στρατηγικών είναι η πτυχή της ανταλλαγής υπηρεσιών, γνώσεων και
εμπειρογνωσίας. Παραδείγματα συνεργασίας είναι η ανταλλαγή υπηρεσιών στους
τομείς της ανάκαμψης από καταστροφή, της λογιστικής, των κοινών διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων (βλέπε πλαίσιο 1), των σχετικών με την COVID-19 ζητημάτων
(βλέπε πλαίσιο 2) και της προστασίας των δεδομένων.

Πλαίσιο 1
Παράδειγμα συνεργασίας στο πλαίσιο κοινών διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων
Οι κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων είναι ένα από τα κίνητρα για
συνεργασία που προωθεί το EUAN. Όπως αναφέραμε ήδη στην ετήσια ετήσια
έκθεση για το 2018, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και άλλοι φορείς, από κοινού
με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ (όργανα της ΕΕ), έχουν επίσης διερευνήσει τις
δυνατότητες που μπορεί να προσφέρουν οι κοινές διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων για αυξημένη διοικητική αποδοτικότητα και οικονομίες κλίμακας. Ο
αριθμός των κοινών προσκλήσεων υποβολής προσφορών που δημοσίευσαν τα
όργανα της ΕΕ αυξήθηκε από 1 σε 17 το διάστημα 2014-2020, ενώ, στο τέλος
του 2020, 64 όργανα της ΕΕ είχαν συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες κοινές
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (βλέπε γράφημα 11). Οι κοινές διαδικασίες

22

σύναψης συμβάσεων ενδέχεται να συμβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας
και στην εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας.

Γράφημα 11 – Αριθμός κοινών προσκλήσεων
98
87
Αριθμός συμμετεχόντων
οργανισμών, οργάνων και
κοινών επιχειρήσεων

74
64

Αριθμός κοινών
προσκλήσεων

22
2
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Πηγή: EUAN.
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Πλαίσιο 2
Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μέτρα απόκρισης στην κρίση
της COVID-19
Κατόπιν της έξαρσης της COVID-19, η Κοινή Υπηρεσία Υποστήριξης διαδραμάτισε
ενεργό ρόλο στον συντονισμό των μέτρων απόκρισης. Τον Απρίλιο του 2020, το
EUAN συγκρότησε μια συμβουλευτική ομάδα για νέους τρόπους εργασίας, μια
άτυπη ομάδα εργασίας που θα εξυπηρετούσε ως πλατφόρμα ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ των διαχειριστών πόρων των οργανισμών. Από τη
συγκρότησή της, η ομάδα εργασίας συνήλθε 27 φορές. Συνέβαλε στην
ευθυγράμμιση των διαδικασιών των οργανισμών για πολιτικές που αφορούν τα
μέτρα γενικευμένης τηλεργασίας, τις κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για
προσωπικό εξοπλισμό προστασίας και πολιτικές για την επιστροφή στο γραφείο.
Εξυπηρετεί επίσης ως δίαυλος για τον συντονισμό σχετικών με την COVID-19
ζητημάτων που οι οργανισμοί επιθυμούσαν να υποδείξουν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Οι δράσεις του EUAN αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, η
οποία το πρότεινε, μεταξύ άλλων, για το βραβείο χρηστής διοίκησης του 2021 για
τον συντονισμό της απόκρισης των οργανισμών της ΕΕ στην κρίση της COVID-19 10.
Πηγή: EUAN και Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια.

10

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/141316
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Ο έλεγχός μας
Η εντολή μας

21 Όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (ΣΛΕΕ), ελέγξαμε 11:
o

τους λογαριασμούς και των 41 οργανισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις
οικονομικές καταστάσεις12 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του
προϋπολογισμού 13 για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020,
καθώς και

o

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

22 Βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου μας, παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ή στις άλλες αρμόδιες για τη χορήγηση απαλλαγής
αρχές (βλέπε σημείο 17), μία δήλωση αξιοπιστίας ανά οργανισμό σχετικά με την
αξιοπιστία των λογαριασμών του, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των
πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Κατά περίπτωση, οι εν λόγω δηλώσεις
αξιοπιστίας συνοδεύονται από σημαντικές παρατηρήσεις ελέγχου.

Παραπέμπουμε περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης στα
αρμόδια όργανα της ΕΕ, την OLAF και την EPPO

23 Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

για ζητήματα σχετικά με την απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες που πλήττουν
τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Κατόπιν αιτήματος της OLAF, της κοινοποιούμε
στοιχεία από τους ελέγχους σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ που θα μπορούσαν
11

Οι ELA και EPPO δεν υποβλήθηκαν σε έλεγχο το 2020, δεδομένου ότι δεν είχαν αποκτήσει
ακόμη οικονομική αυτονομία.

12

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.

13

Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι εκθέσεις που
παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.

25
να της χρησιμεύσουν στο πλαίσιο των ερευνών της. Συμβουλευόμαστε επίσης την
OLAF σχετικά με τυχόν υπόνοιες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των ελεγκτικών
εργασιών μας, μολονότι οι έλεγχοί μας δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη διερεύνηση
περιπτώσεων απάτης. Για το οικονομικό έτος 2020, επεκτείναμε τη συνεργασία μας
και με την άρτι ιδρυθείσα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία είναι αρμόδια για
την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλημάτων εις
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Παραπέμψαμε στην EPPO την υπόνοιά
μας σχετικά με έναν οργανισμό της ΕΕ και ενημερώσαμε σχετικώς την OLAF. Συνολικά,
από το οικονομικό έτος 2001 και πριν από τη σύσταση της EPPO, έχουμε παραπέμψει
στην OLAF άλλους οκτώ οργανισμούς, επειδή εντοπίσαμε μία ή περισσότερες
περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης στις πράξεις του δείγματός μας.

Ψηφιοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών στο ΕΕΣ

24 Το ΕΕΣ θεώρησε τον ετήσιο έλεγχο των οργανισμών της ΕΕ πρόσφορη ευκαιρία

να υποβληθούν σε δοκιμασία οι δυνατότητες των αυτοματοποιημένων ελεγκτικών
διαδικασιών. Ο έλεγχος των οργανισμών περιλαμβάνει περί τις 200 ελεγκτικές
διαδικασίες, οι οποίες καλύπτουν τομείς όπως οι πληρωμές, οι μισθοί, οι συμβάσεις,
ο προϋπολογισμός, οι προσλήψεις και οι ετήσιοι λογαριασμοί. Το 2019,
δρομολογήσαμε ένα πιλοτικό έργο στο πλαίσιο του οποίου διερευνούνταν τρόποι
αυτοματισμού των διαδικασιών για τον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας
των αναλήψεων υποχρεώσεων, των πληρωμών και των μισθών, καθώς και για τον
έλεγχο των λογαριασμών. Το έργο αφορούσε τους έξι εκτελεστικούς λογαριασμούς
της ΕΕ. Σε αντίθεση με τους περισσότερους αποκεντρωμένους οργανισμούς 14, οι
εκτελεστικοί οργανισμοί διαθέτουν παρόμοιες διοικητικές διαδικασίες και παρόμοια
συστήματα ΤΠ (ήτοι το σύστημα του προϋπολογισμού, το λογιστικό σύστημα και το
σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων).

25 Το 2020, συνεχίσαμε το πιλοτικό έργο μας και βελτιώσαμε τις ελεγκτικές

διαδικασίες που είχαμε αναπτύξει προηγουμένως για τους εκτελεστικούς
οργανισμούς, ενισχύοντας την ακρίβειά τους, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των
εξαιρέσεων που καλούνται να επαληθεύουν οι ελεγκτές. Επίσης, εφαρμόσαμε πέντε
νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες στον τομέα του ελέγχου των λογαριασμών.
Όπως αναμενόταν, δεν προέκυψαν ουσιώδη σφάλματα στο πλαίσιο της εν λόγω
δοκιμασίας. Ωστόσο, διαπιστώσαμε κάποια εξοικονόμηση χρόνου, όπως
παρουσιάζεται στο γράφημα 12. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν το δυναμικό
που υπάρχει για ουσιαστική εξοικονόμηση άπαξ και αυτοματοποιηθούν περισσότερες
14

Βλέπε σημεία 2.26 και 2.27 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το
οικονομικό έτος 2017.

26
διαδικασίες και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο περισσότερων ελεγκτικών εργασιών. Η
αυτοματοποίηση αυτή θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια όπως και η παρατήρησή της.

Γράφημα 12 – Αυτοματοποίηση των ελεγκτικών δοκιμασιών για τον
έλεγχο των λογαριασμών
Βασικά οφέλη των υπό σχεδιασμό ή ανάπτυξη λύσεων είναι:

Αύξηση του επιπέδου διασφάλισης
στο πλαίσιο του ελέγχου, μέσω της
υποβολής του συνολικού πληθυσμού
σε δοκιμασία

Πηγή: ΕΕΣ.

Μέσος χρόνος
διεκπεραίωσης
ανά οργανισμό

Εξασφάλιση χρόνου στους ελεγκτές
προκειμένου να αφοσιώνονται σε
εργασίες υψηλότερης προστιθέμενης
αξίας

~ 1 ώρα

Αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας
κατά 98 %

~ 60
δευτερόλεπτα

Χρόνος
διεκπεραίωσης
για 6 οργανισμούς

~ 6 ώρες
~ 90

δευτερόλεπτα
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Οι διαπιστώσεις μας
Τα αποτελέσματα των ετήσιων ελέγχων των οργανισμών για
το οικονομικό έτος 2020 είναι στο σύνολό τους θετικά

26 Συνολικά, στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήσαμε σχετικά με τους ετήσιους

λογαριασμούς του οικονομικού έτους που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, καθώς και
σχετικά με τα έσοδα επί των οποίων αυτοί βασίζονται, επιβεβαιώθηκαν τα θετικά
αποτελέσματα που είχαμε αναφέρει τα προηγούμενα έτη. Ωστόσο χρειάζονται
ορισμένες βελτιώσεις στον τομέα των πληρωμών επί των οποίων βασίζονται οι
λογαριασμοί.

Γράφημα 13 – Ετήσιες ελεγκτικές γνώμες σχετικά με τους
λογαριασμούς, τα έσοδα και τις πληρωμές των οργανισμών την
περίοδο 2018-2020
41 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Πληρωμές
Έσοδα
Λογαριασμοί

40 | 1
41
41

2018

39 | 2
41
41

2019

38 | 3
41
41

2020

ΓΝΩΜΕΣ
Χωρίς επιφύλαξη
Με επιφύλαξη
Αρνητική

Πηγή: ΕΕΣ.

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

27 Για το οικονομικό έτος 2020 το ΕΕΣ διατύπωσε ελεγκτικές γνώμες χωρίς

επιφύλαξη για τους λογαριασμούς όλων των οργανισμών (βλέπε γράφημα 13).

Η ενότητα περί επισήμανσης ειδικού θέματος είναι σημαντική για την
κατανόηση των λογαριασμών των EMA και SRB

28 Στην ενότητα με τίτλο «Επισήμανση ειδικού θέματος» η προσοχή των

αναγνωστών εφιστάται σε σημαντικά ζητήματα που έχουν καθοριστική σημασία για

28
την κατανόηση των λογαριασμών. Κατά το οικονομικό έτος 2020, η σχετική ενότητα
περί «Επισήμανσης ειδικού θέματος» περιελήφθη στις εκθέσεις που καταρτίσαμε για
δύο οργανισμούς: τον EMA και το SRB.

