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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

προς μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και
ανταγωνιστική οικονομία.
Συνεπώς, η ΕΕ θα υποστηρίξει οικονομικά τα προγράμματα
ανάκαμψης για τη μετά την COVID εποχή και τα μέτρα για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε μία άνευ προηγουμένου
κλίμακα. Πέραν των δημοσιονομικών πόρων που έχει συμφωνηθεί
να χορηγηθούν από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για
την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογήσει την
πρωτοβουλία «NextGenerationEU» (NGEU), σημαντικό τμήμα της
οποίας προορίζεται για την πράσινη μετάβαση.

Η παγκόσμια πανδημία COVID-19 συνεχίζει να επιβαρύνει
σημαντικά τις ζωές των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το
γεγονός ότι τα χειρότερα είναι πλέον πίσω μας, οι συνέπειές της θα
μας ταλανίζουν τα επόμενα χρόνια.
Την ίδια στιγμή, η ΕΕ έχει λάβει θέση στην πρώτη γραμμή της μάχης
εναντίον της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης

Ο ρόλος μας του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι να ελέγχουμε, αφενός, αν τα κεφάλαια της ΕΕ
εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες
και κανονισμούς και, αφετέρου, κατά πόσον οι δαπάνες
επιτυγχάνουν αποτελέσματα για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο.
Αυτό ισχύει επίσης για τα νέα μέτρα που ελήφθησαν με σκοπό να
βοηθήσουν τους πολίτες στην αντιμετώπιση των δυσμενών
επιπτώσεων της πανδημίας και των προκλήσεων που τίθενται από
την κλιματική αλλαγή.
Το πρόγραμμα εργασίας 2022+ έχει καταρτιστεί υπό το πρίσμα
αυτών των συγκεκριμένων προκλήσεων. Στο πλαίσιο του τομέα
δαπανών και πολιτικής «απόκριση της ΕΕ στην COVID-19 και
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ανάκαμψη στη μετά την κρίση περίοδο», σχεδιάζουμε τη
δημοσίευση 16 εκθέσεων σχετικά με θέματα όπως η προμήθεια
εμβολίων κατά της COVID-19, καθώς και τη διενέργεια μιας σειράς
ελέγχων με αντικείμενο τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Υπό τον τίτλο «κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και
φυσικοί πόροι», σχεδιάζουμε την κατάρτιση 17 εκθέσεων με
θέματα όπως η ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και τα
βιοκαύσιμα.
Ωστόσο, καλύπτουμε επίσης πολλούς άλλους τομείς δαπανών και
πολιτικής της ΕΕ. Κατωτέρω παρατίθεται κατάσταση των 79 ειδικών
εκθέσεων και επισκοπήσεων που προβλέπουμε να δημοσιεύσουμε
το 2022 και τα επόμενα έτη.

Οι πολίτες της ΕΕ, τα θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη και οι εταίροι
μας σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών μπορούν να είναι σίγουροι ότι
θα τους παρέχουμε ανεξάρτητους και αντικειμενικούς ελέγχους και
εκθέσεις επί ζητημάτων καθοριστικών για το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε να επισημαίνουμε τις απειλές
και τις ευκαιρίες, όπου τις συναντάμε, με σκοπό τη στήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίτευξης των στόχων της.

Klaus-Heiner Lehne
Πρόεδρος
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Τομέας πολιτικής και
χρηματοδότησης της ΕΕ
και προβλεπόμενο έτος
δημοσίευσης

Απόκριση της ΕΕ στη νόσο
COVID-19 και ανάκαμψη
μετά την κρίση
2022

Τίτλος ελεγκτικού έργου

Είδος ελεγκτικού προϊόντος
και στόχος ελεγκτικού έργου

Προμήθεια εμβολίων κατά της
COVID-19

Έλεγχος για να αξιολογηθούν οι προσπάθειες της ΕΕ για την αποτελεσματική προμήθεια επαρκών ποσοτήτων εμβολίων
για την COVID-19.

