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Σύνοψη 
01 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο εξωτερικός ελεγκτής των 
οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ιδιότητα αυτή, ενεργούμε ως ο 
ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ, 
συμβάλλοντας ιδίως στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της1.  

02 Το παρόν έγγραφο συνοψίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου μας αναφορικά με 
τους 41 οργανισμούς της ΕΕ και τα λοιπά όργανα της ΕΕ (εφεξής «οργανισμοί») που 
εμπίπτουν στη δικαιοδοσία μας για το οικονομικό έτος 2017. Συνολική επισκόπηση 
της οργάνωσης 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 20172.  

03 Συνολικά, με τον έλεγχό μας επί των οργανισμών για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 επιβεβαιώθηκαν τα θετικά αποτελέσματα που είχαν 
αναφερθεί 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 κανονικότητα 
των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους οργανισμούς, 

o ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους 
οργανισμούς, πλην μίας αρνητικής ελεγκτικής γνώμης για την EASO.  

04 Παρ' όλα τα ανωτέρω, υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης, όπως αναφέρεται 
στα σημεία περί επισήμανσης ειδικού θέματος και περί λοιπών θεμάτων, καθώς και 

                                                      
1 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). 

2 Αυτή η ετήσια έκθεση σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ αντικαθιστά τις προηγούμενες ειδικές 
ετήσιες εκθέσεις για τους οργανισμούς. 
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όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις που δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις 
ελεγκτικές γνώμες. 

Το κλιμάκιο ελέγχου 

 

Τέταρτη σειρά (από αριστερά): Peter Eklund (ελεγκτής), Ausra Maziukaite (βοηθός), Satu Levela 
(ελέγκτρια), Tomas Mackevicius (σύμβουλος στο ιδιαίτερο γραφείο του Μέλους), Eddy Struyvelt 

(υπεύθυνος έργου) 

Τρίτη σειρά (από αριστερά): Mindaugas Pakstys (προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου του Μέλους), 
Sevdalina Todorova (ελέγκτρια), Niamh Carey (βοηθός), Christine Becker (ελέγκτρια), Helder Vasco 

Travado (ελεγκτής), Flavia Di Marco (ελέγκτρια), Arunas Juozulynas (υπεύθυνος έργου) 

Δεύτερη σειρά (από αριστερά): Ornella Menetto (βοηθός), Nora Veres (βοηθός), Rimantas Sadzius 
(Μέλος του ΕΕΣ), Svetoslava Tashkova (ελέγκτρια) 

Πρώτη σειρά (από αριστερά): Rebecca Aquilina (ασκούμενη), Julio Cesar Santin Santos (ελεγκτής), Hans 
Christian Monz (υπεύθυνος έργου), Friedemann Zippel (ανώτερο διοικητικό στέλεχος), Andreja 

Pavlakovic Milosavljevic (υπεύθυνη έργου), Andrea Ferraris (υπεύθυνος έργου) 

Απουσιάζουν: Bob De Blick (ελεγκτής), Roberto Sanz Moratal (ελεγκτής). 
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Τι ελέγξαμε 
05 Οι οργανισμοί 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 τυγχάνουν μεγάλης προβολής στα κράτη 
μέλη και επηρεάζουν σημαντικά τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων, καθώς 
και την υλοποίηση προγραμμάτων σε 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. 

06 Αναλόγως της οργάνωσης και των καθηκόντων τους, οι οργανισμοί διακρίνονται 
σε τρία είδη: σε αποκεντρωμένους οργανισμούς, σε εκτελεστικούς οργανισμούς της 
Επιτροπής και σε λοιπά όργανα. Τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε είδους περιγράφονται 
κατωτέρω. Με την πάροδο των ετών, ο αριθμός των οργανισμών αυξήθηκε, 
ανερχόμενος σε 41 το 2017, όπως απεικονίζεται στο γράφημα 1. 
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Γράφημα 1 – Αύξηση του αριθμού των οργανισμών 

 

* Ορισμένοι οργανισμοί λειτουργούσαν και προηγουμένως ως διακυβερνητικές οργανώσεις υπό 
διαφορετικό καθεστώς. 