29 Όσον αφορά τον EMA, τον οργανισμό που είχε προηγουμένως την έδρα του στο

Λονδίνο και μετεγκαταστάθηκε στο Άμστερνταμ, εφιστούμε την προσοχή σε ένα
ζήτημα που αφορά τη συμφωνία μίσθωσης των προηγούμενων εγκαταστάσεων του
οργανισμού στο Λονδίνο. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως το 2039,
χωρίς να προβλέπεται πρόωρη λύση της. Τον Ιούλιο του 2019, ο EMA κατέληξε σε
συμφωνία με τον εκμισθωτή και κατάφερε να υπεκμισθώσει, από τον ίδιο μήνα, τα
πρώην γραφεία του υπό όρους που συνάδουν με τους όρους της κύριας σύμβασης
μίσθωσης. Η σύμβαση υπεκμίσθωσης έχει την ίδια διάρκεια με τη σύμβαση μίσθωσης
του EMA. Δεδομένου ότι ο EMA παραμένει συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης
μίσθωσης, συνεχίζει, βάσει της εν λόγω σύμβασης, να φέρει ευθύνη για το σύνολο
των οφειλόμενων μισθωμάτων, εάν ο υπομισθωτής αθετήσει τις υποχρεώσεις του.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό εκτιμώμενο εναπομένον μίσθωμα, τα συναφή
έξοδα λειτουργίας και η ασφάλιση του εκμισθωτή που οφείλει να καταβάλει ο EMA
έως το τέλος της περιόδου μίσθωσης ανέρχονται σε 377 εκατομμύρια ευρώ.

30 Όσον αφορά τους λογαριασμούς του SRB, επισημαίνουμε ότι ο έλεγχός μας δεν

κάλυπτε τις σχετικές με εισφορές διοικητικές προσφυγές ή ένδικες διαφορές μεταξύ
ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων και εθνικών αρχών εξυγίανσης και του Συμβουλίου
Εξυγίανσης, ούτε τις άλλες προσφυγές που ασκήθηκαν κατά του SRB ενώπιον του
Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πιθανές
επιπτώσεις τους στις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης για το
οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (ιδίως όσον αφορά τις
ενδεχόμενες υποχρεώσεις, τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις) υπόκεινται σε
χωριστό ειδικό ετήσιο έλεγχο από το ΕΕΣ, όπως ορίζεται στο άρθρο 92,
παράγραφος 4, του κανονισμού ΕΜΕ.

31 Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή στις σημειώσεις των οικονομικών

καταστάσεων στους οριστικούς λογιαριασμούς του SRB, οι οποίες περιγράφουν, υπό
το πρίσμα της τρέχουσας κρίσης της COVID-19, τον πιθανό αντίκτυπο στο
χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων.

Η ενότητα περί λοιπών θεμάτων πραγματεύεται ζήτημα ειδικής
σημασίας για τον Chafea

32 Ο Chafea έπαυσε να υφίσταται την 1η Απριλίου 2021 και τα καθήκοντά του

έχουν ανακατανεμηθεί σε άλλους οργανισμούς. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι εν λόγω

29
οργανισμοί είναι άλλες ενοποιημένες οντότητες της ΕΕ, η ανακατανομή δεν επηρεάζει
το ύψος των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στους ετήσιους λογαριασμούς
του Chafea για το 2020.

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

33 Το ΕΕΣ εκδίδει ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και

την κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί όλων των
οργανισμών.

Η ενότητα περί επισήμανσης ειδικού θέματος συμβάλλει στην καλύτερη
κατανόηση των εσόδων του SRB

34 Χρησιμοποιήσαμε επίσης μια ενότητα περί επισήμανσης ειδικού θέματος στην

έκθεσή μας για το SRB, η οποία αφορούσε το ζήτημα που περιγράφεται στο
σημείο 30 ανωτέρω.

Η ενότητα περί λοιπών θεμάτων πραγματεύεται ζήτημα ειδικής
σημασίας για την ESMA και το SRB

35 Όσον αφορά την ESMA, 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. Η
ESMA γνωρίζει τον συγκεκριμένο κίνδυνο και στις 29 Ιανουαρίου 2021 δημοσίευσε
έγγραφο διαβούλευσης 15. Έπειτα από τη δημοσίευση αυτού του εγγράφου, υπέβαλε
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Ιουνίου 2021 υπόμνημα με τεχνικές συμβουλές
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού για τον μετριασμό του κινδύνου.

15

Έγγραφο διαβούλευσης της ESMA 80-196-5019. Βλέπε
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-chargedcredit-rating-agencies-esma.
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36 Επιπλέον, για την ESMA, τα τέλη για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

υπολογίζονται βάσει του κύκλου εργασιών κάθε επιμέρους αρχείου καταγραφής
συναλλαγών. Μολονότι ο κανονισμός που διέπει τα τέλη δεν προβλέπει ένα
ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο ελέγχου, το οποίο να εξασφαλίζει την
αξιοπιστία των πληροφοριακών στοιχείων, όλα τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών
μπόρεσαν να παρουσιάσουν γνώμες ανεξάρτητων ελεγκτών, στις οποίες δηλωνόταν
ότι οι οικονομικές καταστάσεις τους για το 2019 (που χρησιμοποιήθηκαν για τους
υπολογισμούς των τελών) παρείχαν ακριβοδίκαιη εικόνα της κατάστασης. Ωστόσο, οι
πληροφορίες που υποβλήθηκαν σχετικά, αφενός, με τον αριθμό των συναλλαγών που
αναφέρθηκαν στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών κατά τη διάρκεια του 2019 και,
αφετέρου, τον αριθμό των καταγεγραμμένων εκκρεμών συναλλαγών στις
31 Δεκεμβρίου 2019 υποβλήθηκαν σε περιορισμένη μόνο επισκόπηση από
ανεξάρτητους ελεγκτές. Τον Μάρτιο του 2021, η ESMA δημοσίευσε έγγραφο
διαβούλευσης16, στο οποίο προτείνεται να απλουστευθεί η μέθοδος που
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών των αρχείων
καταγραφής συναλλαγών, προκειμένου να υπολογιστούν τα ετήσια εποπτικά τέλη,
περιλαμβάνοντας μόνο τα έσοδα και αποκλείοντας τα σχετικά με τις δραστηριότητες
αριθμητικά στοιχεία.

37 Χωρίς να θέτουμε υπό αμφισβήτηση την επίσημη ελεγκτική γνώμη μας,

επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι οι εισφορές στο Ενιαίο
Ταμείο Εξυγίανσης υπολογίζονται βάσει των πληροφοριακών στοιχείων που
διαβιβάζουν στο SRB τα πιστωτικά ιδρύματα. Σε αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία
βασίστηκε ο έλεγχος στον οποίο υποβάλαμε τα έσοδα του SRB, χωρίς όμως να
επαληθεύσουμε την αξιοπιστία τους. Ο κανονισμός για τον ΕΜΕ δεν προβλέπει ένα
ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο δικλίδων ελέγχου, το οποίο να εξασφαλίζει την
αξιοπιστία των πληροφοριακών στοιχείων. Εντούτοις, το SRB υποβάλλει τα
πληροφοριακά στοιχεία τόσο σε ελέγχους συμφωνίας όσο και σε αναλυτικούς
ελέγχους, καθώς και σε ορισμένους κατασταλτικούς ελέγχους στο επίπεδο των
πιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, το SRB δεν μπορεί να δημοσιεύει λεπτομερή
στοιχεία σχετικά με τους προσαρμοσμένους στους κινδύνους υπολογισμούς των
εισφορών 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.

16

Έγγραφο διαβούλευσης της ESMA 74-362-1864. Βλέπε
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-undersftr-and-emir.
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Ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα
και την κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι
λογαριασμοί των οργανισμών, πλην των ACER, eu-LISA και
ENISA

38 Για 38 οργανισμούς, διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά

με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι
ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Κατά τη γνώμη μας, όσον αφορά αυτούς τους οργανισμούς, οι πληρωμές ήταν
νόμιμες και κανονικές από κάθε ουσιώδη πλευρά (βλέπε γράφημα 13).

39 Όσον αφορά τον ACER, διατυπώσαμε γνώμη με επιφύλαξη σχετιζόμενη με τις

διαπιστώσεις που αναφέρουμε για το οικονομικό έτος 2019. Το ΕΕΣ κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι αρκετές από τις επιμέρους συμβάσεις που συνάφθηκαν υπό τη
σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες ΤΠ ήταν παράτυπες, καθότι δεν είχε διοργανωθεί
ανταγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης. Οι πληρωμές που
πραγματοποιήθηκαν το οικονομικό έτος 2020 ανήλθαν σε 752 654 ευρώ (3,7 % των
συνολικών πιστώσεων πληρωμών που ήταν διαθέσιμες το 2020).

40 Όσον αφορά τον eu-LISA, διατυπώνουμε γνώμη με επιφύλαξη, βάσει δύο

παράτυπων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Σε μία περίπτωση, ο eu-LISA
υπέγραψε επιμέρους σύμβαση για λογισμικό διαφορετικό από το λογισμικό που
προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά του για τη σχετική σύμβαση-πλαίσιο, χωρίς
να έχει επέλθει τροποποίηση της σύμβασης-πλαισίου. Η απόκτηση διαφορετικού
προϊόντος που δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά τιμής, σε διαφορετική τιμή από
το αρχικά προσφερόμενο προϊόν, αποτελεί απόκλιση από τη σύμβαση-πλαίσιο. Σε
μιαν άλλη περίπτωση, ο eu-LISA υπέγραψε δελτίο παραγγελίας για υπηρεσίες
συντήρησης που καλύπτoυν τέσσερα έτη. Αυτό αντέβαινε στις διατάξεις της
σύμβασης-πλαισίου, βάσει της οποίας η εκ των προτέρων τιμολόγηση υπηρεσιών
επιτρεπόταν για ένα έτος. Το συνολικό ποσό των πληρωμών που κρίθηκε ότι δεν
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σύμβασης-πλαισίου ανήλθε σε
10 405 075 ευρώ και αντιπροσωπεύει το 4,1 % του συνόλου των πιστώσεων
πληρωμών που ήταν διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2020.

41 Όσον αφορά τον ENISA, η γνώμη με επιφύλαξη αφορά την απουσία

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε έναν υπάλληλο. Υπάρχει χρονικό κενό ανάμεσα στη
λήξη της προσωρινής μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε υπάλληλο στην οποία είχε
προβεί ο τέως εκτελεστικός διευθυντής και την έναρξη της νέας μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στην οποία προέβη ο νέος εκτελεστικός διευθυντής που ανέλαβε
καθήκοντα. Την περίοδο αυτή, ο εν λόγω μέλος υπάλληλος ενέκρινε αναλήψεις
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υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού ύψους 529 120 ευρώ και πληρωμές
ύψους 914 100 ευρώ χωρίς να υφίσταται έγκυρη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (3,5 %
των συνολικών διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών το 2020).

Η ενότητα περί λοιπών θεμάτων πραγματεύεται ζητήματα ειδικής
σημασίας για τους ACER, ENISA και EASO

42 Το ΕΕΣ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι ACER και ENISA δεν ενέκριναν

εσωτερικούς κανόνες που να διασφαλίζουν τη συνέχεια των μεταβιβάσεων
αρμοδιοτήτων σε περίπτωση αποχώρησης του μεταβιβάζοντος ή προς ον η
μεταβίβαση διατάκτη. Πρόκειται για σημαντική αδυναμία του συστήματος
εσωτερικών δικλίδων ελέγχου (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σημείο 48 και
επόμενα).

