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Τομέας προτεραιότητας

COVID-19

Κατηγορία
προτεραιότητας

Υψηλή
προτεραιότητα

Ονομασία έργου
Τίτλος έκθεσης
Η συμβολή της ΕΕ στην
αντιμετώπιση της κρίσης στον
τομέα της δημόσιας υγείας
Τα μέτρα οικονομικής πολιτικής
της ΕΕ για την αντιμετώπιση της
πανδημίας

Ορθολογική χρήση των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(βλέπε ειδική έκθεση 05/2020)
Βιώσιμη χρήση των φυσικών
πόρων και αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής

Υψηλή
προτεραιότητα
Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
(βλέπε ειδική έκθεση 11/2020)

Στόχοι έργου ή
Συμπεράσματα (δημοσιευμένης ειδικής έκθεσης)
Να εξεταστούν τα μέτρα που ελήφθησαν και οι πόροι που
χρησιμοποιήθηκαν από την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ για την
προστασία της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της
πανδημίας της COVID-19.
Να εξεταστούν τα μέτρα που ελήφθησαν και οι προκλήσεις που
προέκυψαν στο πλαίσιο του οικονομικού συντονισμού της ΕΕ,
παρέχοντας έναν ολοκληρωμένο απολογισμό των δράσεων σε ενωσιακό
και εθνικό επίπεδο στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής για την
καταπολέμηση της πανδημίας.
Η πρόοδος όσον αφορά τη μέτρηση και τη μείωση των κινδύνων που
απορρέουν από τη χρήση φυτοφαρμάκων είναι περιορισμένη. Αρκετά
κράτη μέλη καθυστέρησαν να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία για την
ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων στο εθνικό τους δίκαιο, ενώ
τα κίνητρα που παρέχονται στους γεωργούς προκειμένου να υιοθετήσουν
εναλλακτικές μεθόδους παραμένουν ανεπαρκή. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει επακριβώς τις συνέπειες
ή τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση φυτοφαρμάκων.
Η οικονομική αποδοτικότητα δεν αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα
κατά τη διάθεση δημόσιας χρηματοδότησης σε μέτρα ενεργειακής
απόδοσης που εφαρμόζονται σε κτίρια κατοικιών. Παρά τη βελτίωση της
καθοδήγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα έργα που
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ εξακολουθούν να μην εστιάζονται στην
επίτευξη της μέγιστης δυνητικής εξοικονόμησης ενέργειας ανά
επενδυόμενο ευρώ. Η συνολική συμβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ
στους στόχους ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης δεν είναι σαφής.
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Υψηλή
προτεραιότητα

Πλαστικά απορρίμματα

Οικολογικός σχεδιασμός και
ενεργειακά σήματα
(βλέπε ειδική έκθεση 01/2020)

Βιώσιμη χρήση των φυσικών
πόρων και αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής

Πυρηνική ασφάλεια
(βλέπε ειδική έκθεση 03/2020)
Προτεραιότητα

Νέες τεχνολογίες για την
παρακολούθηση της γεωργίας
(βλέπε ειδική έκθεση 04/2020)

Βιοποικιλότητα των γεωργικών
εκτάσεων

Να προσδιοριστούν τα κενά, τα εμπόδια, τα πλεονεκτήματα και οι
ευκαιρίες που προκύπτουν από την προσέγγιση που εφαρμόζει η ΕΕ στο
ζήτημα των πλαστικών απορριμμάτων, ιδίως των απορριμμάτων
πλαστικών συσκευασιών.
H δράση της ΕΕ στον τομέα του οικολογικού σχεδιασμού και της
ενεργειακής επισήμανσης συνετέλεσε στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης. Ωστόσο, σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στη
ρυθμιστική διαδικασία και υπήρχε κίνδυνος υπερεκτίμησης του
αντικτύπου της πολιτικής. Επιπλέον, η μη συμμόρφωση κατασκευαστών
και εμπόρων λιανικής εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.
Μολονότι, κατά κανόνα, η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί ευθύνη των
κρατών μελών που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει επίσης συγκεκριμένες υποχρεώσεις στον τομέα αυτό, που
αφορούν κυρίως τη νομοθεσία και την εποπτεία. Αν και η Επιτροπή
ανταποκρίθηκε σε αυτές τις υποχρεώσεις, υπάρχει ακόμη περιθώριο για
επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου και των εσωτερικών
κατευθυντήριων οδηγιών της.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών
απεικόνισης για την παρακολούθηση της γεωργίας, αλλά η ευρύτερη
χρήση τους εξακολουθεί να προσκρούει σε σειρά προσκομμάτων.
Τεχνολογίες όπως οι δορυφόροι Sentinel της ΕΕ μπορούν να επιφέρουν
ριζικές αλλαγές στη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Βέβαια, παρότι τα τελευταία χρόνια η ΕΕ
ενθαρρύνει τη χρήση τους για την αξιολόγηση των άμεσων στρεμματικών
ενισχύσεων που χορηγούνται σε γεωργούς, η πρόοδος είναι βραδύτερη
ως προς τη χρήση τους για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και
κλιματικών απαιτήσεων.
Να αξιολογηθεί κατά πόσον αυξήθηκε η συμβολή της γεωργίας στη
διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας έως το 2020.
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Δαπάνες για τη δράση για το
κλίμα