Πηγή: ΕΕΣ. 

07 Οι εκτελεστικοί οργανισμοί της Επιτροπής είναι εγκατεστημένοι εκεί όπου 
εδρεύει η Επιτροπή, ήτοι στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Οι αποκεντρωμένοι 
οργανισμοί και τα λοιπά όργανα είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρη την ΕΕ, ήτοι σε 
23 διαφορετικά κράτη μέλη, όπως φαίνεται στην κατάσταση με τα ακρωνύμια και στο 
γράφημα 2. 
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Γράφημα 2 – Έδρες των οργανισμών στα διάφορα κράτη μέλη 

 

* Κατόπιν της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ, το Συμβούλιο 
αποφάσισε, κατά τη σύνοδο Γενικών Υποθέσεων (άρθρο 50), στις 20 Νοεμβρίου 2017, τη μεταφορά της 
έδρας των οργανισμών EMA και EBA στο Άμστερνταμ και στο Παρίσι αντίστοιχα το 2019. 

Πηγή: ΕΕΣ. 

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί ανταποκρίνονται σε 
συγκεκριμένες ανάγκες πολιτικής 

08 Οι 32 αποκεντρωμένοι οργανισμοί3 διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά καθήκοντα 
τεχνικής, επιστημονικής, επιχειρησιακής ή/και ρυθμιστικής φύσης. Στόχος είναι η 
ικανοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών αναγκών και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας, με τη συγκέντρωση τεχνικής και εξειδικευμένης εμπειρογνωσίας σε 
επίπεδο ΕΕ και εθνικών αρχών. Οι οργανισμοί συστάθηκαν για αόριστο χρονικό 

                                                      
3 Cedefop, Eurofound, EEA, ETF, EMA, EMCDDA, CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA, FRA, EASA, EFSA, EMSA, 

Eurojust, ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA, CEPOL, EFCA, ECHA, EIGE, ACER, Υπηρεσία του BEREC, 
ΕΥΡΩΠΟΛ, EASO, EBA, EIOPA, ESMA και eu-LISA. 
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διάστημα με κανονισμό του Συμβουλίου ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

Οι εκτελεστικοί οργανισμοί της Επιτροπής υλοποιούν 
προγράμματα της ΕΕ 

09 Οι έξι εκτελεστικοί οργανισμοί της Επιτροπής4 είναι επιφορτισμένοι με 
εκτελεστικά και επιχειρησιακά καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση ενός ή 
περισσότερων προγραμμάτων της ΕΕ και έχουν συσταθεί για ορισμένο χρονικό 
διάστημα.  

Τα λοιπά όργανα έχουν συγκεκριμένες εντολές 

10 Τα τρία λοιπά όργανα είναι ο EIT, ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ και ο 
SRB. Ο 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. 
Ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ, με έδρα στο Λουξεμβούργο, συστάθηκε 
επίσης για αόριστο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των 
στόχων της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. 
Ο 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 με τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στην πραγματική 
οικονομία και τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων μερών.  

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

11 Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των οργανισμών για το 2017 (εξαιρουμένου 
του SRB) ανήλθε σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ 
το 2016), ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 2,7 % του γενικού προϋπολογισμού της 
ΕΕ για το 2017 (έναντι 2,4 % για το 2016), όπως παρουσιάζεται στο γράφημα 3. 
Επιπροσθέτως, ο προϋπολογισμός του SRB για το 2017 ανήλθε σε 6,6 δισεκατομμύρια 

                                                      
4 INEA, REA, EACEA, ERCEA, CHAFEA και EASME. 
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ευρώ (έναντι 11,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2016) και συνίσταται στις εισφορές των 
πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRB). 

12 Οι προϋπολογισμοί των αποκεντρωμένων οργανισμών και των λοιπών οργάνων 
καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, καθώς και τις διοικητικές και επιχειρησιακές 
δαπάνες, ενώ οι εκτελεστικοί οργανισμοί υλοποιούν προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής και οι προϋπολογισμοί 
τους (περί τα 241 εκατομμύρια ευρώ συνολικά) καλύπτουν μόνο τις δαπάνες 
προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες. Οι επιχειρησιακές δαπάνες της Επιτροπής, 
τις οποίες πραγματοποίησαν οι έξι εκτελεστικοί οργανισμοί το 2017, ανήλθαν σε 
περίπου 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι ποσό υπερδιπλάσιο του συνολικού 
προϋπολογισμού όλων των άλλων οργανισμών μαζί, εξαιρουμένου του SRB. 