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία και Μηχανισμός
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Επισκόπηση για αναλυθούν οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες στο πλαίσιο του συντονισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών
και Επενδυτικών Ταμείων και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) σε σχέση με τη χρηματοδότηση
των δημόσιων επενδύσεων.

Μηχανισμός Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας – σχεδιασμός του
συστήματος ελέγχου της Επιτροπής

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν το σύστημα ελέγχου της Επιτροπής έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει την κανονικότητα
των πληρωμών του ΜΑΑ και να προστατέψει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Εθνικά σχέδια ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)

Έλεγχος για να αξιολογηθεί η διαδικασία έγκρισης των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) που
υποβάλλονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πρωτοβουλίες επενδύσεων για την
αντιμετώπιση του κορονοϊού
(CRII/CRII+) και React-EU

Έλεγχος για να εξεταστεί αν η Επιτροπή προσάρμοσε αποτελεσματικά την πολιτική συνοχής της περιόδου 2014-2020
μέσω των πρωτοβουλιών επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και του REACT-EU και αν κινητοποίησε
γρήγορα τους πόρους των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19.

Στήριξη για τον μετριασμό των
κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης (SURE)

Έλεγχος για να αναλυθεί αν το SURE ήταν αποτελεσματικό όσον αφορά την προστασία των θέσεων εργασίας μέσω της
εισοδηματικής στήριξης για τους εργαζόμενους και της αναπλήρωσης εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους –
και συνεπώς όσον αφορά την αποφυγή άσκοπων απολύσεων – κατά τη διάρκεια της κρίσης της COVID-19.

Διαχείριση χρέους στην Επιτροπή

Έλεγχος για να αξιολογηθεί εάν η Επιτροπή ανέπτυξε αποτελεσματικά συστήματα για τη δανειακή χρηματοδότηση του
NGEU.

Ανθεκτικότητα των θεσμικών και
λοιπών οργάνων της ΕΕ

Έλεγχος για να αξιολογηθούν τα διοικητικά μέτρα που εισήγαγαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τη διατήρηση της
επιχειρησιακής συνέχειας κατά τη διάρκεια της κρίσης της COVID-19.
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και προβλεπόμενο έτος
δημοσίευσης
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Απόκριση της ΕΕ στη νόσο
COVID-19 και ανάκαμψη
μετά την κρίση
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Τίτλος ελεγκτικού έργου

Είδος ελεγκτικού προϊόντος
και στόχος ελεγκτικού έργου

Ελεύθερη κυκλοφορία – Φάση I

Έλεγχος για να διερευνηθεί αν η Επιτροπή έλαβε αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία του δικαιώματος της
ελεύθερης κυκλοφορίας, περιλαμβανομένης της λειτουργίας της συμφωνίας του Σένγκεν, στο πλαίσιο της κρίσης της
COVID-19 μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2021.

Ελεύθερη κυκλοφορία – Φάση II

Έλεγχος, συμπληρωματικός εκείνου με θέμα την «Ελεύθερη κυκλοφορία – Φάση I», για την αξιολόγηση του
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας στο πλαίσιο της κρίσης της COVID-19.

Αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων κατά
τη διάρκεια της κρίσης της COVID-19

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντέδρασαν καταλλήλως στην πανδημία της COVID-19 για
τη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας στην ΕΕ.

Απόκριση των οργανισμών της ΕΕ
στην πανδημία

Έλεγχος για να αξιολογηθεί ο τρόπος αντίδρασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) στην πρόκληση της πανδημίας της COVID-19, καθώς και κατά πόσον
αυτή η αντίδραση εξυπηρετούσε το σκοπό της.

Απορρόφηση του Μηχανισμού
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Έλεγχος για να αξιολογηθούν οι βασικοί στόχοι του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ): ταχύτητα
εκταμιεύσεων. Σε ποιο βαθμό επισπεύσθηκε η χρηματοδότηση του ΜΑΑ και χρησιμοποιήθηκε από τα κράτη μέλη για
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις;

Επιδόσεις του Μηχανισμού
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Έλεγχος για αξιολογηθεί η καταλληλότητα του μηχανισμού της Επιτροπής για την παρακολούθηση της επίτευξης
ορόσημων και τιμών-στόχου που έχουν τεθεί στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) των κρατών μελών με
σκοπό τη μέτρηση των επιδόσεων του μηχανισμού.