Βιώσιμη χρήση των φυσικών
πόρων και αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής

Το ΣΕΔΕ μετά το 2020
Προτεραιότητα

Επικονιαστές
Θαλάσσιο περιβάλλον

Παραγωγή γάλακτος και
γαλακτομικών προϊόντων

Επενδύσεις υπέρ της συνοχής,
της ανάπτυξης και της
κοινωνικής ένταξης

Υψηλή
προτεραιότητα

Επενδύσεις της ΕΕ σε χώρους
πολιτισμού
(βλέπε ειδική έκθεση 08/2020)

Να εξεταστεί η μεθοδολογία που εφαρμόζει η Επιτροπή για την
παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα από τον προϋπολογισμό της
ΕΕ προκειμένου να τηρηθεί η δέσμευση για διάθεση ποσοστού 25 % στην
ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος. Η επισκόπηση αναφέρεται
επίσης επισταμένως στα μέτρα που ελήφθησαν σε συνέχεια της ειδικής
έκθεσης 31/2016.
Να αξιολογηθεί η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο
του ΣΕΔΕ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής)
Να ελεγχθεί κατά πόσον η Επιτροπή έχει αναλάβει αποτελεσματική
δράση για να αντιμετωπίσει τη μείωση των επικονιαστών.
Να αξιολογηθεί κατά πόσον η δράση της ΕΕ προστατεύει αποτελεσματικά
το θαλάσσιο περιβάλλον από τη ρύπανση και την υπεραλίευση, μεταξύ
άλλων με τη δημιουργία κατάλληλα προστατευμένων θαλάσσιων
περιοχών.
Να εξεταστεί κατά πόσον τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν για την
αντιστάθμιση των διαταραχών στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων
την περίοδο 2014-2017 σχεδιάστηκαν ορθά και είχαν τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα.
Για την προώθηση των χώρων πολιτισμού έχουν αναπτυχθεί διάφορες
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, ο συντονισμός τους με τις ρυθμίσεις
χρηματοδότησης είναι πολύ περιορισμένος και οι επενδύσεις της ΕΕ δεν
εστιάζουν επαρκώς στη διατήρηση και την οικονομική βιωσιμότητα των
χώρων πολιτισμού. Επιπλέον, οι επενδύσεις στον τομέα του πολιτισμού
δεν αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα, αλλά κυρίως ως μέσο
προώθησης οικονομικών στόχων.
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Υψηλή
προτεραιότητα

Το κεντρικό οδικό δίκτυο της ΕΕ
(βλέπε ειδική έκθεση 09/2020)

Επενδύσεις υπέρ της συνοχής,
της ανάπτυξης και της
κοινωνικής ένταξης
Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας

Προτεραιότητα

Κυκλοφοριακή συμφόρηση
αστικών κέντρων
(βλέπε ειδική έκθεση 06/2020)