Γράφημα 3 – Πηγές χρηματοδότησης των οργανισμών το 2017 

 

Πηγή: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 και προϋπολογισμοί των οργανισμών για το 2017, 
βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το ΕΕΣ. 

13 Οι περισσότεροι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων όλων των εκτελεστικών, 
χρηματοδοτούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι 
υπόλοιποι χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τέλη και επιβαρύνσεις, καθώς 

126,8 δισ. ευρώ

Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ

Προϋπολογισμός της 
Επιτροπής εκτελούμενος 

από εκτελεστικούς 
οργανισμούς

Κονδύλια του προϋπολογισμού 
της ΕΕ που διατίθενται για τη 

χρηματοδότηση των 
οργανισμών, 

περιλαμβανομένων των 
δαπανών προσωπικού, καθώς 
και των διοικητικών δαπανών 

των οργανισμών

6,8 δισ. 
ευρώ

6,6 δισ. 
ευρώ

2,5 δισ. 
ευρώ

Τέλη και λοιπές 
συνεισφορές

Συνολικός 
προϋπολογισμός του SRB

1,0 δισ. 
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και από άμεσες εισφορές των συμμετεχουσών χωρών. Συνολικά, από τον γενικό 
προϋπολογισμό της ΕΕ διατέθηκαν περί τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 
1 δισεκατομμύριο ευρώ χρηματοδοτήθηκε από τέλη, επιβαρύνσεις και άμεσες 
εισφορές των συμμετεχουσών χωρών. Στο γράφημα 4 παρουσιάζεται η κατάταξη των 
οργανισμών βάσει του ύψους της συνεισφοράς που έλαβαν από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ.  
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Γράφημα 4 – Κατάταξη των οργανισμών βάσει του ύψους της 
συνεισφοράς που έλαβαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 

 

Πηγή: Οργανισμοί, βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το ΕΕΣ. 

6,6 δισ. ευρώ

Προϋπολογισμός της ΕΕ Τέλη και άμεσες εισφορές Προϋπολογισμός του SRB

εκατ. ευρώ

GSA
ΕΙΤ

FRONTEX
EΥΡΩΠΟΛ

EFSA
EASO
EMSA

eu-LISA
ΕΟΠ

ECHA
REA

ECDC
EACEA

EUROJUST
ERCEA
EASME

EASA
ΕΜΑ
ERA

INEA
FRA
ETF

EUROFOUND
CEDEFOP

EFCA
EMCDDA
EU-OSHA

EBA
ACER
ENISA
ESMA

CHAFEA
CEPOL
EIOPA

EIGE
BEREC

EΥΡΑΤΟΜ
CPVO

CdT
EUIPO

SRB
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14 Τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ των συνεισφορών από τον γενικό προϋπολογισμό 
της ΕΕ χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο διαφόρων τομέων του ΠΔΠ5, όπως φαίνεται 
στο γράφημα 5. Οι οργανισμοί με τη μεγαλύτερη αύξηση στον προϋπολογισμό τους 
το 2017 ήταν οι GSA και EIT, οι οποίοι χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του τομέα 1α 
(Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση) του ΠΔΠ, καθώς και οι 
FRONTEX, EMA και EASO, οι οποίοι χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του τομέα 3 του 
ΠΔΠ (Ασφάλεια και ιθαγένεια). 

Γράφημα 5 – Χρηματοδότηση των οργανισμών ανά τομέα του ΠΔΠ στο 
πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ 

 

Ο πίνακας δεν περιλαμβάνει τους SRB, CdT, EUIPO και CPVO. 

Πηγή: Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και προϋπολογισμοί των 
οργανισμών για το 2017, βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το ΕΕΣ. 