Συστήματα ελέγχου των κρατών
μελών για τον Μηχανισμό
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν τα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών για τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων που
έχουν ληφθεί από το ΜΑΑ είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Υλοποίηση του Μηχανισμού
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στα
κράτη μέλη

Έλεγχος για να αξιολογηθεί η υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) σε ένα μικρό αριθμό
κρατών μελών, με έμφαση στους βασικούς στόχους πολιτικής των ΣΑΑ κάθε χώρας. Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής της
υλοποίησης του ΜΑΑ, το ΕΕΣ θα μπορούσε προοδευτικά να καλύψει με τέτοιους ελέγχους τα σχέδια ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας όλων των κρατών μελών.
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Τομέας πολιτικής και
χρηματοδότησης της ΕΕ
και προβλεπόμενο έτος
δημοσίευσης

Αύξηση της οικονομικής
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ
προς όφελος όλων των
πολιτών

Τίτλος ελεγκτικού έργου

Είδος ελεγκτικού προϊόντος
και στόχος ελεγκτικού έργου

Διεύρυνση του «Ορίζων 2020»

Έλεγχος για να αναλυθούν οι δράσεις που, στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», διαπιστώθηκε ότι αποσκοπούσαν
στη«μείωση του χάσματος Ε&Κ στην Ευρώπη» μεταξύ των «πρωτοπόρων» και «αυτών με χαμηλές επιδόσεις» στον
τομέα της καινοτομίας και, ως εκ τούτου, στη διεύρυνση της συμμετοχής στο «Ορίζων 2020» και στην υποστήριξη της
δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν διασφαλίσει μια προσανατολισμένη στα
αποτελέσματα χρήση της στήριξης από το ΕΤΠΑ, με σκοπό οι ΜΜΕ να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να
προετοιμαστούν κατάλληλα για το μέλλον.

Ασφάλεια των δικτύων 5G

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η υλοποίηση των ασφαλών δικτύων 5G από την ΕΕ γίνεται έγκαιρα και συντονισμένα.

Διεθνοποίηση των ΜΜΕ

Έλεγχος για να εξεταστούν τα ενωσιακά προγράμματα στήριξης της διεθνοποίησης των ΜΜΕ στην ΕΕ.

Ενεργειακή Ένωση

Έλεγχος για να εξεταστεί η εποπτεία που ασκεί ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) όσον αφορά τη συνεπή και αποτελεσματική υλοποίηση των κανόνων της αγοράς
ηλεκτρισμού και την επιτήρηση της κατάχρησης της αγοράς και της διαφάνειας (κανονισμός REMIT) στον τομέα της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

Μαζικά δεδομένα της ΓΔ AGRI

Έλεγχος για να αξιολογηθεί με ποιον τρόπο η Επιτροπή, αφενός, χρησιμοποιεί τα δεδομένα και την ανάλυση
δεδομένων προκειμένου να εξετάζει την κοινή γεωργική πολιτικής και, αφετέρου, έχει προετοιμαστεί για τη
βελτιωμένη χρήση τους.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Έλεγχος για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής διανοητικής
ιδιοκτησίας και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ενιαία αγορά.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Έλεγχος για να αξιολογηθούν ο σχεδιασμός, η αποτελεσματικότητα και η παρακολούθηση του σχεδίου δράσης
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την περίοδο 2016-2020. Λόγω του ευρέος φάσματος δράσεων που περιλαμβάνει το
σχέδιο, περιορίζουμε την αξιολόγησή μας στις δράσεις που στοχεύουν τις επιχειρήσεις.

Ψηφιοποίηση των σχολείων

Έλεγχος για να αξιολογηθεί η ενωσιακή στήριξη για την ψηφιοποίηση των σχολείων.