43 Όσον αφορά την EASO, σημειώνουμε ότι εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον του Γενικού

Δικαστηρίου 17, η οποία έχει σημασία για διάφορες πτυχές της ελεγκτικής γνώμης μας.
Το 2020, η EASO κίνησε ανοικτή διαδικασία για την εξασφάλιση εργαζομένων μέσω
εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, με σκοπό την υποστήριξη των κεντρικών
γραφείων της και των επιχειρήσεών της στη Μάλτα. Το συνολικό εκτιμώμενο ποσό
ανερχόταν σε 27,7 εκατομμύρια ευρώ και κάλυπτε διάστημα 48 μηνών. Τον Οκτώβριο
του 2020, κατατέθηκε προσφυγή κατά της EASO ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεπιτυχούσα υποψήφια που αμφισβητούσε την έκβαση
της διαγωνιστικής διαδικασίας.

44 Ομοίως με τα όσα αναφέρουμε για τους λογαριασμούς του EIGE στην έκθεση

του ΕΕΣ για το 2019, σημειώνουμε ότι εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18, η οποία έχει σημασία για διάφορες πτυχές της ελεγκτικής
γνώμης μας. Η υπόθεση αφορά διάφορα ερωτήματα που έχει θέσει το Ανώτατο
Δικαστήριο της Λιθουανίας σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2008/104/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 19 περί της εργασίας μέσω εταιρείας
προσωρινής απασχόλησης σε οργανισμούς της ΕΕ. Δεδομένου ότι η απόφαση του
Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με τα ερωτήματα αυτά μπορεί να επηρεάσει τη θέση του
ΕΕΣ όσον αφορά τη χρησιμοποίηση προσωρινά απασχολούμενων από το EIGE, το ΕΕΣ
δεν υποβάλλει παρατηρήσεις, ούτε σχετικά με την παρακολούθηση των

17

Υπόθεση αριθ. T-621/20 (EMCS κατά EASO).

18

Υπόθεση αριθ. C-948/19 (Manpower Lit).

19

ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9.
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παρατηρήσεων προηγούμενων ετών, έως ότου το Δικαστήριο της ΕΕ εκδώσει οριστική
απόφαση για την εν λόγω υπόθεση.

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν τομείς που επιδέχονται
βελτίωση στην περίπτωση 23 οργανισμών

45 Πέραν των ελεγκτικών γνωμών μας και των ενοτήτων περί «Επισήμανσης ειδικού

θέματος» και περί «Λοιπών θεμάτων», διατυπώσαμε επίσης 54 παρατηρήσεις (έναντι
82 παρατηρήσεων για το οικονομικό έτος 2019) σχετικά με 23 οργανισμούς,
αναφερόμενοι σε ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Στην πλειονότητά
τους, οι παρατηρήσεις αυτές αφορούν αδυναμίες στις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου,
τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και τη διαχείριση του
προϋπολογισμού. Οι αδυναμίες στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παραμένουν η
κύρια πηγή παράτυπων πληρωμών.

46 Στο γράφημα 14 και το γράφημα 15 παρουσιάζονται ο αριθμός των

διαφορετικών ειδών παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν για τους 41 οργανισμούς
στην έκθεση, περιλαμβανομένων των ελεγκτικών γνωμών και των συνοδευτικών
ενοτήτων περί «Επισήμανσης ειδικού θέματος» και περί «Λοιπών θεμάτων».

Γράφημα 14 – Αριθμός παρατηρήσεων ανά οργανισμό

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
Διαδικασίες πρόσληψης
Εσωτερικές δικλίδες ελέγχου
(πλην των διαδικασιών σύναψης
συμβάσεων, πρόσληψης)

Διαχείριση του προϋπολογισμού
8

Πηγή: ΕΕΣ.

7

6

5

4

3

2

1

34

Γράφημα 15 – Αριθμός παρατηρήσεων ανά είδος συχνώς
εμφανιζόμενων αδυναμιών

7
6
5
4
3
2
1

Πλήθος αδυναμιών
στις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων

Πλήθος αδυναμιών
στη διαχείριση
του προϋπολογισμού

Πλήθος αδυναμιών
στις εσωτερικές δικλίδες
ελέγχου

0

Στις περιπτώσεις αυτές η αδυναμία
οδήγησε στην πραγματοποίηση
παράτυπων πληρωμών

Πηγή: ΕΕΣ.

Οι εσωτερικές δικλίδες ελέγχου είναι ο τομέας με τη μεγαλύτερη
επικινδυνότητα ως προς την εμφάνιση σφαλμάτων

47 Για 13 οργανισμούς (ACER, CEPOL, EASME, EASO, ΕΑΤ, EIOPA, EMSA, ESMA,

ENISA, ETF, Eurofound, Frontex και SRB) αναφέρουμε αδυναμίες στις εσωτερικές
δικλίδες ελέγχου που σχετίζονται με την απουσία προληπτικών/κατασταλτικών
δικλίδων ελέγχου (βλέπε πλαίσιο 3), την ανεπαρκή διαχείριση αναλήψεων
υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού / νομικών δεσμεύσεων ή τη μη
καταχώριση αναφορών στο μητρώο εξαιρέσεων. Στο γράφημα 15 παρουσιάζονται οι
πλέον κοινοί τύποι των αδυναμιών που εντοπίζονται στις εσωτερικές δικλίδες
ελέγχου.
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Πλαίσιο 3
Παράδειγμα απουσίας προληπτικών εσωτερικών δικλίδων ελέγχου
Κατά τον έλεγχό μας, επισημάναμε την απουσία εσωτερικών δικλίδων ελέγχου
σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης-πλαισίου που υπεγράφη από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018 για λογαριασμό άνω των 60 οργάνων της ΕΕ.
Σκοπός της ήταν η απόκτηση αδειών χρήσης λογισμικού και υπηρεσιών ΤΠ. Ο
ανάδοχος, ενεργώντας ως μεσάζων, έχει δικαίωμα να προσαυξάνει κατά ένα
ορισμένο ποσοστό τις τιμές των προμηθευτών. Σε σχέση με τις αγορές στο
πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου, παρατηρήσαμε ότι, παραδείγματος
χάριν, ο EASME δεν εφάρμοσε εσωτερικές δικλίδες ελέγχου για να βεβαιώσει την
ακρίβεια των τιμών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων που χρέωσε ο ανάδοχος.

Παρατηρήσεις σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων που συνδέονται με την
εκτέλεση του προϋπολογισμού

48 Στο πλαίσιο του ελέγχου μας, διαπιστώσαμε επίσης αδυναμίες όσον αφορά τη

συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο
μεταβιβάζων τις αρμοδιότητες ή ο προς ον η μεταβίβαση διατάκτης αποχωρεί από τα
καθήκοντά του και, ιδίως, όταν αναλαμβάνει καθήκοντα νέος εκτελεστικός
διευθυντής, ο οποίος συνιστά τον διατάκτη του οργανισμού.

49 Ο ρόλος του διατάκτη διαφέρει μεταξύ οργανισμών και θεσμικών οργάνων. Τα

ίδια τα θεσμικά όργανα αναλαμβάνουν τον ρόλο του διατάκτη και μεταβιβάζουν τις
σχετικές αρμοδιότητες σε υπαλλήλους τους. Οι γενικοί διευθυντές και οι γενικοί
γραμματείς των θεσμικών οργάνων είναι όλοι κύριοι διατάκτες. Ωστόσο, στους
οργανισμούς, ο ρόλος του διατάκτη ανατίθεται στον εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος
εκτελεί τον προϋπολογισμό με δική του ευθύνη. Το γεγονός ότι η ευθύνη εκτέλεσης
του προϋπολογισμού βαρύνει τον εκτελεστικό διευθυντή αποτελεί βασικό ειδοποιό
χαρακτηριστικό των οργανισμών.

50 Ούτε στους δημοσιονομικούς κανονισμούς των οργανισμών ούτε στον γενικό

δημοσιονομικό κανονισμό δίδεται σαφής απάντησης στο ζήτημα της συνέχειας των
μεταβιβάσεων αρμοδιοτήτων μετά την αντικατάσταση ή την αποχώρηση του
διατάκτη. Για τη διευθέτηση της κατάστασης αυτής, τα θεσμικά όργανα εγκρίνουν
εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους,
περιλαμβανομένων διατάξεων που καλύπτουν τους όρους της κύριας και της
δευτερεύουσας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και της σχετικής αποδοχής της
μεταβίβασης, το εύρος των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων και τη συνέχεια των
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μεταβιβάσεων αυτών σε περίπτωση κατά την οποία ο διατάκτης αντικαθίσταται ή
αποχωρεί από το όργανο.

51 Για δύο οργανισμούς (ACER και ENISA), αναφερόμαστε στο ζήτημα αυτό στις

ελεγκτικές γνώμες μας, υπό τον τίτλο «Λοιπά θέματα», λόγω της απουσίας
εσωτερικών κανόνων ή αποφάσεων σχετικά με τη συνέχεια των μεταβιβάσεων
αρμοδιοτήτων σε περίπτωση κατά την οποία αναλαμβάνει καθήκοντα νέος
εκτελεστικός διευθυντής. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση σειράς
αναλήψεων υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού, νομικών δεσμεύσεων και
πράξεων πληρωμών με βάση αποφάσεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που είχε
λάβει ο τέως εκτελεστικός διευθυντής, οι οποίες δεν είχαν εγκριθεί από τον νέο
εκτελεστικό διευθυντή που ανέλαβε καθήκοντα. Κατά την άποψή μας, αυτό συνιστά
σημαντική αδυναμία του συστήματος εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.

52 Στην περίπτωση του ENISA, διατυπώσαμε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη

νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονταν οι
λογαριασμοί, για τον λόγο ότι, επί έξι εβδομάδες, ένας υπάλληλος ενέκρινε
αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού και πράξεις πληρωμών
χωρίς να του έχει μεταβιβαστεί καμία σχετική αρμοδιότητα (βλέπε σημείο 41).

53 Τα προηγούμενα χρόνια, γνωρίσαμε τις περιπτώσεις άλλων οργανισμών που

είχαν διαχειριστεί καταλλήλως την αλλαγή του εκτελεστικού διευθυντή τους. Το 2019,
νέοι εκτελεστικοί διευθυντές διορίστηκαν στην EASO και στον EMSA. Οι διευθυντές
αυτοί εξέδωσαν αμέσως αποφάσεις με τις οποίες επιβεβαίωναν τις μεταβιβάσεις
αρμοδιοτήτων των προκατόχων τους. Σε μιαν άλλη περίπτωση, που μπορεί μάλιστα
να θεωρηθεί ορθή πρακτική, το διοικητικό συμβούλιο του EMA ενέκρινε το 2019
χάρτη καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκτελεστικού διευθυντή ως διατάκτη, ο
οποίος περιείχε διατάξεις που ρύθμιζαν τη λήξη των καθηκόντων του εκτελεστικού
διευθυντή ως διατάκτη. Πρόκειται για κάτι ανάλογο με την πρακτική που εφαρμόζεται
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και συμπληρώνει τις γενικές διατάξεις του
δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ. Παραδείγματος χάριν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει εγκρίνει εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση του τμήματος του γενικού
προϋπολογισμού που την αφορά, οι οποίοι αναφέρονται στη συνέχεια των
μεταβιβάσεων αρμοδιοτήτων 20.