                                                      
5 Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ που καλύπτει την περίοδο 2014-2020. 
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15 Όσον αφορά το προσωπικό, στο τέλος του 2017 οι οργανισμοί απασχολούσαν 
περί τους 11 000 υπαλλήλους6 (έναντι 10 300 το 2016), αριθμός που αντιστοιχεί στο 
ένα έκτο περίπου του συνόλου των υπαλλήλων που απασχολούνται στα θεσμικά και 
λοιπά όργανα της ΕΕ. Στο γράφημα 6 παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των 
υπαλλήλων ανά οργανισμό. 

                                                      
6 Ως υπάλληλοι λογίζονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και οι 

αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες. 
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Γράφημα 6 – Αριθμός υπαλλήλων ανά οργανισμό στο τέλος του 2017 

 

Πηγή: Οργανισμοί, βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το ΕΕΣ. 

Αριθμός υπαλλήλων

Το 2017
οι οργανισμοί 

απασχολούσαν το 

17%
του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων 

που εργάζονταν στα θεσμικά όργανα 
και στους οργανισμούς της ΕΕ

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Λοιπά όργανα

EUIPO
EΥΡΩΠΟΛ

EASA
ΕΜΑ
REA

ECHA
FRONTEX

ERCEA
EFSA

EACEA
EASME

ECDC
SRB

EMSA
INEA

EUROJUST
ESMA
EASO

CdT
ΕΟΠ
EBA
GSA
ERA

eu-LISA
EIOPA

ETF
CEDEFOP
EMCDDA

FRA
EUROFOUND

ACER
EFCA

ENISA
EU-OSHA
CHAFEA

ΕΙΤ
CEPOL

CPVO
EIGE

BEREC
EΥΡΑΤΟΜ
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Τι διαπιστώσαμε 

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

16 Διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τους 
λογαριασμούς και των 41 οργανισμών. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί αυτοί 
παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής 
κατάστασής τους την 31η Δεκεμβρίου 2017, των αποτελεσμάτων των πράξεών τους 
και των ταμειακών ροών τους για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των εφαρμοστέων δημοσιονομικών κανονισμών και τους 
λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής7.  

Η ενότητα περί επισήμανσης ειδικού θέματος είναι 
καθοριστική για την κατανόηση των λογαριασμών 

17 Όσον αφορά την EASO, επιστήσαμε την προσοχή στο γεγονός ότι η κρίσιμη 
κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του οργανισμού 
έχει επιδεινωθεί ραγδαία. Ο οργανισμός δεν διαθέτει επί του παρόντος τη διοικητική 
ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να καλύψει έναν τόσο μεγάλο αριθμό κενών 
θέσεων. Συνολικά, η κατάσταση αυτή όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους 
εγκυμονεί σημαντικό κίνδυνο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του, στην 
τρέχουσα κλίμακά τους. 

18 Στην περίπτωση του SRB επιστήσαμε την προσοχή στο γεγονός ότι οι εισφορές 
στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης υπολογίζονται βάσει των πληροφοριακών στοιχείων 
που διαβιβάζουν στο SRB τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των αντίστοιχων εθνικών 
αρχών εξυγίανσης. Εντούτοις, ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης δεν 
προβλέπει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο ελέγχου που να εξασφαλίζει την 
αξιοπιστία των πληροφοριακών αυτών στοιχείων. Επιπλέον, επισημάναμε ότι η 
μεθοδολογία υπολογισμού των εισφορών που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο είναι 
άκρως περίπλοκη, γεγονός που καθιστά επισφαλή την ακρίβεια του υπολογισμού. Για 
λόγους εμπιστευτικότητας, το SRB δεν μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα των 
πιστωτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό των εισφορών στο 
Ταμείο, γεγονός που περιορίζει τη διαφάνεια. 

                                                      
7 Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 
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19 Όσον αφορά τον ECHA, το Συνέδριο επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι ο εν 
λόγω οργανισμός είναι εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενος, καθώς εισπράττει τέλη από 
τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης χημικών ουσιών, όπως απαιτεί 
ο κανονισμός REACH8. Ο ECHA υπολογίζει και χρεώνει τα τέλη βάσει των 
πληροφοριών που παρέχουν οι επιχειρήσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. 
Με τις εκ των υστέρων επαληθεύσεις των πράξεων που διενήργησε ο οργανισμός 
διαπιστώθηκε η ανάγκη σημαντικής διόρθωσης των τελών, με το συνολικό ποσό των 
διορθώσεων να μην είναι γνωστό στα τέλη του 2017. 