2022
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Αύξηση της οικονομικής
ανταγωνιστικότητας της
Ένωσης προς όφελος όλων
των πολιτών
2023+

Τίτλος ελεγκτικού έργου

Είδος ελεγκτικού προϊόντος
και στόχος ελεγκτικού έργου

Ανάδειξη ως δεύτερη μεγαλύτερη
παγκόσμια παραγωγός μπαταριών
έως το 2024

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ανέπτυξαν με αποτελεσματικό τρόπο μια παγκοσμίως
ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων αλυσίδα αξιών για τις μπαταριές στην ΕΕ.

Άμεσες ξένες επενδύσεις

Έλεγχος για να διαμορφωθεί μια πρώτη εικόνα σχετικά με το πόσο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή του κανονισμού
2019/452 σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ).

Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς

Έλεγχος για να εξακριβωθεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων (authorised economic operator, ΑΕΟ) θα επιτύχει τον στόχο της ενίσχυσης της ασφάλειας της
διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού και της διευκόλυνσης του εμπορίου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη είσπραξη
των εσόδων.

Βιομηχανία μικροκυκλωμάτων

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη υποστήριξαν αποτελεσματικά μια παγκοσμίως
ανταγωνιστική βιομηχανία μικροκυκλωμάτων στην ΕΕ.

Χρήση υδρογόνου στις μεταφορές

Έλεγχος για να αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Επιτροπής για την ανάπτυξη των ενωσιακών
υποδομών υδρογόνου στον τομέα των μεταφορών και η αποδοτικότητα της ενωσιακής στήριξης για την ανάπτυξη και
την έγκαιρη εξασφάλιση υποδομών υδρογόνου για τα τις μεταφορές στα κράτη μέλη.

Αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων στην ΕΕ

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην κοινή αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων και των ακαδημαϊκών τίτλων των εργαζόμενων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Τεχνητή νοημοσύνη

Έλεγχος για να αναλυθεί αν οι επενδύσεις της Επιτροπής στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως μέσω του
«Ορίζων 2020», αξιοποιούνται εμπορικά εντός της ΕΕ και συγκεκριμένα στη βιομηχανία της ΕΕ.

Ηλεκτρονική συνοχή και στρατηγική
ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αξιοποιούν πλήρως την δυνατότητα της ηλεκτρονικής
συνοχής για την εφαρμογή μιας στρατηγικής προσέγγισης προς την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων στο χώρο της
συνοχής.
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Ανθεκτικότητα σε απειλές
για την ασφάλεια της
Ένωσης και σεβασμός των
ευρωπαϊκών αξιών της
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Τίτλος ελεγκτικού έργου

Είδος ελεγκτικού προϊόντος
και στόχος ελεγκτικού έργου

Το κράτος δικαίου στα Δυτικά
Βαλκάνια

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η στήριξη της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια συνέβαλε αποτελεσματικά στη βελτίωση του
κράτους δικαίου στην περιοχή.

Θωράκιση των θεσμικών οργάνων
της ΕΕ έναντι δικτυοπαραβιάσεων

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ είναι σε θέση να διαχειριστούν
κυβερνοπεριστατικά.

Σύγκρουση συμφερόντων

Έλεγχος για να εξεταστεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες
για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων στις ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο της
ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής.

ΚΓΠ και μέτρα καταπολέμησης της
απάτης

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης στις
δαπάνες της ΚΓΠ και αν έχει προσδιορίσει τους κινδύνους που συνδέονται με την «αρπαγή γαιών» και έχει προβεί στις
κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

Προγραμματισμός της αναπτυξιακής
βοήθειας

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η ΕΕ έχει, αφενός, διαθέσει την αναπτυξιακή βοήθεια για την περίοδο 2021-2027 βάσει
μίας σαφώς καθορισμένης στρατηγικής και, αφετέρου, αναπτύξει ποιοτικά προγράμματα στήριξης.