20

Άρθρο 13, παράγραφος 3, της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3.8.2018 C(2018)5120 - σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση του γενικού
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σχετικό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τμήμα):
«Εκτός και αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί ρητά από νέο κύριο διατάκτη, παραμένει σε ισχύ
η δευτερεύουσα μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην οποία έχει προβεί ο προκάτοχός του.»
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Οι αδυναμίες στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παραμένουν η κύρια
πηγή παράτυπων πληρωμών

54 Σκοπός των κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων είναι η διασφάλιση του

θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των προσφερόντων και η προμήθεια αγαθών και η
παροχή υπηρεσιών στην πλέον συμφέρουσα τιμή, με παράλληλη τήρηση των αρχών
της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των
διακρίσεων. Στα δείγματά μας περιλαμβάνονταν συμβάσεις-πλαίσιο, επιμέρους
συμβάσεις και απευθείας συμβάσεις από όλους τους οργανισμούς. Σε
δέκα οργανισμούς (Cedefop, CEPOL, EASO, ΕΑΤ, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA
και Eurojust), οι συμβάσεις που υποβάλαμε σε έλεγχο παρουσίαζαν όλες διαφόρων
ειδών ελλείψεις που χαρακτηρίζουν τις δημόσιες συμβάσεις και συνίσταντο κυρίως
στην απουσία ανταγωνισμού (βλέπε πλαίσιο 4), σε αδυναμίες της διαδικασίας
αξιολόγησης των προσφερόντων και σε προβλήματα με την εκτέλεση της σύμβασης.
Στο γράφημα 15 παρουσιάζονται επίσης ορισμένα επιπλέον στατιστικά στοιχεία ανά
είδος συχνότερων παρατηρήσεων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων.

Πλαίσιο 4
Παράδειγμα μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της σύμβασηςπλαισίου
Ο eu-LISA υπέγραψε επιμέρους σύμβαση για λογισμικό διαφορετικό από το
λογισμικό που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά του για τη σχετική
σύμβαση-πλαίσιο. Η αγορά διαφορετικού προϊόντος, μη περιλαμβανόμενου στην
τιμή που προσφέρθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού, είναι πράγματι δυνατή
σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 3, στοιχείο α), του δημοσιονομικού
κανονισμού της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ωστόσο της αντίστοιχης τροποποίησης
της σύμβασης-πλαισίου, η οποία δεν τηρήθηκε από τον eu-LISA. Ως εκ τούτου, η
αγορά λογισμικού μη περιλαμβανόμενου στην αρχικώς προσφερθείσα τιμή
συνιστά απόκλιση από τη σύμβαση-πλαίσιο. Τόσο η επιμέρους σύμβαση όσο και
η πληρωμή ύψους 10 399 834 ευρώ δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της
σύμβασης-πλαισίου.

55 Επιπλέον, όσον αφορά τον ACER, την EASO, το EUIPO, το EIGE και το Eurofound

αναφέραμε επίσης παράτυπες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το οικονομικό
έτος 2020 και συνδέονταν με παράτυπες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, τις οποίες
είχαμε αναφέρει σε προηγούμενα έτη.
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Αυξημένες οι αδυναμίες στη διαχείριση του προϋπολογισμού

56 Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ, οι πιστώσεις του

προϋπολογισμού που χορηγούνται για συγκεκριμένο οικονομικό έτος μπορούν, υπό
ορισμένες προϋποθέσεις21, να μεταφερθούν στο επόμενο. Μολονότι ο
δημοσιονομικός κανονισμός της ΕΕ δεν ορίζει ανώτατα όρια για αυτές τις μεταφορές
πιστώσεων και ο πολυετής χαρακτήρας των συναλλαγών τις δικαιολογεί σε μεγάλο
βαθμό, υπερβολικά υψηλά επίπεδα μεταφορών πιστώσεων υποδηλώνουν
ενδεχομένως καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας ή των
σχεδίων σύναψης συμβάσεων. Τα επίπεδα αυτών των μεταφορών επηρεάστηκαν εν
μέρει από την πανδημία COVID-19. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να υποδεικνύουν την
ύπαρξη διαρθρωτικού προβλήματος, αδυναμίες στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού
και ενδεχομένως παραβίαση της αρχής της ετήσιας διάρκειάς του. Τέτοιες αδυναμίες
αναφέρουμε για πέντε οργανισμούς (ACER, ESA, eu-LISA, FRA και Frontex).

57 Στο γράφημα 16 παρουσιάζεται συνοπτικά το επίπεδο των μεταφορών

ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο έτος ανά οργανισμό και ανά τίτλο του
προϋπολογισμού. Εμφανίζεται ως ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων22 που
μεταφέρθηκαν έναντι των συνολικών πιστώσεων 23 του σχετικού τίτλου του
προϋπολογισμού.

21

Οι προϋποθέσεις για τις μεταφορές πιστώσεων διευκρινίζονται στα άρθρα 12 και 13 του
δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ.

22

Οι ανειλημμένες πιστώσεις καλύπτουν το συνολικό κόστος των νομικών υποχρεώσεων που
καταχωρίστηκαν στο τρέχον οικονομικό έτος για την υλοποίηση πράξεων που εκτείνεται
σε ένα ή περισσότερα οικονομικά έτη.

23

Οι συνολικές πιστώσεις που καταχωρίστηκαν στον προϋπολογισμό του οργανισμού για
συγκεκριμένο οικονομικό έτος.
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Γράφημα 16 – Επίπεδο μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος ανά
τίτλο του προϋπολογισμού
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Πηγή: Προϋπολογισμός: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί των οργανισμών για το 2020, κατόπιν
επεξεργασίας τους από το ΕΕΣ.

58 Για οκτώ οργανισμούς (Cedefop, ΕΑΤ, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA, Ευρωπόλ και

Frontex) παρατηρήσαμε επίσης σειρά άλλων αδυναμιών. Οι αδυναμίες αυτές
αφορούσαν ζητήματα που κυμαίνονταν από τη διαχείριση των τελών έως τις
καθυστερημένες πληρωμές, τη γνωστοποίηση των συνεισφορών που ελήφθησαν και
τον υπολογισμό των συνεισφορών από τρίτες χώρες στους προϋπολογισμούς των
οργανισμών (βλέπε πλαίσιο 5). Στο γράφημα 15 παρουσιάζονται οι συχνότερες
μορφές αδυναμιών που αφορούν τη διαχείριση του προϋπολογισμού.
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Πλαίσιο 5
Παράδειγμα αδυναμίας στις εισφορές από τις χώρες της ΕΖΕΣ που
δεν ανήκουν στην ΕΕ
Η μέθοδος υπολογισμού των εισφορών που αναφέρεται στη δήλωση
συνεργασίας Cedefop-ΕΖΕΣ δεν εφαρμόστηκε ορθά για το οικονομικό έτος 2020.
Οι ελεγκτές εντόπισαν τρία υπολογιστικά σφάλματα εξαιτίας των οποίων οι
εισφορές της Νορβηγίας και της Ισλανδίας στον προϋπολογισμό του Cedefop για
το 2020 ήταν συνολικά κατά 20 272 ευρώ υψηλότερες από τις οφειλόμενες, και
αντίστοιχα η εισφορά της ΕΕ ήταν κατά 20 272 ευρώ χαμηλότερη από την
οφειλόμενη.

Ποικίλες οι παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων
πόρων

59 Κατά τον ετήσιο έλεγχο των οργανισμών για το οικονομικό έτος 2020,

διαπιστώσαμε αύξηση των αδυναμιών στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
Ελέγξαμε τις διαδικασίες πρόσληψης που εφαρμόζονταν σε 22 οργανισμούς. Σε έξι εξ
αυτών (ACER, EASO, EFSA, EMA, EMSA και Frontex) εντοπίσαμε διάφορα είδη
αδυναμιών: ανεπαρκή στάδια για την επαλήθευση του κατά πόσον δικαιούνται
επιδόματα υπάλληλοι που αναλαμβάνουν θέση εκτάκτου υπαλλήλου (EMSA),
παραμονή θέσης προϊσταμένου κενής για υπερβολικά μεγάλο διάστημα (EASO, EFSA),
μη αποτελεσματική εφαρμογή των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου κατά τις διαδικασίες
πρόσληψης (ACER), αδυναμίες στον διορισμό επιτροπών επιλογής στο πλαίσιο
προσλήψεων (EMA), αδυναμίες στη διαχείριση του βαθμού κατάταξης νέων
υπαλλήλων (Frontex).

Οι οργανισμοί προσαρμόστηκαν καλά στην πρωτοφανή
κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία COVID-19

60 Συμπληρώσαμε τον χρηματοοικονομικό έλεγχό μας με επισκόπηση του τρόπου

με τον οποίο οι διάφοροι οργανισμοί της ΕΕ διαχειρίστηκαν και οργάνωσαν την
απόκρισή τους στην κρίση που επέφερε η πανδημία COVID-19. Η επισκόπηση αυτή
περιλάμβανε μεταξύ άλλων και τους τομείς που αναφέρονται στο γράφημα 17.
Κατωτέρω παρουσιάζουμε επίσης ορισμένα παραδείγματα του αντίκτυπου της
COVID-19 στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προγραμμάτων εργασίας των
οργανισμών για το οικονομικό έτος 2020.
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Γράφημα 17 – Τομείς στους οποίους εστιάσαμε
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Πηγή: ΕΕΣ.

Οι οργανισμοί ενεργοποίησαν εγκαίρως σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας,
εξασφαλίζοντας το αδιάλειπτο των βασικών διεργασιών διακυβέρνησης και την
ευεξία των υπαλλήλων

61 Το βασικό καθοδηγητικό έγγραφο σε περιστάσεις κρίσεων είναι το σχέδιο

επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης της λειτουργίας έπειτα από
καταστροφή (εφεξής «ΣΕΣ»). Το έγγραφο αυτό παρέχει οδηγίες σχετικά με τις
εργασιακές διαδικασίες και την οργάνωση κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Ενδέχεται να
καλύπτει ολόκληρο τον οργανισμό ή να αναφέρεται σε επιμέρους επιχειρησιακές
μονάδες (βλέπε πλαίσιο 6). Το σχέδιο βασίζεται σε εκτιμήσεις κινδύνων και σε
σχεδιασμό σεναρίων, αποτελεί δε καθοριστικό μέρος του πλαισίου εσωτερικών
δικλίδων ελέγχου του οργανισμού.
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Πλαίσιο 6
Παράδειγμα περιεχομένου ενός σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας
και αποκατάστασης της λειτουργίας έπειτα από καταστροφή
Βασικές, καίριες πληροφορίες για την
επιχειρησιακή συνέχεια:

• άτομα επικοινωνίας σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης,

• διαδικασίες εκκένωσης σε περίπτωση
•
•

έκτακτης ανάγκης,
δίαυλοι επικοινωνίας (κατάλογος
παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύστημα διαδοχικών κλήσεων, ιστότοποι),
σημεία συγκέντρωσης κλπ.

Αντίδραση και απόκριση:

• καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων
•

των ομάδων διαχείρισης κρίσεων,
ομάδες επιχειρησιακής συνέχειας και
ομάδες αποκατάστασης της λειτουργίας.

Αρχές της επιχειρησιακής συνέχειας:

• ορισμοί,
• σύνοψη λειτουργιών και διαδικασιών
•
•
•
•

αποφασιστικής και κρίσιμης σημασίας,
νομική βάση,
πεδίο εφαρμογής και σενάρια,
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση,
δοκιμασίες και ασκήσεις.

Αποκατάσταση της λειτουργίας και
αποκλιμάκωση:

• ορισμοί,
• κατάλογοι ελέγχου αποκατάστασης της
•

λειτουργίας,
διαδικασίες και φορείς αποκλιμάκωσης.

Πηγή: ΣΕΣ του EIOPA.

62 Το ΣΕΣ δεν είναι στατικό έγγραφο. Παραδείγματος χάριν, το πρότυπο

ISO 27001 24 απαιτεί από τους οργανισμούς να επαληθεύουν ανά τακτά διαστήματα
τις καθιερωμένες και εφαρμοζόμενες δικλίδες ελέγχου για τη συνέχεια της ασφάλειας
των πληροφοριών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αυτές εξακολουθούν να
ισχύουν και να είναι αποτελεσματικές σε περίπτωση αντίξοων καταστάσεων. Από την
επισκόπησή μας προέκυψε ότι από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, 37 από τους
41 οργανισμούς (90 %) διέθεταν επισήμως εγκεκριμένο και επικαιροποιημένο ΣΕΣ
(βλέπε γράφημα 18).