20 Όσον αφορά τον GSA, επισημάναμε το γεγονός ότι το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για μία από τις κύριες συμβάσεις του 
οργανισμού (σύμβαση-πλαίσιο αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ) αμφισβητήθηκε 
από έναν από τους υποβάλλοντες προσφορά.  

21 Όσον αφορά τους δύο οργανισμούς που εδρεύουν στο Λονδίνο, τους EMA και 
EBA, επιστήσαμε την προσοχή στο γεγονός ότι θα αποχωρήσουν από το Ηνωμένο 
Βασίλειο το 2019 και ότι οι λογαριασμοί τους και οι σχετικές σημειώσεις 
καταρτίστηκαν βάσει των πληροφοριών που ήταν διαθέσιμες κατά την ημερομηνία 
υπογραφής των λογαριασμών. Αναφερθήκαμε επίσης στις δυσκολίες που ανακύπτουν 
στο πλαίσιο των τρεχόντων διακανονισμών μίσθωσης στο Λονδίνο και στις πιθανές 
μειώσεις των εσόδων έπειτα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
ΕΕ. 

22 Όσον αφορά τον CHAFEA, αναφέραμε τις σοβαρές αδυναμίες του λογιστικού 
περιβάλλοντος του οργανισμού. 

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

23 Για όλους τους οργανισμούς, διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη 
σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι 
ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017. 
Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα ήταν νόμιμα και κανονικά από κάθε ουσιώδη πλευρά. 

                                                      
8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH) (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 
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 Ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα 
και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι 
λογαριασμοί των οργανισμών, πλην της EASO 

24 Για 40 οργανισμούς, διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά 
με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι 
λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017. Κατά τη 
γνώμη μας, οι πληρωμές ήταν νόμιμες και κανονικές από κάθε ουσιώδη πλευρά. 

25 Όσον αφορά την EASO, διατυπώσαμε αρνητική γνώμη λόγω της ουσιώδους και 
συστηματικής μη συμμόρφωσης των πληρωμών με τον δημοσιονομικό κανονισμό του 
οργανισμού και τους λοιπούς ισχύοντες κανόνες και διατάξεις, που αφορούν κυρίως 
τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και προσλήψεων στις οποίες 
βασίζονται οι πληρωμές. Ο συστηματικός χαρακτήρας των περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης καταδεικνύει την ανεπάρκεια του συστήματος των εσωτερικών 
δικλίδων ελέγχου. Το ποσό στο οποίο ανέρχονται συνολικά τα σφάλματα λόγω μη 
συμμόρφωσης των πληρωμών είναι τουλάχιστον 7,7 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι 10,3 % 
του συνόλου των πληρωμών που πραγματοποίησε η Υπηρεσία το 2017. 

Η ενότητα περί λοιπών θεμάτων πραγματεύεται ζητήματα 
ειδικής σημασίας 

26 Όσον αφορά το EIT, διαπιστώσαμε ότι τα αρχικά ποσοστά εκταμίευσης 
επιχορηγήσεων προς τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) αυξήθηκαν προς τη 
λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας, γεγονός που αντιβαίνει στον σκοπό της 
ενθάρρυνσης των ΚΓΚ να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη χρηματοδότηση που 
τους χορηγεί το όργανο. Επιπλέον, στα ετήσια επιχειρηματικά σχέδια δύο ΚΓΚ 
προστέθηκαν αναδρομικά ορισμένες νέες δραστηριότητες. Για μία εκ των δύο ΚΓΚ, 
αυτό συνιστούσε ουσιώδη αλλαγή της αρχικής απόφασης ανάθεσης. Τέτοιου είδους 
ουσιώδεις αλλαγές μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ίση μεταχείριση των ΚΓΚ και δεν 
είναι σύμφωνες με τον δημοσιονομικό κανονισμό. 