Διασυνοριακή συνεργασία στην
Ευρωπαϊκή Γειτονία

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Γειτονίας (ΕΜΓ) υπήρξαν αποτελεσματικά ως προς την βελτίωση της εδαφικής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της
ΕΕ.
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Τομέας πολιτικής και
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Ανθεκτικότητα σε απειλές
για την ασφάλεια της ΕΕ και
σεβασμός των ευρωπαϊκών
αξιών της ελευθερίας, της
δημοκρατίας και του
κράτους δικαίου
2023+

Τίτλος ελεγκτικού έργου

Είδος ελεγκτικού προϊόντος
και στόχος ελεγκτικού έργου

Προπαρασκευαστική ενέργεια για
την έρευνα στον τομέα της άμυνας

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR) επέτρεψε
να δοκιμαστούν οι μηχανισμοί χρηματοδότησης και τόνωσης της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων στα
κράτη μέλη της ΕΕ.

Πρωτοβουλία Spotlight

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν οι συνεισφορές της ΕΕ στην κοινή πρωτοβουλία Spotlight της ΕΕ και των Ηνωμένων
Εθνών αποτελούν έναν αποδοτικό τρόπο αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών παγκοσμίως.

Ισότητα για τα άτομα με αναπηρίες

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η συμβολή της ΕΕ στη διασφάλιση της ισότητας για τα άτομα με αναπηρίες ήταν
αποτελεσματική.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διαθέτει τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να
συμβάλει αποτελεσματικά στη συνοχή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

Αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων
της μετανάστευσης στην Αφρική

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν τα έργα που υλοποιήθηκαν μέσω του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική
έχουν επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, με ταυτόχρονο σεβασμό των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες
στην Τουρκία

Έλεγχος για τη μεταπαρακολούθηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην ειδική έκθεση 27/2018, καθώς και για να
αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του αναπτυξιακού σκέλους στο πλαίσιο της πρώτης δόσης της Διευκόλυνσης για τους
Πρόσφυγες στην Τουρκία.

Το κράτος δικαίου στην ΕΕ

Έλεγχος για να εξετασθεί αν η νέα αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ σε περίπτωση παραβίασης του κράτους δικαίου στον τομέα της
συνοχής.
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Κλιματική αλλαγή,
περιβάλλον και φυσικοί
πόροι
2022

Τίτλος ελεγκτικού έργου

Είδος ελεγκτικού προϊόντος
και στόχος ελεγκτικού έργου

Βιωσιμότητα των επενδύσεων στην
αγροτική διαφοροποίηση και στις
υποδομές

Έλεγχος για να εξεταστεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει δράση, προκειμένου να κατευθύνουν τις
σχετικές επενδύσεις αγροτικής ανάπτυξης, και ιδίως αυτές που συνδέονται με τη διαφοροποίηση και τις υποδομές,
προς έργα με μακροπρόθεσμα οφέλη.

Φορολογία της ενέργειας και
ενεργειακές επιδοτήσεις

Επισκόπηση για να εξεταστεί η φορολογία της ενέργειας και η πολιτική επιδοτήσεων από την άποψη της συμβολής
τους στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα.

Περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα που
βρίσκονται σε μετάβαση

Έλεγχος για την άντληση διαφωτιστικών στοιχείων σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισε η χρηματοδότηση της ΕΕ
στην κοινωνικοοικονομική μετάβαση σε περιφέρειες όπου η βιομηχανία του άνθρακα βρίσκεται σε παρακμή και το
κατά πόσον η διαχείριση αυτών των κονδυλίων από την Επιτροπή και τις κύριες εθνικές/περιφερειακές αρχές ήταν η
καλύτερη δυνατή.

Παράνομη αλιεία

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η δράση της ΕΕ για την παράνομη αλιεία στοχεύει βασικούς κινδύνους και προωθεί
βιώσιμες θάλασσες.

Ενσωμάτωση της διάστασης του
κλίματος

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή παρουσίασε συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες
για το κλίμα και την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την τιμή-στόχο του 20 % που αφορά την ενσωμάτωση της
διάστασης του κλίματος για την περίοδο 2014-2020.