24

Το ISO/IEC 27001 είναι διεθνές πρότυπο που αφορά τον τρόπο διαχείρισης της ασφάλειας
των πληροφοριών. Το πρότυπο παρουσιάζει λεπτομερώς τις απαιτήσεις για την
καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη διαρκή βελτίωση των συστημάτων
διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.
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Γράφημα 18 – Οι περισσότεροι οργανισμοί διαθέτουν επισήμως
εγκεκριμένο και επικαιροποιημένο ΣΕΣ
Όταν ενέσκηψε η πανδημία COVID-19, 37 από τους
41 οργανισμούς διέθεταν επίσημα εγκεκριμένο και
επικαιροποιημένο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας
και αποκατάστασης της λειτουργίας έπειτα από
καταστροφή. Τέσσερις οργανισμοί (EASO, ΕΑΤ, EIGE
και GSA) δεν διέθεταν τέτοιο σχέδιο.

90 %

Πηγή: Χρηματοοικονομικός έλεγχος του ΕΕΣ για το 2020.

63 Κατόπιν των πρώτων ενδείξεων διασποράς του ιού περί τα τέλη του 2019 και

στις αρχές 2020, οι οργανισμοί άρχισαν να ενεργοποιούν ΣΕΣ, καθώς και μέτρα
μετριασμού της κρίσης, προκειμένου να προστατεύσουν το προσωπικό, τις
πληροφορίες και τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία τους (βλέπε πλαίσιο 7). Ορισμένοι
οργανισμοί ανακατένειμαν επίσης πόρους τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον
αντίκτυπο της πανδημίας (βλέπε πλαίσιο 8). Από την επισκόπησή μας διαπιστώθηκε
ότι 34 από τους 37 (92 %) οργανισμούς που διέθεταν εγκεκριμένο και
επικαιροποιημένο ΣΕΣ το ενεργοποίησαν ως άμεση απόρροια της πανδημίας. Οι τρεις
οργανισμοί που δεν ενεργοποίησαν τα σχέδιά τους (BEREC, CDT και EFCA) ανέφεραν
ότι δεν χρειάστηκε να το πράξουν, με τα αρχικά μέτρα απόκρισης που έλαβαν (λόγου
χάριν, η επέκταση της τηλεργασίας σε όλους τους υπαλλήλους).
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Πλαίσιο 7
Χρονογραμμή της ενεργοποίησης του ΣΕΣ του EUIPO
25.2.2020

12.3.2020

Λόγω της αυξημένης ανησυχίας για την
πανδημία του κορονοϊού, η υπηρεσία
ανθρώπινων πόρων ενημέρωσε το
προσωπικό σχετικά με την κατάσταση
και τα προληπτικά μέτρα που έπρεπε να
ληφθούν.

Πρώτη ανακοίνωση του εκτελεστικού
διευθυντή προς το προσωπικό, στην
οποία περιγράφονται τα πιθανά
σενάρια, συμπεριλαμβανομένου του
ενδεχομένου ενεργοποίησης του ΣΕΣ.

14.3.2020
Οι ισπανικές εθνικές αρχές κήρυξαν
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που στην
πράξη οδήγησε στην απαγόρευση της
εισόδου του προσωπικού στις
εγκαταστάσεις του EUIPO από τη
Δευτέρα, 16 Μαρτίου.

Οι πληροφορίες δημοσιεύονται στο
ενδοδίκτυο του EUIPO με πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο διοργάνωσης
συνεδριάσεων με τη χρήση εργαλείων
τηλεδιάσκεψης κ.λπ.

15.3.2020

16.3.2020

Το EUIPO ενεργοποιεί το σχέδιο
επιχειρησιακής συνέχειας και δίνει
εντολή στο προσωπικό να εργάζεται
από το σπίτι. Το προσωπικό
ενημερώνεται σχετικά με την κατάσταση
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
SMS. Η υπηρεσία συντονισμού του ΣΕΣ
επικοινωνεί με τους αρμόδιους για το ΣΕΣ
υπαλλήλους και το προσωπικό σε θέσεις
κρίσιμης σημασίας που απαιτείται για τη
διασφάλιση της συνέχειας των υπηρεσιών
του EUIPO.

Το σενάριο 6 του ΣΕΣ (μη δυνατότητα
πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του
EUIPO) τίθεται σε εφαρμογή. Το
προσωπικό ΤΠΕ του EUIPO παρακολουθεί τις
επιχειρησιακές δραστηριότητες ώστε να
διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα συνδέσεων
VPN. Αρχίζουν καθημερινές συνεδριάσεις
που διοργανώνονται από τη διοίκηση του
EUIPO.

Πηγή: Απαντήσεις στην έρευνα του ΕΕΣ και πληροφορίες προς υποστήριξη της ενεργοποίησης, τις
οποίες παρείχε το EUIPO.
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Πλαίσιο 8
Ειδική περίπτωση – Αντίδραση του ECDC στην πανδημία του COVID19
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), που ιδρύθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 25, διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ και
271 υπαλλήλους. Κύριο καθήκον του 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. Η έξαρση της
πανδημίας COVID-19 το 2020 είναι το σοβαρότερο συμβάν δημόσιας υγείας που
έχει κληθεί να αντιμετωπίσει το ECDC από την έναρξη της λειτουργίας του
το 2005.
Ανταποκρινόμενο στην επιδημική έκρηξη της COVID-19, το ECDC ενεργοποίησε το
σχέδιο επιχειρήσεων σε περίπτωση κρίσης που αφορά τη δημόσια υγεία
στις 9 Ιανουαρίου 2020. Το έγγραφο αυτό αποτέλεσε τον οδηγό του οργανισμού
στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και του επέτρεψε να
ανακατανείμει τους πόρους που χρειάζονταν για την αντιμετώπιση της
πανδημίας. Κατά το διάστημα αυτό, οι ομάδες που ήταν υπεύθυνες για τις
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας εντός του ECDC παρήγαγαν
τις ακόλουθες εκροές σχετικά με την COVID-19: επικαιροποιήσεις των δεδομένων
και της επιτήρησης, περιλαμβανομένων των ταχειών εκτιμήσεων κινδύνου,
επιστημονική καθοδήγηση προς υποστήριξη της λήψης αποφάσεων στον τομέα
της δημόσιας υγείας, πληροφορίες σχετικά με τη νόσο και τα μέτρα αντίδρασης
απευθυνόμενες στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και στο ευρύ κοινό
και απαντήσεις σε ad hoc αιτήματα υποβαλλόμενα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα και οργανισμούς. Παράλληλα με την ενεργοποίηση του σχεδίου για
έκτακτα περιστατικά στον τομέα της δημόσιας υγείας, από τις 16 Μαρτίου 2020
το ECDC εφάρμοσε διάφορες δράσεις, βάσει του ΣΕΣ του, οι οποίες κάλυπταν τις
τακτικές καθημερινές του δραστηριότητες.
Πηγή: Επισκόπηση από το ΕΕΣ των απαντήσεων στην έρευνα και εξωτερική αξιολόγηση της
απόκρισης του ECDC στην πανδημία COVID-19, οι οποίες συμπληρώθηκαν από συζητήσεις με
υπαλλήλους του οργανισμού και επαλήθευση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν.

64 Οι δραστηριότητες απόκρισης που πραγματοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο

έως τα μέσα Μαρτίου 2020 περιλάμβαναν τον διορισμό ειδικών ομάδων που θα
ηγούνταν της οργάνωσης και της διαχείρισης της απόκρισης στην COVID-19 (βλέπε
πλαίσιο 9). Σε αυτές μετείχαν συνήθως ανώτεροι εκπρόσωποι από τις διάφορες

25

ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.
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υπηρεσίες του οργανισμού 26. Αρχικά, οι συντονιστικές συνεδριάσεις διοργανώνονταν
επί καθημερινής βάσης, ακόμη και τα σαββατοκύριακα, και αργότερα δύο ή τρεις
φορές την εβδομάδα ή ανάλογα με τις ανάγκες. Οι ομάδες απόκρισης παρέμεναν
ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η εν προκειμένω
επισκόπηση.

Πλαίσιο 9
Παράδειγμα επιχειρησιακής ομάδας που συγκροτήθηκε εσωτερικά
για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση του αντικτύπου της
COVID-19
Στις 16 Μαρτίου 2020, ο εκτελεστικός διευθυντής του EMA αποφάσισε να
εφαρμόσει περαιτέρω προληπτικά μέτρα για τη μείωση του κινδύνου διασποράς
της COVID-19. Η απόφαση αυτή εξουσιοδοτούσε ειδική ομάδα, προκειμένου
αυτή να καθορίσει τις διαδικασίες για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση
της COVID-19, ενημερώνοντας το προσωπικό και ενεργοποιώντας στρατηγικές για
τον μετριασμό της πανδημίας. Η εν λόγω ομάδα έλαβε την εντολή να
προετοιμάσει τον EMA για κάθε πιθανό σενάριο. Η απόφαση καθόριζε επίσης την
οργάνωση της ομάδας σε τέσσερις διαφορετικές δέσμες εργασιών:
1) θεραπευτική απόκριση, 2) αλυσίδα εφοδιασμού, 3) επιχειρησιακή συνέχεια
και αντίκτυπος, 4) ανθρώπινοι πόροι.
Πηγή: Απαντήσεις στην έρευνα που πραγματοποίησε το ΕΕΣ στο πλαίσιο της επισκόπησής του και
συναφή δικαιολογητικά.

65 Μέχρι τις 16 Μαρτίου 2020, όλοι οι οργανισμοί είχαν υιοθετήσει διευρυμένες

συνθήκες τηλεργασίας και ζήτησαν από τους υπαλλήλους, των οποίων η παρουσία
στο γραφείο δεν ήταν απαραίτητη, να εργάζονται από το σπίτι. Από την άποψη αυτή,
ιδιαίτερα υποβοηθητικό ήταν το γεγονός ότι, πριν από την επιδημική έκρηξη,
προσφέρονταν ήδη ορισμένες δυνατότητες τηλεργασίας. Αυτό σήμαινε ότι αυτό που
έμενε να γίνει στην πράξη τον Μάρτιο του 2020 ήταν περισσότερο η επέκταση ήδη
υπαρχόντων συστημάτων ΤΠΕ παρά η μαζική ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων (βλέπε
πλαίσιο 10). Από την ανάλυσή μας προέκυψε επίσης ότι κανένας οργανισμός δεν
ανέφερε ότι αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα χωρητικότητας (εύρος ζώνης),
συνδεσιμότητας ή ασφάλειας των δεδομένων. Οκτώ οργανισμοί (ACER, BEREC, CPVO,
ECDC, ECHA, EFSA, EIOPA και SRB) υπέβαλαν τα συστήματα ΤΠΕ σε δοκιμές αντοχής
πριν από τη θέση τους σε εφαρμογή, γεγονός που παρείχε πρόσθετη διασφάλιση

26

Διευθυντές, προϊστάμενοι διοίκησης/πόρων, ΤΠΕ, υποδομών και υλικοτεχνικής
υποστήριξης, επικοινωνίας και ασφάλειας.
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σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων αυτών πριν από τη μετάβαση σε καθεστώς
καθολικής τηλεργασίας.