Το κεντρικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) με οδικές αρτηρίες
μεγάλων ταχυτήτων κερδίζει έδαφος και επιτυγχάνει θετικά
αποτελέσματα προς όφελος των ταξιδιωτών, όπως συντόμευση του
χρόνου μετακίνησης και διάνυση μεγαλύτερων αποστάσεων σε
αυτοκινητόδρομο. Η χρηματοδότηση της ΕΕ και οι δράσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν συμβάλει μεν θετικά στα εν λόγω
αποτελέσματα, ωστόσο τα περισσότερα κράτη μέλη της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να υστερούν ενώ, από το 2014, μόνο
400 χιλιόμετρα περίπου νέων δρόμων του ΔΕΔ-Μ έχουν ολοκληρωθεί με
τη στήριξη της ΕΕ. Επιπλέον, η απρόσκοπτη μετακίνηση κατά μήκος του
οδικού δικτύου παρεμποδίζεται από ατελή διασυνοριακά τμήματα και
ανεπαρκώς συντονισμένες υποδομές για χώρους στάθμευσης και
καθαρών καυσίμων, ενώ η ανεπαρκής συντήρηση από τα κράτη μέλη
θέτει μακροπρόθεσμα σε κίνδυνο την κατάσταση του δικτύου.
Να αναλυθεί κατά πόσον η ΕΕ υποστηρίζει αποτελεσματικά, αφενός, τις
εθνικές στρατηγικές για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και,
αφετέρου, κόμβους ψηφιακής καινοτομίας για την προώθηση της
ψηφιακής καινοτομίας.
Έξι χρόνια μετά την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τομή στην
προσέγγιση του ζητήματος, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι πόλεις
της ΕΕ επανεξετάζουν ριζικά τις προσεγγίσεις τους όσον αφορά την
αστική κινητικότητα και ότι στρέφουν την αστική κυκλοφορία προς
περισσότερο βιώσιμους και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους
μεταφοράς. Ειδικότερα, δεν σημειώθηκε σημαντική μείωση της χρήσης
ιδιωτικών οχημάτων και, σε πολλές πόλεις, η ατμοσφαιρική ρύπανση
εξακολουθεί να υπερβαίνει τα όρια ασφαλείας.
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Εφαρμόζοντας την πολιτική
συνοχής
(βλέπε ειδική έκθεση 07/2020)
Επενδύσεις υπέρ της συνοχής,
της ανάπτυξης και της
κοινωνικής ένταξης

Προτεραιότητα

Εμβληματικές υποδομές
μεταφορών της ΕΕ
Παιδική φτώχεια
Κλείσιμο των χρηματοδοτικών
μέσων της περιόδου 2007-2013

Μετανάστευση, ασφάλεια και
προκλήσεις της παγκόσμιας
βιώσιμης ανάπτυξης
Λειτουργική ενιαία αγορά και
βιώσιμη νομισματική ένωση

Προτεραιότητα

Υψηλή
προτεραιότητα

Κένυα
Κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ υπέρ
των τραπεζών
Ανταλλαγή φορολογικών
πληροφοριών

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) αποτελούν τις
κύριες επενδυτικές πολιτικές της ΕΕ, η εφαρμογή τους ωστόσο
συνεπάγεται διοικητικά έξοδα. Αυτά τα διοικητικά έξοδα είναι σχετικά
χαμηλά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα άλλων ενωσιακών ταμείων και
διεθνώς χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Εντούτοις, τα συλλεγόμενα
στοιχεία σχετικά με τα έξοδα αυτά δεν ήταν αρκετά για την αξιολόγηση
του αντικτύπου από την απλούστευση των κανόνων που διέπουν τα
ταμεία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.
Να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή διαχειρίζεται τον
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την οικονομική αποδοτικότητα μεγάλων
επενδύσεων σε υποδομές μεταφοράς.
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της παιδικής
φτώχειας.
Να αναλυθεί κατά πόσον τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αξιολόγησαν
επαρκώς την επιλεξιμότητα των δαπανών που δηλώθηκαν στο πλαίσιο
των χρηματοδοτικών μέσων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ κατά το κλείσιμο της
περιόδου προγραμματισμού 2007-2013.
Να αξιολογηθεί κατά πόσον η στήριξη της ΕΕ προς την Κένυα συντονίζεται
καλά και είναι ολοκληρωμένη, σε ένα περιβάλλον όπου εμπλέκονται
αρκετοί άλλοι μεγάλοι χορηγοί βοήθειας.
Να αξιολογηθούν η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του
τρόπου με τον οποίο η ΓΔ Ανταγωνισμού επιβάλλει τους κανόνες της ΕΕ
για τις κρατικές ενισχύσεις και τις ενισχύσεις από τα Ταμεία.
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος που θέσπισε η
Επιτροπή για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.
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Το μέσο για τις ΜΜΕ στην πράξη
(βλέπε ειδική έκθεση 02/2020)