27 Στην περίπτωση του FRONTEX, επισημαίνουμε συστηματικά από το 2014 ότι τα 
αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών που δηλώνουν οι συνεργαζόμενες χώρες είναι 
συχνά ανεπαρκή, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα του ελέγχου 
του υπό εξέταση έτους. 

28 Όσον αφορά τις EBA, EIOPA και ESMA, επιστήσαμε την προσοχή στο γεγονός ότι 
οι προϋπολογισμοί τους χρηματοδοτούνται εν μέρει από πόρους της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης και εν μέρει από άμεσες συνεισφορές των εποπτικών αρχών ή/και των 
εποπτευόμενων οντοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ. Τα μελλοντικά έσοδα αυτών 
των αρχών είναι πιθανό να μειωθούν συνεπεία της απόφασης του Ηνωμένου 
Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ. 

29 Όσον αφορά τον GSA, αναφέραμε ότι είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία τόσο 
του κέντρου παρακολούθησης της ασφάλειας του συστήματος Galileo (Galileo 
Security Monitoring Centre, GSMC) όσο και των σταθμών εδάφους του συστήματος 
Galileo, που είναι εγκατεστημένα στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου και 
ενδέχεται να χρειαστεί να μετεγκατασταθούν. 

30 Όσον αφορά το CdT, επισημάναμε το γεγονός ότι αρκετοί οργανισμοί 
πραγματοποιούν όλο και περισσότερο μεταφράσεις οι ίδιοι εσωτερικά ή 
καταφεύγουν σε άλλες εναλλακτικές μεταφραστικές λύσεις, γεγονός που συνεπάγεται 
τη μη αξιοποίηση της δυναμικότητας του CdT στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Επιπλέον, 
διαπιστώνεται αλληλοεπικάλυψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη 
συστημάτων μετάφρασης και των σχετικών εξόδων λειτουργίας τους. 

31 Τον Δεκέμβριο του 2016, η Υπηρεσία του BEREC ζήτησε από το CdT τη 
μετάφραση τεσσάρων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 
εφεδρικού πίνακα επιτυχόντων, παρά το γεγονός ότι ήταν καλυμμένες όλες οι θέσεις 
που είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές. Κατά την άποψή 
μας, τίποτα δεν δικαιολογούσε το αίτημα μετάφρασης που υποβλήθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2016. Η σχετική πληρωμή που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 
του 2017 αντιστοιχούσε στο 2,5 % του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του BEREC για 
το 2017. 
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Γράφημα 7 – Ετήσιες ελεγκτικές γνώμες σχετικά με τους λογαριασμούς 
και τις πράξεις των οργανισμών την περίοδο 2014-2017 

 

Πηγή: ΕΕΣ. 

Οι παρατηρήσεις μας αναδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω 
βελτιώσεων  

32 Διατυπώσαμε συνολικά 145 παρατηρήσεις αναφορικά με 37 οργανισμούς, 
προκειμένου να αναδείξουμε σημαντικά θέματα και να υποδείξουμε την ύπαρξη 
περιθωρίου βελτίωσης. Οι παρατηρήσεις αυτές συνοψίζονται κατωτέρω. Η 
πλειονότητά τους αφορά τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. 

Πρόοδος ως προς ένα περισσότερο εναρμονισμένο περιβάλλον ΤΠ 

33 Οι οργανισμοί ασκούν πολλές διαφορετικές επιχειρησιακές δραστηριότητες που 
απαιτούν επαρκείς και ενίοτε ειδικές λύσεις ΤΠ. Μολονότι έχουν προχωρήσει 
σημαντικά όσον αφορά τη χρήση παρόμοιων συστημάτων διαχείρισης του 
προϋπολογισμού και λογιστικής, όπως αναφέραμε και στη συνοπτική έκθεσή μας 
σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου των οργανισμών για το 2016, σε άλλους 
βασικούς τομείς εξακολουθεί να εφαρμόζεται πληθώρα λύσεων ΤΠ.  
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34 Όσον αφορά τα εργαλεία ΤΠ για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, το 
2017 σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος, καθώς 20 οργανισμοί υπέγραψαν 
συμφωνίες με την Επιτροπή για τη χρήση του εργαλείου SYSPER II που χρησιμοποιεί 
και η ίδια και το οποίο θα εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη ομοιομορφία του 
περιβάλλοντος ΤΠ στον τομέα αυτό. Η πλειονότητα των οργανισμών προβλέπεται να 
αρχίσει να χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο της Επιτροπής από 1ης Ιανουαρίου 2019. 