Πλαίσιο 10
Παραδείγματα επέκτασης της εφαρμογής συστημάτων ΤΠΕ και
ρυθμίσεων τηλεργασίας
ENISA: Ο οργανισμός διέθετε σύστημα τηλεργασίας από τον Αύγουστο του 2018.
Στις 11 Μαρτίου 2020, η διοίκηση του ENISA εξέδωσε υπόμνημα με το οποίο
επέτρεπε την τηλεργασία για όλους τους υπαλλήλους, περιλαμβανομένων και
των προσωρινώς απασχολούμενων. Ο οργανισμός χρειάστηκε μόλις μία ημέρα
για να εξασφαλίσει ότι το καθεστώς τηλεργασίας ήταν λειτουργικό για το σύνολο
του προσωπικού.
EMSA: Η τηλεργασία για όλους τους υπαλλήλους άρχισε στις 16 Μαρτίου 2020
και ως σύστημα λειτούργησε αμέσως. Σύμφωνα με τον οργανισμό, μέχρι
τις 3 Ιουνίου 2020, οι υπάλληλοι του EMSA είχαν πραγματοποιήσει
68 000 κατ’ ιδίαν συναντήσεις μέσω Skype, 3 444 συσκέψεις μέσω της ίδιας
εφαρμογής, 2 203 κατ’ ιδίαν συναντήσεις μέσω Teams και 287 ομαδικές
συσκέψεις μέσω της ίδιας εφαρμογής.
EUIPO: Από τη στιγμή που ελήφθη η σχετική απόφαση, η εφαρμογή ήταν άμεση
(βλέπε επίσης πλαίσιο 7). Η πλήρης μετάβαση των υπαλλήλων σε περιβάλλον
τηλεργασίας εφαρμόστηκε εντός ενός σαββατοκύριακου.
ECHA: Ο οργανισμός έκλεισε τις εγκαταστάσεις του στις 17 Μαρτίου 2020 και
μετέβη σε καθεστώς τηλεργασίας ως γενικού κανόνα, με εξαιρέσεις για
υπαλλήλους που εκτελούσαν καθήκοντα ζωτικής σημασίας. Δεν χρειάστηκε
καθόλου χρόνος για σταδιακή εισαγωγή της εξ αποστάσεως πρόσβασης όλων των
υπαλλήλων του οργανισμού στα διάφορα συστήματά του.
Ευρωπόλ: Εντός ενός σαββατοκύριακου, διανεμήθηκαν στους υπαλλήλους περί
τους 400 φορητούς υπολογιστές, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την
επιχειρησιακή συνέχεια του οργανισμού.
Cedefop: Οι ρυθμίσεις τηλεργασίας είχαν ήδη τεθεί σε ισχύ από τα τέλη
Οκτωβρίου 2017. Το προσωπικό ήταν εξοπλισμένο με φορητούς υπολογιστές και
είχε στη διάθεσή του διαδικτυακά συνεργατικά εργαλεία εργασίας και
διαδικασίες χωρίς τη χρήση χαρτιού. Υπό αυτές τις συνθήκες, το προσωπικό ήταν
σε θέση να συνεχίσει να εργάζεται έτσι και μετά τις 17 Μαρτίου 2020, όταν όλες
οι πράξεις άρχισαν να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.
Πηγή: Αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το ΕΕΣ, συνομιλίες με υπαλλήλους των
οργανισμών και επαλήθευση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν.
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66 Με την πρόοδο της πανδημίας, οι οργανισμοί τροποποίησαν και

επικαιροποίησαν σταδιακά τα σχέδια που διέθεταν ήδη ή ανέπτυξαν συγκεκριμένα
σχέδια έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ιδιαίτερες
επιπτώσεις που είχε η πανδημία στην οργάνωση και στις δραστηριότητές τους.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, 16 οργανισμοί είχαν επανεξετάσει ή προτίθεντο να
επανεξετάσουν τα ήδη υφιστάμενα ΣΕΣ τους βάσει των μέχρι τούδε εμπειριών τους 27.
Ο CEPOL, παραδείγματος χάριν, προσέθεσε στο σχέδιό του σενάριο πανδημίας. Ο
EASA, ως ο ρυθμιστικός φορέας στον τομέα των αερομεταφορών, επλήγη ιδιαίτερα
από την κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία. Ο οργανισμός αποφάσισε να
επανεστιάσει το ΣΕΣ στα συγκεκριμένα προβλήματα για την υγεία και την ασφάλεια
που προκάλεσε η COVID-19, και μάλιστα όχι μόνο αυτά που αφορούσαν τους
υπαλλήλους του, αλλά και αυτά που αφορούσαν τους εργαζόμενους, τους επιβάτες
και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα των αερομεταφορών εν γένει. Πέντε
οργανισμοί (EAT, ECDC, EIOPA, Eυρωπόλ και EUIPO) ανέθεσαν σε εξωτερικούς
συμβούλους την αξιολόγηση της διαχείρισης και της οργάνωσης της απόκρισής τους.

67 Όλοι οι οργανισμοί συμπεριέλαβαν στα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας μέτρα

αποκλιμάκωσης, όπως λόγου χάριν τη σταδιακή επιστροφή των υπαλλήλων στο
γραφείο. Οι περισσότεροι εξ αυτών υιοθέτησαν προσέγγιση σταδιακής επιστροφής,
συνήθως με τη μορφή σχεδίου τεσσάρων σταδίων (βλέπε σχετικό παράδειγμα στο
πλαίσιο 11), το οποίο καθιστούσε δυνατή την κλιμάκωση ή την αποκλιμάκωση,
αναλόγως της εξέλιξης της πανδημίας. Ο στόχος ήταν η εφαρμογή των μέτρων
κλιμάκωσης/αποκλιμάκωσης να συμμορφώνεται με τις συστάσεις και τις οδηγίες των
εθνικών και περιφερειακών υγειονομικών αρχών, τις εκτιμήσεις κινδύνου και τις
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ECDC και του ΠΟΥ. Ωστόσο,
στην πράξη, η εφαρμογή των μέτρων διέφερε μεταξύ των διαφόρων οργανισμών,
κυρίως αναλόγως των διαφόρων εθνικών/περιφερειακών μέτρων που λάμβαναν οι
αντίστοιχες αρχές.

27

ACER, BEREC, CDT, CEPOL, CPVO, EACEA, EASA, EASME, ΕΑΤ, ECDC, EFCA, EIOPA, EMSA,
ETF, Ευρωπόλ, SRB.
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Πλαίσιο 11
Παράδειγμα σταδίων σε σχέδιο επιστροφής στο γραφείο
Στις 13 Μαΐου 2020, ο EASA ενέκρινε στρατηγική για τη σταδιακή επιστροφή στο γραφείο και κατάρτισε
σχέδιο δράσης που κοινοποιήθηκε στο προσωπικό. Η επιστροφή οργανώθηκε σε τέσσερις φάσεις:

ΦΑΣΗ 0

ΦΑΣΗ 1

ΦΑΣΗ 2

ΦΑΣΗ 3

Η τηλεργασία είναι
ο κανόνας

Επιφυλακτική
πρώτη άρση των
μέτρων
περιορισμού

Σταδιακή
άρση των μέτρων
περιορισμού

Γενική άρση
των μέτρων
περιορισμού
σύμφωνα με τη
«νέα κανονικότητα»

Πηγή: Απαντήσεις στην έρευνα που πραγματοποίησε το ΕΕΣ, πληροφορίες που παρείχε ο
οργανισμός.

68 Ο βασικός στόχος πίσω από την απόφαση μετάβασης σε καθεστώς καθολικής

τηλεργασίας ήταν η προστασία του προσωπικού. Η προτεραιότητα που δινόταν στην
ευεξία των υπαλλήλων ήταν πρόδηλη στην πληθώρα των εσωτερικών εγγράφων που
εξετάσαμε, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τις συνομιλίες μας με τη διοίκηση των
οργανισμών. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις εργασίες και το προσωπικό τους,
περιλαμβανομένης της επιστροφής στο γραφείο, συζητήθηκε επίσης ευρέως στο
πλαίσιο της συμβουλευτικής ομάδας του EUAN σχετικά με τους νέους τρόπους
εργασίας (βλέπε πλαίσιο 2). Από τα στοιχεία που μας γνωστοποίησε το EUAN
προκύπτει ότι η πλειονότητα των υπαλλήλων των οργανισμών κατάφερε να
αντεπεξέλθει σε γενικές γραμμές στην κατάσταση που προκάλεσε η πανδημία. Τα
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου που παρήγαγαν οι
οργανισμοί έδειξαν ότι οι υπάλληλοι εργάστηκαν περισσότερες ώρες28 από ό,τι στο
παρελθόν, προκειμένου να εκτελέσουν τις νέες δραστηριότητες που τους είχαν
ανατεθεί. Η αναπληροφόρηση από τους οργανισμούς υποδήλωνε ότι οι υπάλληλοι
επιδείκνυαν την ίδια αφοσίωση και απέδιδαν τουλάχιστον εξίσου όπως και κατά το
παρελθόν. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν οργανισμοί που
ειδικεύονται στις συνθήκες εργασίας, όπως το Eurofound και ο EU-OSHA, εξαιρετικά
υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας (και αφοσίωσης του προσωπικού) είναι συνήθη σε
περιόδους κρίσης, αλλά μη βιώσιμα σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
μελών του EUAN, το ποσοστό των υπαλλήλων που είχαν αναφέρει κάποιου είδους
δυσκολίες κυμαινόταν μεταξύ 10 % και 20 %.

28

Συμμετείχαν 36 μέλη του Δικτύου χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν ενοποιημένα
δεδομένα. Το συμπέρασμα βασίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του EUAN.
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Οι βασικές διεργασίες διακυβέρνησης και οι καθημερινές δραστηριότητες
συνεχίστηκαν χωρίς σοβαρές διαταράξεις, πλην ορισμένων εξαιρέσεων

69 Κάθε οργανισμός διαθέτει διοικητικό συμβούλιο, που συνιστά το ανώτατο

επίπεδο διακυβέρνησής του. Ο κύριος ρόλος του διοικητικού συμβουλίου είναι η
παροχή στρατηγικού προσανατολισμού στον οργανισμό και η εποπτεία των
δραστηριοτήτων του 29. Σε συνέχεια της ακύρωσης των συνεδριάσεων των διοικητικών
συμβουλίων τους με φυσική παρουσία το δεύτερο μισό του Μαρτίου του 2020, οι
συνεδριάσεις αυτές αντικαταστάθηκαν από γραπτές διαδικασίες ή
πραγματοποιούνταν διαδικτυακά. Στο νέο αυτό περιβάλλον, τα διοικητικά συμβούλια
ήταν σε θέση να συνέρχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ιδρυτικών κανονισμών
των οργανισμών και να λαμβάνουν εγκαίρως τις εκ του νόμου απαιτούμενες
αποφάσεις. Οι διαδικασίες που απαιτούσαν ψηφοφορία συνεχίστηκαν μέσω ειδικών
ηλεκτρονικών εργαλείων, όπως το EU Survey, ακόμη και για περιορισμένης
πρόσβασης ή απόρρητες αποφάσεις. Ως παραδείγματα των αποφάσεων βάσει των
κανονισμών που έλαβαν οι οργανισμοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναφέρονται
η έγκριση ή η τροποποίηση προϋπολογισμών, οι εντός προϋπολογισμού μεταφορές
πιστώσεων, τα έγγραφα προγραμματισμού, οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και
οι γνώμες επί των οριστικών λογαριασμών. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα
διοικητικά συμβούλια διόρισαν υπαλλήλους σε ανώτατες θέσεις, όπως εκτελεστικούς
διευθυντές, στον EMA, στην ΕΑΤ, στον EASME και στον GSA. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα
διοικητικά συμβούλια κατάφεραν να ασκήσουν τον ρόλο τους όσον αφορά την
αποτελεσματική διακυβέρνηση των οργανισμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

70 Από την επισκόπησή μας διαπιστώθηκε ότι οι οργανισμοί ήταν σε θέση να

εξασφαλίσουν τη συνέχεια των βασικών εταιρικών λειτουργιών τους (διοίκηση, ΤΠΕ,
ανθρώπινοι πόροι κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χάριν στη μετάβαση στη
λήψη αποφάσεων με ψηφιακά μέσα και στην τηλεργασία.