Προστασία του εδάφους και
διαχείριση της κοπριάς

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η κοινή γεωργική πολιτική και οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας για τη νιτρορύπανση
παρέχουν στην ΕΕ την δυνατότητα να επιτύχει βιώσιμη διαχείριση του εδάφους και να αποτρέψει την υπερβολική
συγκέντρωση υγρής κοπριάς.

Διατροπικές εμπορευματικές
μεταφορές

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα υπήρξαν αποδοτικά στην προώθηση
των βιώσιμων πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών.
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Τίτλος ελεγκτικού έργου

Είδος ελεγκτικού προϊόντος
και στόχος ελεγκτικού έργου

Κυκλική οικονομία

Έλεγχος για να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης για τα στάδια σχεδιασμού και παραγωγής της κυκλικής οικονομίας.

Κλιματική αλλαγή και αναπτυξιακή
βοήθεια

Έλεγχος για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την κλιματική αλλαγή+ (GCCA+), της
κύριας πρωτοβουλίας εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, από την άποψη της
υποστήριξης των πλέον ευάλωτων χωρών για τον μετριασμό των κινδύνων και την προσαρμογή στις αλλαγές.
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Τίτλος ελεγκτικού έργου

Είδος ελεγκτικού προϊόντος
και στόχος ελεγκτικού έργου

Τιμές-στόχοι για το κλίμα

Έλεγχος για τον απολογισμό του βαθμού επίτευξης των τιμών-στόχου του 2020 για την ενέργεια και το κλίμα, με την
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια παρέχει μια ισχυρή
βάση για την επίτευξη των τιμών-στόχου για το 2030.

Γαλάζια ενέργεια & ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ και οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ
πρωτοβουλίες έχουν συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Έξυπνες πόλεις

Έλεγχος για να αξιολογηθούν i) η αποτελεσματικότητα των ερευνητικών έργων και ii) ο αντίκτυπός τους στη δημιουργία
έξυπνων ή εξυπνότερων πόλεων. Θα αξιολογηθεί επίσης αν ο σχεδιασμός του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»
(συμπεριλαμβανομένων των αποστολών) έλαβε υπόψη τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από το παρελθόν.

Μεταφορά ζώων

Έλεγχος για να εξεταστεί ο αντίκτυπος των κανόνων της ΕΕ για την μεταφορά ζωντανών ζώων.

Ιχθυοκαλλιέργεια

Έλεγχος για να αξιολογηθεί η στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) σε έργα
υδατοκαλλιέργειας, με τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, των δαπανών και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Επικίνδυνα απόβλητα

Επισκόπηση για την παρουσίαση της κατάστασης σε σχέση με την παραγωγή, την επαναχρησιμοποίηση, την
ανακύκλωση και τη σήμανση των επικίνδυνων αποβλήτων στην ΕΕ και την μεταφορά τους σε τρίτες χώρες.

Βιοκαύσιμα

Έλεγχος για να αξιολογηθεί η στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων βιοκαυσίμων, από την άποψη του κατά πόσον
αυτή οδήγησε στην εκμετάλλευση βιώσιμων πηγών και είχε σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην αξιοποίησή τους.

Εκπομπές CO2 και μαζικά δεδομένα

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν τα αναφερόμενα για τις εκπομπές των αυτοκινήτων στοιχεία είναι αξιόπιστα και
επιτρέπουν την ορθή και έγκαιρη είσπραξη των σχετικών προστίμων, καθώς και για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της
ευελιξίας που προσφέρεται στους κατασκευαστές και του χάσματος μεταξύ εργαστηριακών και πραγματικών
εκπομπών, χάρη στα μαζικά δεδομένα.
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Οι δημοσιονομικές πολιτικές
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Ο γαλαξίας του προϋπολογισμού
2021+

Έλεγχος για να αξιολογηθεί ο τρέχων σχεδιασμός της χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που επήλθαν από το ΠΔΠ 2021-2027 και την πρωτοβουλία NGEU.

Επαλήθευση του ΑΕΕ

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή κατάφερε να ολοκληρώσει αποτελεσματικά και αποδοτικά τον κύκλο
επαλήθευσης του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) για την περίοδο 2016-2019.