Γράφημα 8 – Καθιέρωση από τους οργανισμούς της χρήσης του κοινού 
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων SYSPER II 

 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που παρείχαν οι οργανισμοί. 

35 Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (e-procurement) από 
τους οργανισμούς βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλοι οι οργανισμοί δημοσιεύουν 
ηλεκτρονικά τις προσκλήσεις τους για υποβολή προσφορών στην πλατφόρμα TED 
(Tenders Electronic Daily), το ευρωπαϊκό καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής 
προσφορών. Η Επιτροπή εισήγαγε επίσης εργαλεία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 
(e-invoicing) το 2010, για την ηλεκτρονική δημοσίευση εγγράφων που αφορούν 
προκηρύξεις διαγωνισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (e-tendering) το 2011 και 
για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών (e-submission) το 2015. Στο τέλος του 2017, 
οι περισσότεροι οργανισμοί είχαν εισαγάγει την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την 
ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών για ορισμένες διαδικασίες, όχι 
όμως και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 

είχαν 
συμφωνήσει να 

εισαγάγουν
το SYSPER II

δεν 
χρησιμοποιούσαν

το SYSPER II

χρησιμοποιούσαν
το SYSPER II

88

1333

200

2016 2017
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Γράφημα 9 – Καθιέρωση από τους οργανισμούς εργαλείων για τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις 

 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που παρείχαν οι οργανισμοί. 

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ και η διαχείριση έργων 
βελτιώνεται στους οργανισμούς EMA και eu-LISA 

36 Στο πλαίσιο του ελέγχου του παρελθόντος έτους, αναλύσαμε τη διαχείριση των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στον ΕΜΑ. Το 2017 ο οργανισμός 
έθεσε σε εφαρμογή διάφορα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης. Ωστόσο, θα 
απαιτηθεί χρόνος μέχρις ότου να μειωθεί η κρίσιμη εξάρτηση του οργανισμού από τις 
εταιρείες συμβούλων και ο αντίκτυπος των ληφθέντων μέτρων θα γίνει αντιληπτός 
σταδιακά, με την πάροδο των ετών. 

37 Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων του eu-LISA, ο οργανισμός 
προσφεύγει στη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, κυρίως σε σχέση με έργα ΤΠ. Για 
την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων ΤΠ, ο eu-LISA εφαρμόζει ένα μοντέλο 
εξωτερικής ανάθεσης βάσει του οποίου περί το 90 % των σχετικών εργασιών 
εκτελείται από τρεις αναδόχους. Παρά το γεγονός ότι τα έργα ΤΠ ανήκουν κατά 
κυριότητα στον eu-LISA,και τελούν υπό τον έλεγχό του, το εφαρμοζόμενο μοντέλο, 
στο πλαίσιο του οποίου οι δραστηριότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης τέτοιων 
ευαίσθητων συστημάτων ΤΠ ανατίθενται σε τρίτους σε τέτοιον βαθμό, εγκυμονεί 
κινδύνους υπερβολικής εξάρτησης από τους αναδόχους. 
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Συστηματική μη συμμόρφωση της EASO με τους κανόνες περί 
προσλήψεων και περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων 

38 Στην περίπτωση της EASO, υπογραμμίσαμε τους σοβαρούς κινδύνους που είναι 
σύμφυτοι με το είδος των δραστηριοτήτων του οργανισμού και τις προκλήσεις που 
δημιούργησε η μεταναστευτική κρίση. Δεν υπήρχε μια σταθερή δομή διακυβέρνησης 
ούτε αποτελεσματικές δικλίδες ελέγχου που να περιορίζουν αυτούς τους κινδύνους, 
με αποτέλεσμα πολυάριθμες περιπτώσεις ουσιώδους μη συμμόρφωσης με το νομικό 
πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης και σύναψης συμβάσεων. Οι 
περιπτώσεις που εντοπίσαμε παραβιάζουν τις αρχές του ανταγωνισμού, της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων. 