71 Παρά την πανδημία, οι οργανισμοί κατάφεραν να αγοράσουν αγαθά και

υπηρεσίες εγκαίρως και στην απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα. Διαπιστώσαμε
πολύ λίγες περιπτώσεις ανεπιτυχών προσκλήσεων υποβολής προσφορών, κατά τις
οποίες είτε δεν υποβλήθηκαν αρκετές προσφορές είτε ορισμένες υπηρεσίες
διακόπηκαν ή ακυρώθηκαν. Τα αιτήματα προσφερόντων για παράταση προθεσμιών
διευθετήθηκαν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Οι οργανισμοί είχαν καθιερώσει
διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής (e-Submission) για ανοικτές προσφορές, οι

29

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει ποικίλες ονομασίες στους διάφορους οργανισμούς:
παραδείγματος χάριν, ορισμένοι έχουν συμβούλιο εποπτών και άλλοι διοικητικό
συμβούλιο. Των εκτελεστικών οργανισμών, από την άλλη, ηγούνται διοικούσες επιτροπές.
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οποίες κατέστησαν δυνατή τη συνέχεια σε διαδικτυακό περιβάλλον 30. Οι εργασίες
των επιτροπών αξιολόγησης εκτελούνταν διαδικτυακά, οι επιτροπές επιλογής
υπέγραφαν τις αποφάσεις τους ηλεκτρονικά ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
επιβεβαίωναν τα αποτελέσματα με ηλεκτρονικό μήνυμα. Ένα άλλο παράδειγμα ήταν
η εφαρμογή ενός προσωρινού κανόνα, κατόπιν οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο
οποίος επέτρεπε την ηλεκτρονική υπογραφή συμβάσεων, αντί της υπογραφής με
μπλε μελάνη, μέχρις ότου αποκατασταθούν κανονικότερες συνθήκες εργασίας (βλέπε
πλαίσιο 12).

30

Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν ακόμη συστήματα βάσει εντύπων για την υποβολή
προσφορών χαμηλής αξίας δέχθηκαν κατ’ εξαίρεση προσφορές που υποβλήθηκαν με
ηλεκτρονικό μήνυμα αντί με έντυπο, μέχρις ότου αποκατασταθούν οι κανονικές
διαδικασίες.
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Πλαίσιο 12
Παράδειγμα μέτρων που ελήφθησαν από οργανισμό στο πλαίσιο
της διαχείρισης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ως απόκριση
στην πανδημία COVID-19
Η Ευρωπόλ εφάρμοσε σειρά μέτρων προκειμένου να διατηρήσει την
αποδοτικότητα της διαχείρισης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και των
συναφών δραστηριοτήτων:
o

αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων που έπρεπε να διατηρήσει ο
οργανισμός κατά την έναρξη της πανδημίας,

o

κατάρτιση επιστολών για την ενημέρωση των επιλεγέντων
αντισυμβαλλομένων σχετικά με τον χαρακτήρα της πανδημίας ως ανώτερης
βίας, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο των εν ισχύι επιμέρους
συμβάσεων και των δελτίων παραγγελίας,

o

υποβολή επειγουσών παραγγελιών για την κάλυψη των εξαιρετικών
αναγκών που προκάλεσε η πανδημία (π.χ. υλισμικό, λογισμικό και προϊόντα
για τις εγκαταστάσεις),

o

παροχή στρατηγικών και νομικών συμβουλών σχετικά με τις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων και τις συμβάσεις κατόπιν σύντομης προειδοποίησης
(ιδίως όσον αφορά προβληματισμούς όπως η προστασία των ιατρικών
δεδομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης, η άρνηση της αποδοχής δηλώσεων
ανωτέρας βίας, ο σχεδιασμός της ηλεκτρονικής υπογραφής, η σύναψη
συμβάσεων και η ανάπτυξη),

o

τροποποίηση των διαφόρων συμβάσεων με σκοπό την αναπροσαρμογή τους
στους κινδύνους που συνδέονται με την πανδημία (π.χ. αλλαγές στο πεδίο
εφαρμογής της σύμβασης, μέθοδοι εκτέλεσής της, εκτός εγκαταστάσεων και
εξ αποστάσεως εργασία για τους συμβούλους).

72 Όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και τις συμβάσεις κατά τη

διάρκεια της πανδημίας, διαπιστώσαμε ότι οι οργανισμοί, πριν προβούν σε
οποιαδήποτε ενέργεια, είχαν ζητήσει οδηγίες κατά περίπτωση από τις οικείες
συνεργαζόμενες ΓΔ ή/και από τη ΓΔ BUDG. Δεν διαπιστώσαμε να έχει γίνει
υπερβολική χρήση της άμεσης ανάθεσης χωρίς διαγωνιστική διαδικασία λόγω της
πανδημίας, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε μία περίπτωση, επισημάναμε
ότι η EASO είχε κάνει χρήση της παρέκκλισης για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης
βάσει του άρθρου 11, παράγραφος 1, στοιχείο γ), του παραρτήματος 1 του
δημοσιονομικού κανονισμού, για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας στο πλαίσιο υπάρχουσας σύμβασης. Τούτο
δεν επηρέασε τη νομιμότητα και την κανονικότητα της διαδικασίας σύναψης
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συμβάσεων. Συνολικά, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, πλην ολίγων ειδικών
εξαιρέσεων, οι κανόνες περί σύναψης συμβάσεων τηρούνταν γενικώς (βλέπε
πλαίσιο 13).

Πλαίσιο 13
Παραδείγματα μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί σύναψης
συμβάσεων συνδεόμενα άμεσα με την πανδημία COVID-19
EIOPA: Τον Μάιο του 2020, η EIOPA υπέγραψε σύμβαση για την παροχή
επιμορφωτικών μαθημάτων με φυσική παρουσία. Την ίδια περίοδο, η πανδημία
ήταν σε εξέλιξη και οι περιορισμοί που αφορούσαν εκδηλώσεις όπου απαιτείτο η
φυσική παρουσία ήταν ήδη γνωστοί. Η EIOPA υπέγραψε τροποποίηση της
σύμβασης τον Αύγουστο του 2020, περιλαμβάνοντας σε αυτή νέα στοιχεία, ήτοι
την παροχή διαδικτυακών επιμορφωτικών μαθημάτων. Για τα εν λόγω μαθήματα
είχαν οριστεί σταθερές τιμές οι οποίες ήταν υψηλότερες από τη συμφωνημένη
στην αρχική σύμβαση τιμή για επιμορφωτικά μαθήματα στις εγκαταστάσεις του
οργανισμού. Οι αλλαγές αυτές συνιστούν νέους συμβατικούς όρους. Εάν είχαν
περιληφθεί στην αρχική διαδικασία σύναψης σύμβασης, ενδέχεται να είχαν
προσελκύσει και άλλους προσφέροντες χωρίς να υφίστανται γεωγραφικοί
περιορισμοί απορρέοντες από τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης με φυσική
παρουσία, επιτυγχάνοντας έτσι ανταγωνιστικότερη τιμή. Η τροποποίηση της
σύμβασης δεν συνάδει με την οδηγία 2014/24/ΕΕ 31 και, ως εκ τούτου, είναι
παράτυπη.
CEPOL: Ο οργανισμός πλήρωσε έξοδα ακύρωσης για κράτηση σε ξενοδοχείο που
πραγματοποιήθηκε ενόψει επιμορφωτικής εκδήλωσης, προγραμματισμένης να
διεξαχθεί στη Βουδαπέστη τον Σεπτέμβριο του 2020. Η επιμορφωτική εκδήλωση
ακυρώθηκε λόγω των περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Εάν,
αντ’ αυτού, ο CEPOL είχε επικαλεστεί τη ρήτρα περί «ανωτέρας βίας» της
σύμβασης-πλαισίου, θα μπορούσε να είχε ακυρώσει την κράτηση χωρίς έξοδα.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο CEPOL δεν προστάτευσε αποτελεσματικά τα
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
Πηγή: Χρηματοοικονομικός έλεγχος του ΕΕΣ για το 2020.

73 Επισημάναμε μια σειρά διαταραχών στις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής,

λόγω των απαγορευτικών και των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν τον
Μάρτιο του 2020 (για σχετικά παραδείγματα, βλέπε πλαίσιο 14). Από τα μέσα
Απριλίου 2020, οι περισσότεροι οργανισμοί ήταν σε θέση να επανεκκινήσουν και να
συνεχίσουν τις προσλήψεις, αφού αναπτύχθηκαν διαδικτυακές διαδικασίες που

31

Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 94
της 28.3.2014, σ. 65).
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εξασφάλιζαν την εξ αποστάσεως επιλογή και εισαγωγική επιμόρφωση. Μολονότι οι εξ
αποστάσεως λύσεις εξασφάλισαν τη συνέχεια των αναγκαίων διαδικασιών
πρόσληψης, αυτό δεν έγινε χωρίς προβλήματα. Αρκετοί οργανισμοί περιέγραψαν τη
διαδικασία ως επαχθή και χρονοβόρα, αναφέροντας ότι στην αρχή οι διαδικασίες
αυτές προσέκρουσαν σε τεχνικά προβλήματα, όπως αυτά που συνδέονταν με τη
διαδικτυακή σύνδεση ή την ξαφνική μη διαθεσιμότητα υποψηφίων, και στην
πρόκληση της διοργάνωσης των εισαγωγικών επιμορφωτικών σεμιναρίων σε
ψηφιακό περιβάλλον. Μία ακόμη πρόκληση με τις εξ αποστάσεως δοκιμασίες ήταν η
δυσκολία των υποψηφίων να επιδείξουν ορισμένες ικανότητές τους διαδικτυακά.

74 Η επιβράδυνση των προσλήψεων στις αρχές του 2020 δημιούργησε τον κίνδυνο

να υπάρξουν φαινόμενα συμφόρησης στον τομέα των ανθρώπινων πόρων στο
μέλλον. Και αυτό επειδή θα χρειαστεί να εφαρμοστούν κατάλληλες (διαδικτυακές)
διαδικασίες εισαγωγικής επιμόρφωσης, να δημιουργηθούν προσωπικοί φάκελοι, να
παρασχεθούν επιμορφωτικά μαθήματα και να διοργανωθεί η αξιολόγηση για έναν
ολοένα αυξανόμενο αριθμό μελλοντικών υπαλλήλων. Η πίεση θα είναι ιδιαίτερα
μεγάλη στους οργανισμούς που προσλαμβάνουν μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, όπως ο
Frontex (βλέπε πλαίσιο 14), και λιγότερο προβληματική για τους μικρότερους
οργανισμούς.

Πλαίσιο 14
Επιπτώσεις της πανδημίας στις προσλήψεις
Frontex: Η γενική επιβράδυνση των προσλήψεων λόγω της πανδημίας
καθυστέρησε την πρόσληψη 40 παρατηρητών των θεμελιωδών δικαιωμάτων που
απαιτεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 32, οι οποίοι έπρεπε να είχαν προσληφθεί
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κατά τον χρόνο του ελέγχου μας, δεν είχαν
διοριστεί παρατηρητές. Η κατάσταση αυτή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις
επιχειρήσεις και τη φήμη του οργανισμού.
EASO: Στις 28 Φεβρουαρίου 2020, ο εκτελεστικός διευθυντής ακύρωσε όλες τις
προγραμματισμένες συνεντεύξεις πρόσληψης. Σχετικά ειδοποιήθηκαν και
οι 161 υποψήφιοι που είχαν προσκληθεί στη Μάλτα για συνέντευξη και
δοκιμασίες. Αυτή η ακύρωση προκάλεσε καθυστέρηση ενός μηνός σε όλες τις
προσλήψεις και δυσκολίες κατά την εισροή νεοπροσλαμβανόμενων σε
μεταγενέστερο στάδιο.
Πηγή: Απαντήσεις στην έρευνα του ΕΕΣ.