Τραπεζική εποπτεία στην ΕΕ

Έλεγχος για να παρασχεθεί διασφάλιση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης που ασκεί η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα από την άποψη της εποπτείας επί σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ενιαία αγορά για τα επενδυτικά
ταμεία

Έλεγχος για να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο έχει εγκαθιδρυθεί μια εύρυθμη ενιαία αγορά για τα επενδυτικά
ταμεία, καθώς και κατά πόσον αυτή προστατεύει τους επενδυτές και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ανάκτηση ενωσιακών κονδυλίων

Έλεγχος για να αξιολογηθούν οι διαδικασίες ελέγχου σε επίπεδο Επιτροπής και κρατών μελών, οι οποίες διασφαλίζουν
ότι η ΕΕ ανακτά αποτελεσματικά και έγκαιρα κονδύλια που έχουν δαπανηθεί παράτυπα.

Ο νέος ίδιος πόρος ο οποίος
βασίζεται στα μη ανακυκλωμένα
απορρίμματα πλαστικών
συσκευασιών

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή έχει δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο για τη διαχείριση του νέου ίδιου
πόρου, ο οποίος βασίζεται στα μη ανακυκλωμένα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών, συμπεριλαμβανομένων της
συλλογής και της επαλήθευσης των συμβολών των κρατών μελών.

Επιζήμιος φορολογικός
ανταγωνισμός στην ΕΕ

Έλεγχος για να αξιολογηθεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής και των
κανονιστικών μέτρων που έχει λάβει η Επιτροπή για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής
και της φοροαποφυγής στην ΕΕ.

2023+
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Τίτλος ελεγκτικού έργου

Εξωτερικοί σύμβουλοι

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή εξασφαλίζει οικονομική αποδοτικότητα, προστατεύοντας παράλληλα τα
συμφέροντά της, όταν προσφεύγει στις υπηρεσίες συμβούλων που απασχολούνται από εξωτερικούς αναδόχους της.

LEADER

Έλεγχος για να εξετασθεί αν η προσέγγιση LEADER / τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων απέφερε
οφέλη για την τοπική ανάπτυξη, καθώς και αν η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι ομάδες τοπικής δράσης διαχειρίστηκαν
ορθά τα έξοδα και τους κινδύνους που συνδέονται με την προσέγγιση.

Αξιόπιστες στατιστικές

Έλεγχος για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής στην παροχή υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών
στατιστικών.

Καταγραφή οικονομικών φορέων σε
«μαύρη λίστα»

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα σύστημα αποκλεισμού που λειτουργεί σωστά και
διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν χορηγούνται σε αναξιόπιστους αποδέκτες.

Δημόσιες συμβάσεις

Επισκόπηση για την ανάλυση των τάσεων σε επίπεδο ΕΕ και των ειδικών ανά χώρα πτυχών που βασίζονται στα
δεδομένα Tenders Electronic Daily (TED).

Ψηφιοποίηση της διαχείρισης των
κονδυλίων της ΕΕ

Επισκόπηση για να αναλυθεί η κατάσταση της ψηφιοποίησης της διαχείρισης και του ελέγχου των κονδυλίων της ΕΕ,
των συναφών κινδύνων και προκλήσεων και των συνεπειών της για τον έλεγχο.

Ομάδες συμφερόντων και νομοθέτες

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν το Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ είναι αποτελεσματικό ως εργαλείο για τον δημόσιο
έλεγχο των δραστηριοτήτων των μελών ομάδων συμφερόντων που προσπαθούν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων
από την ΕΕ.

Διαχείριση και έλεγχος της πολιτικής
συνοχής

Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν οι έλεγχοι που διενεργούν οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών (γνωστοί ως
πρωτοβάθμιοι έλεγχοι διαχείρισης) είναι πλήρως αποτελεσματικοί για την πρόληψη των σφαλμάτων στον τομέα των
δαπανών της πολιτικής συνοχής.