Μέσα εμπορικής άμυνας
Επισκόπηση σχετικά με την
πρόληψη χρηματοπιστωτικών
κρίσεων
Πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
Λειτουργική ενιαία αγορά και
βιώσιμη νομισματική ένωση

Προτεραιότητα

Επιδόσεις των οργανισμών

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2

Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης

Ένωση Κεφαλαιαγορών

Το μέσο για τις ΜΜΕ παρέχει αποτελεσματική στήριξη για την ανάπτυξη
έργων καινοτομίας. Περισσότερα από 5 000 έργα έχουν χρηματοδοτηθεί
και η σφραγίδα της ΕΕ βοήθησε τις ΜΜΕ να προσελκύσουν πρόσθετες
επενδύσεις. Ωστόσο, οι ελεγκτές προσδιορίζουν επίσης τομείς που
χρήζουν βελτίωσης, ενόψει της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Καινοτομίας το 2021.
Να αξιολογηθεί η εφαρμογή των μέσων εμπορικής άμυνας από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Να παρασχεθεί ολοκληρωμένη εικόνα των δράσεων που έχει αναλάβει η
ΕΕ προκειμένου να βελτιώσει την ανθεκτικότητα σε τυχόν μελλοντική
χρηματοπιστωτική κρίση.
Να αξιολογηθεί η επιβολή της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ στον τομέα
των συγχωνεύσεων, των συμπράξεων και των καταχρήσεων δεσπόζουσας
θέσης.
Να επαληθευθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης
επιδόσεων στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
Να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή αναλύει την ποιότητα και
τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων που έχουν αναληφθεί προς την
κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης δημοσιονομικής και οικονομικής
θέσης και της δημιουργίας περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη,
καθώς και η διατύπωση ΣΑΧ από την Επιτροπή και η έγκρισή τους από το
Συμβούλιο.
Να αξιολογηθεί κατά πόσον το SRB διασφαλίζει, βάσει κατάλληλων
εγχειριδίων, διαδικασιών και καθοδήγησης, ότι εφαρμόζονται διεξοδικά
σχέδια εξυγίανσης και ότι προσδιορίζονται καταλλήλως οι ελάχιστες
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Να αξιολογηθεί ο στόχος της Επιτροπής να διευκολύνει την πρόσβαση
των ΜΜΕ σε ιδιωτική χρηματοδότηση, μέσω επισκόπησης του
σχεδιασμού και της εφαρμογής των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν στο
πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.
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Υψηλή
προτεραιότητα

Η νομοθετική διαδικασία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από
σχεδόν 20 χρόνια προσπαθειών
για τη «Βελτίωση της
νομοθεσίας»
Στρατηγικό Θεματολόγιο
Συνεργασίας ΕΕ-Κίνας

Ευρωπαϊκός Κόμβος
Επενδυτικών Συμβουλών
(βλέπε ειδική έκθεση 12/2020)

Υπεύθυνη και αποδοτική
χρηματοδότηση και διοίκηση
της Ένωσης

Προτεραιότητα
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής
Προσωπικού
Διαχείριση των κινδύνων στα
τελωνεία για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων της
ΕΕ