32

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 295
της 14.11.2019, σ. 1).
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75 Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις διαδικασίες επιλογής έχουν μετριαστεί. Οι

αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά σε λειτουργικές γραμματοθυρίδες που
δημιουργήθηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό και οι συνεντεύξεις διοργανώθηκαν εξ
αποστάσεως (διαδικτυακά μέσω Teams, Outlook ή Skype). Οι γραπτές εξετάσεις
πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, είτε κατ’ ιδίαν μεταξύ του υποψηφίου και ενός
εκπροσώπου της υπηρεσίας ανθρώπινων πόρων του οργανισμού είτε με την
επίβλεψη εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών. Τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης
μπορούσαν να συνέρχονται διαδικτυακά και να εγκρίνουν έγγραφα και αποφάσεις
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές υπογραφές ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

76 Μια πρόσθετη δυσκολία που συνδεόταν με την πανδημία αφορούσε την

υποχρέωση των υποψηφίων να υποβληθούν στις ιατρικές εξετάσεις πρόσληψης. Σε
ορισμένες χώρες, η πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες είχε διακοπεί λόγω των
αυστηρών απαγορευτικών. Σε άλλες περιπτώσεις, οι οργανισμοί βασίζονταν στην
ιατρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, η οποία είχε κλείσει για
ένα διάστημα, γεγονός που είχε επιπτώσεις σε όσους οργανισμούς βασίζονταν σε
αυτήν για τις ιατρικές εξετάσεις πρόσληψης. Κατόπιν των σχετικών οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οργανισμοί συμφώνησαν να αναβάλουν αυτές τις
εξετάσεις προσφέροντας συμβάσεις υπό αίρεση και παρέχοντας στους
νεοπροσλαμβανόμενους περισσότερο χρόνο να υποβληθούν σε αυτές. Από την
επισκόπησή μας προκύπτει ότι 15 οργανισμοί έκαναν χρήση αυτής της δυνατότητας
(37 %), προκειμένου να μην σταματήσουν να προσλαμβάνουν υπαλλήλους 33. Η μη
υποβολή στις προβλεπόμενες εξετάσεις εντός της καθορισμένης προθεσμίας –
συνήθως πριν από το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου– καθιστούσε τη σύμβαση
εργασίας άκυρη.
Παρά την πανδημία COVID-19, οι οργανισμοί συνέχισαν να εκπληρώνουν την
εντολή τους, καίτοι με βραδύτερους ρυθμούς

77 Μολονότι οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι δύσκολο να απομονωθούν πλήρως,

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πανδημία επηρέασε σε διαφορετικό κάθε φορά
βαθμό τις βασικές δραστηριότητες των οργανισμών.

78 Ως γενική παρατήρηση αναφέρουμε ότι η πανδημία επιτάχυνε τη μεταβολή των

μεθόδων εργασίας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων του προϋπολογισμού σε
διάφορους τομείς. Οι προϋπολογισμοί των οργανισμών για την κάλυψη των
αποστολών και των εξόδων ταξιδίου δεν αναλώθηκαν πλήρως. Σε ορισμένους

33

ACER, BEREC, CPVO, ΕΑΤ, ECHA, EASO, EIOPA, ERCEA, ESMA, EUIPO, EUROJUST, FRONTEX,
GSA, INEA, SRB.
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οργανισμούς, η μείωση αυτή προσέγγιζε το 90 %. Σε εξοικονόμηση πόρων οδήγησαν
επίσης οι καθυστερήσεις ή οι ακυρώσεις προσλήψεων, ιατρικών εξετάσεων πριν από
την πρόσληψη και συναντήσεων διά ζώσης, καθώς και η διοργάνωση διαδικτυακών
επιμορφωτικών μαθημάτων. Ομοίως, μειώθηκε κατά πολύ η ανάγκη για παροχή
υπηρεσιών κυλικείου, καθαρισμού, κοινής ωφέλειας στις εγκαταστάσεις, όπως νερού
και ηλεκτρισμού, καθώς και υπηρεσιών ασφάλειας.

79 Παρά τις αδυναμίες που εντοπίσαμε, οι οργανισμοί αναθεώρησαν τους

προϋπολογισμούς και τις τιμές-στόχο τους, επαναπροσδιόρισαν τις προτεραιότητές
τους και ανακατένειμαν πόρους σε άλλους τομείς, προκειμένου να αποφύγουν τις
υπερβολικές ακυρώσεις στο τέλος του έτους (βλέπε σημεία 56 και 57). Ωστόσο, η
επιβράδυνση και η αλλαγή των μεθόδων εργασίας, με την κατάργηση των αποστολών
και των συνεδριάσεων με φυσική παρουσία λόγου χάριν, γίνονται αντιληπτές και από
τις μειώσεις αρκετών προϋπολογισμών οργανισμών που είχαν συμφωνηθεί για
το 2020 και της συνακόλουθης επιστροφής πιστώσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ένα άλλο ενδεικτικό γεγονός που διαπιστώσαμε είναι η γενική αύξηση των
πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2020 στο οικονομικό έτος 2021 σε σύγκριση με
το προηγούμενο έτος.

80 Διαπιστώσαμε ότι οι ορισμένοι οργανισμοί που επιβάλλουν τέλη (ECHA, EASA

και ERA) γνώρισαν έντονες διακυμάνσεις των τελών που τιμολογούνταν και
εισπράττονταν, γεγονός που επηρέασε τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού τους και
γενικώς τη χρηματοοικονομική σταθερότητά τους. Παραδείγματος χάριν, σημαντικές
μειώσεις των εσόδων από τέλη το 2020 ανέφεραν ο ECHA (7,0 εκατομμύρια ευρώ
λιγότερα από τα αρχικώς προϋπολογισθέντα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH) και
ο EASA (3,2 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα έσοδα από τέλη σε σχέση με το 2019).

81 Όσον αφορά τα προγράμματα εργασίας και τις δραστηριότητες, η πανδημία

έφερε σημαντικούς επαναπροσδιορισμούς των προτεραιοτήτων σχετικά με τους
πόρους και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες προς όφελος δραστηριοτήτων
[που συνδέονταν με την COVID-19. Τα πλέον αξιοσημείωτα παραδείγματα
εντοπίζονται στον τομέα πολιτικής που αφορά την υγεία (ECDC, EMA). Για το ECDC,
σύμφωνα με εξωτερική αξιολόγηση 34 (βλέπε επίσης πλαίσιο 8), η πανδημία είναι η
πλέον σοβαρή κατάσταση ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που έχει κληθεί
να αντιμετωπίσει από την ίδρυσή του το 2004. Το 2020, η απόκριση της ΕΕ στην
COVID-19 έγινε η κύρια δραστηριότητα του ECDC, στην οποία ο οργανισμός αφιέρωσε

34

Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19, McKinsey,
Νοέμβριος 2020.
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το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και των πόρων του 35. Ο EMA είδε να μεταβάλλεται
άρδην ολόκληρο το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί. Συγκεκριμένα, η πανδημία
επηρέασε το σύνολο του ευρωπαϊκού δικτύου κανονιστικών αρχών για τα
φαρμακευτικά προϊόντα 36, επιβάλλοντας στον EMA να ενισχύσει τον συντονισμό του
ρυθμιστικού δικτύου της ΕΕ και να επιταχύνει τις διαδικασίες των επιτροπών του
αναφορικά με προϊόντα συνδεόμενα με την COVID-19. Τον Νοέμβριο του 2020, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση νέου κανονισμού που θα συμπληρώνει
και θα ενισχύει τα τρέχοντα βασικά καθήκοντα του οργανισμού και θα διευρύνει την
εντολή του, με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση των συντονισμένων αποκρίσεων σε
επίπεδο ΕΕ σε υγειονομικές κρίσεις37.

82 Η πανδημία δεν άφησε ανεπηρέαστους ούτε τους οργανισμούς που εφαρμόζουν
ενωσιακές πολιτικές σε άλλους τομείς. Ο Frontex, παραδείγματος χάριν, δεν
κατάφερε να υλοποιήσει τις δραστηριότητες επιστροφών που είχε προγραμματίσει
λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που ίσχυαν παγκοσμίως και είδε τον αρχικώς
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του για τις επιστροφές για το 2020 να μειώνεται
κατά 52,5 %. Οι προβλεπόμενες επιτόπιες εργασίες του Eurofound στο πλαίσιο
της 7ης Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό,
γεγονός που αναίρεσε τη δυνατότητα ανάλυσης των τάσεων όσον αφορά τις
συνθήκες εργασίας τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Επίσης, ο EASA, ο EMSA και ο
ERA προέβησαν σε αιφνίδιους επαναπροσδιορισμούς των προτεραιοτήτων τους,
δεδομένου ότι χρειάστηκε να παράσχουν νέες κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου
να διασφαλίσουν ότι οι τομείς των μεταφορών και της κινητικότητας
συμμορφώνονταν με τα μέτρα και τα πρωτόκολλα περί ασφάλειας και υγείας ως
άμεση συνέπεια της πανδημίας.

83 Ως εκ τούτου, διαπιστώσαμε ότι οι οργανισμοί προέβησαν στις δέουσες

ενέργειες και προσάρμοσαν ταχέως τις εργασίες τους στην πανδημία. Για τον σκοπό
αυτό, επιτάχυναν τις ενέργειες ψηφιοποίησής τους, συνεργάστηκαν καλύτερα και
βελτίωσαν τον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών προκειμένου να παραμείνουν
ενεργοί σε επιχειρησιακό επίπεδο (βλέπε πλαίσιο 15).

35

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2020, το Κέντρο αναγκάστηκε
να ακυρώσει ή να αναβάλει το 35 % των εκροών που προβλέπονταν αρχικά για το 2020 και
να ανακατανείμει τους πόρους του σε δράσεις που αφορούσαν την COVID-19.

36

Πρόκειται για δίκτυο των εθνικών αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της ΕΕ και του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που συνεργάζεται με τον EMA και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

37

Οριστικό έγγραφο προγραμματισμού του EMA 2021-2023 (EMA/53919/2021).
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Πλαίσιο 15
Παραδείγματα ορθών πρακτικών που δεν πρέπει να χαθούν
Επιθυμούμε να αναδείξουμε ορισμένες ορθές πρακτικές που οι οργανισμοί της ΕΕ
οφείλουν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν, καθώς τα πράγματα επανέρχονται
σταδιακά στην κανονικότητα.
o

Να συνεχίσουν την ενσωμάτωση των διδαγμάτων από τη μέχρι στιγμής
εμπειρία τους με την πανδημία στις ανασκοπήσεις και τις διαδικασίες που
αφορούν την επιχειρησιακή τους συνέχεια.

o

Να συνεχίσουν τη διαδικασία ψηφιοποίησής τους την οποία επιτάχυνε η
πανδημία, εισάγοντας, παραδείγματος χάριν, πλήρως ψηφιακές ροές
εργασιών και τεχνικές λύσεις για τους εργασιακούς χώρους.

o

Να συνεχίσουν την ανάπτυξη των διαδικτυακών μέτρων ευεξίας του
προσωπικού και των εργαλείων επαγγελματικής εξέλιξης που εισήγαγαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

o

Να συνεχίσουν την προσαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης των
υπαλλήλων και των δεικτών επιδόσεων των υπαλλήλων σε ένα
ψηφιακό/υβριδικό περιβάλλον.

o

Να συνεχίσουν την προσαρμογή του προγραμματισμού και των τιμώνστόχου τους, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες και την παροχή
υπηρεσιών τους στις συνθήκες (μετά την κρίση) της COVID-19.
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