Αμπελοοινικός τομέας

Έλεγχος του βαθμού στον οποίο η στήριξη της κοινής γεωργικής πολιτικής για τον αμπελοοινικό τομέα της ΕΕ τον
βοήθησε να καταστεί ανταγωνιστικότερος και ανθεκτικότερος.

Άλλοι τομείς
2022

Άλλοι τομείς
2023+

Είδος ελεγκτικού προϊόντος
και στόχος ελεγκτικού έργου
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Klaus-Heiner LEHNE
Γερμανία

Ladislav BALKO
Σλοβακία

Λάζαρος Στ. ΛΑΖΑΡΟΥ
Κύπρος

Pietro RUSSO
Ιταλία

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Ισπανία

Iliana IVANOVA
Βουλγαρία

Alex BRENNINKMEIJER
Κάτω Χώρες

Νικόλαος ΜΗΛΙΩΝΗΣ
Ελλάδα

Bettina JAKOBSEN
Δανία

Samo JEREB
Σλοβενία

Jan GREGOR
Τσεχική Δημοκρατία

Mihails KOZLOVS
Λετονία

Rimantas ŠADŽIUS
Λιθουανία

Leo BRINCAT
Μάλτα

João FIGUEIREDO († 29 Ιουνίου 2021)
Πορτογαλία

Juhan PARTS
Εσθονία

Ildikó GÁLL-PELCZ
Ουγγαρία

Eva LINDSTRÖM
Σουηδία

Tony MURPHY
Ιρλανδία

Hannu TAKKULA
Φινλανδία

Annemie TURTELBOOM
Βέλγιο

Viorel ȘTEFAN
Ρουμανία

Ivana MALETIĆ
Κροατία

François-Roger CAZALA
Γαλλία

Joëlle ELVINGER
Λουξεμβούργο

Helga BERGER
Αυστρία

Marek OPIOŁA
Πολωνία

Είμαστε ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ. Το ΕΕΣ απαρτίζεται από ένα Μέλος από
κάθε κράτος μέλος, και υποστηρίζεται από περί τους 900 υπαλλήλους όλων των
εθνικοτήτων της ΕΕ. Εδρεύουμε στο Λουξεμβούργο, αρχίσαμε να λειτουργούμε
το 1977 και από το 1993 είμαστε θεσμικό όργανο της ΕΕ.
Αξίες μας είναι η ανεξαρτησία, η ακεραιότητα, η αντικειμενικότητα, η
διαφάνεια και ο επαγγελματισμός.

Αποστολή μας: Μέσω των ανεξάρτητων, επαγγελματικών και επιδραστικών
ελεγκτικών εργασιών μας, αξιολογούμε την οικονομία, την αποτελεσματικότητα,
την αποδοτικότητα, την νομιμότητα και την κανονικότητα των δράσεων της ΕΕ.
Κατ' αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στη βελτίωση της λογοδοσίας, της
διαφάνειας και της χρηματοοικονομικής διαχείρισης της ΕΕ και, συνεπώς, στην
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην ΕΕ. Επιδιώκουμε την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των τρεχόντων και μελλοντικών προκλήσεων που
απασχολούν την ΕΕ σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Όραμά μας: Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε στο προσκήνιο του δημόσιου
ελέγχου ως επαγγέλματος και να συμβάλλουμε σε μια περισσότερο ανθεκτική
και βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση, που προασπίζεται τις δημοκρατικές αξίες που
αποτελούν τα θεμέλιά της.
Οι εκθέσεις, οι επισκοπήσεις 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
εθνικές διοικητικές αρχές.
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:
—

ετήσια έκθεση σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, στην οποία περιλαμβάνεται δήλωση αξιοπιστίας,

—

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

—

ετήσια έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις από την υλοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ,

—

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

—

επισκοπήσεις, οι οποίες συνιστούν περιγραφικές και ενημερωτικές αναλύσεις διαφόρων τομέων πολιτικής ή διαχειριστικών ζητημάτων
της ΕΕ,

—

γνώμες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την έγκριση ενωσιακής
νομοθεσίας και άλλων αποφάσεων.
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