Να παρουσιαστεί μια επισκόπηση του ισχύοντος πλαισίου της Επιτροπής
για τη «βελτίωση της νομοθεσίας» και να αναδειχθούν τα βασικά
διδάγματα σχετικά με τα κύρια εργαλεία και τις κύριες διαδικασίες:
εκτίμηση επιπτώσεων, διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη,
παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, εκ των υστέρων
επισκόπηση και αξιολόγηση.
Να αναλυθεί η απόκριση της ΕΕ στην Πρωτοβουλία «Belt and Road
Initiative» («Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος») της Κίνας, και συγκεκριμένα η
στρατηγική σύνδεσης ΕΕ και Ασίας. Την επισκόπηση πρόκειται να
ακολουθήσει έλεγχος επί της υλοποίησης της στρατηγικής.
Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, που δημιουργήθηκε
το 2015 ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, προσφέρει
τεχνική βοήθεια σε φορείς υλοποίησης έργων στην ΕΕ. Οι δικαιούχοι
δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει
ο Κόμβος. Ωστόσο, αυτός δεν έχει ακόμη αναπτύξει το πλήρες δυναμικό
του όσον αφορά την τόνωση των επενδύσεων στην ΕΕ, κυρίως λόγω της
απουσίας αρκετά σαφούς στρατηγικής για την εστίαση της υποστήριξης
εκεί όπου αυτή θα μπορούσε να προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη
αξία.
Να αξιολογηθεί κατά πόσον η EPSO καλύπτει τις ανάγκες για προσλήψεις
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Ο
έλεγχος θα καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής, από τον
προγραμματισμό των διαγωνισμών και των διαδικασιών επιλογής μέχρι
τη χρήση των εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων.
Να αξιολογηθεί κατά πόσον το πλαίσιο της Επιτροπής σχετικά με τα κοινά
κριτήρια και πρότυπα δημοσιονομικού κινδύνου είναι το ενδεδειγμένο,
και κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν προετοιμαστεί καταλλήλως για την
εφαρμογή του, προκειμένου να επιτύχουν μια εναρμονισμένη
προσέγγιση όσον αφορά την επιλογή των τελωνειακών ελέγχων.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της
δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγουμε τη λογοδοσία
και τη διαφάνεια και να ενεργούμε ως ο ανεξάρτητος
θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της
ΕΕ. Προειδοποιούμε για τους κινδύνους, παρέχουμε διασφάλιση,
επισημαίνουμε αδυναμίες και αναδεικνύουμε επιτυχίες.
Παρέχουμε επίσης καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής
και τους νομοθέτες της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των
πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ.

Είμαστε ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο ιδρύθηκε το 1977 και αποτελεί ένα από τα επτά θεσμικά
όργανα της Ένωσης. Η έδρα μας βρίσκεται στο Λουξεμβούργο και
απασχολούμε περί τους 900 υπαλλήλους, ελεγκτές, προσωπικό
υποστήριξης και διοικητικό προσωπικό, προερχόμενους από όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το Σώμα των Μελών του οργάνου μας
απαρτίζεται από ένα Μέλος από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Οι εκθέσεις και οι γνώμες ελέγχου μας αποτελούν καθοριστικής
σημασίας κρίκο στην αλυσίδα λογοδοσίας εντός της ΕΕ, δεδομένου
ότι χρησιμοποιούνται για να υποχρεώνουν σε λογοδοσία τους
υπευθύνους για την εκτέλεση των πολιτικών και των
προγραμμάτων της ΕΕ: την Επιτροπή, τα λοιπά θεσμικά όργανα και
τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και τις διοικητικές αρχές των
κρατών μελών.
Τέλος, με το έργο μας, επιθυμούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες
να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα
κράτη μέλη ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του παρόντος και του
μέλλοντος.
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ
Καταρτίζουμε:
—

ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, στις οποίες περιλαμβάνεται δήλωση
αξιοπιστίας·

—

ειδικές ετήσιες εκθέσεις, στις οποίες παρουσιάζονται οι γνώμες μας κατόπιν των δημοσιονομικών ελέγχων μας επί των διαφόρων
οργανισμών και λοιπών οργάνων της ΕΕ·

—

ετήσια έκθεση σχετικά με πτυχές που αφορούν τις επιδόσεις·

—

ειδικές εκθέσεις σχετικά με επιλεγμένα θέματα, οι οποίες δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και αποτελούν κυρίως προϊόν
ελέγχων επιδόσεων·

—

επισκοπήσεις, έγγραφα στα οποία εξετάζονται, κατά τρόπο περιγραφικό και αναλυτικό, τομείς πολιτικής ή διαχειριστικά ζητήματα της
ΕΕ·

—

γνώμες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την έγκριση νόμων και λοιπών αποφάσεων
της ΕΕ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ
Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον
δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el
Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:
— καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
— καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
— μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el

ΒΡΕΊΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ
Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Europa: https://europa.eu/european-union/index_el
Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: https://publications.europa.eu/el/publications.
Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης
(βλ. https://europa.eu/european-union/contact_el).
Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1952 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον
δικτυακό τόπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu
Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να
τηλεφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