Εξακολουθούν να διαπιστώνονται αδυναμίες στη διαχείριση των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 

39 Ο στόχος όλων των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων είναι η 
εξασφάλιση του ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων και η επίτευξη της 
πλέον συμφέρουσας οικονομικώς αγοράς, με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και 
συνέπεια, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Όσον αφορά 14 οργανισμούς 
(Υπηρεσία του BEREC, CEPOL, CHAFEA, eu-LISA, EASO, EBA, EΟΠ, EFSA, EIGE, EUIPO, 
ERA, EASA, FRA και SRB), διαπιστώσαμε αδυναμίες στη σύναψη των δημόσιων 
συμβάσεων, κυρίως όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες θέτουν σε 
κίνδυνο την οικονομική αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών. 

Οι περισσότεροι οργανισμοί ανέλυσαν τις επιπτώσεις του BREXIT 

40 Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο την απόφασή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit). Σε 
αντίθεση με τους περισσότερους άλλους οργανισμούς, πέντε από αυτούς (ACER, 
BEREC, CEPOL, ENISA και EU-OSHA) δεν εκπόνησαν διεξοδική ανάλυση του πιθανού 
αντικτύπου του Brexit στην οργάνωση, στις συναλλαγές και στους λογαριασμούς 
τους. 

Οι προκηρύξεις κενών θέσεων θα μπορούσαν να δημοσιεύονται στον 
ιστότοπο της EPSO 

41 Οι περισσότεροι οργανισμοί (ACER, CEDEFOP, CEPOL, CHAFEA, EASA, EBA, 
ECHA, EΟΠ, EIGE, EIOPA, EIT, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ESMA, eu-LISA, 
EUROJUST, EΥΡΩΠΟΛ, FRONTEX, GSA και SRB) δημοσιεύουν μεν τις προκηρύξεις 
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κενών θέσεων στους ιστοτόπους τους, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
συχνά όμως όχι και στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού 
(EPSO). Η δημοσίευση στον ιστότοπο της EPSO θα εξασφάλιζε περισσότερη διαφάνεια 
και δημοσιότητα. Ο βασικός λόγος που επικαλούνται οι οργανισμοί είναι ότι η EPSO 
δέχεται τη δημοσίευση προκηρύξεων κενών θέσεων μόνον εφόσον έχουν συνταχθεί 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται υψηλές δαπάνες 
μετάφρασης. 

Λιγότερες παρατηρήσεις επί της νομιμότητας και κανονικότητας των 
πράξεων 

42 Ο αριθμός των παρατηρήσεων σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
πληρωμών μειώθηκε σε οκτώ (έναντι 11 το 2016), γεγονός που καταδεικνύει τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειες των οργανισμών να συμμορφώνονται με το νομικό 
πλαίσιο, ιδίως δε με τις διατάξεις που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό 
και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Πέντε παρατηρήσεις αφορούσαν και 
πάλι αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (EASO, EASA, EIGE και 
FRONTEX), ενώ τρεις αφορούσαν τις διαδικασίες πρόσληψης (EASO, CEDEFOP και 
FRONTEX). 

Η δημοσιονομική διαχείριση παρουσιάζει βελτίωση  

43 Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού 
που χορηγούνται για συγκεκριμένο έτος μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να 
μεταφερθούν στο επόμενο. Μολονότι ο δημοσιονομικός κανονισμός δεν ορίζει 
ανώτατα όρια για αυτές τις μεταφορές πιστώσεων, υπερβολικά επίπεδα μεταφορών 
πιστώσεων υποδεικνύουν ενδεχομένως καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων εργασίας ή του προγραμματισμού σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
και μπορούν επίσης να αντιβαίνουν στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του 
προϋπολογισμού. Για το 2017 διαπιστώσαμε μόνο 3 περιπτώσεις υψηλών μεταφορών 
σε οργανισμούς (έναντι 28 το 2016). Αυτή η μείωση το 2017 επιτεύχθηκε χάρη στην 
καλύτερη και περισσότερο διαφανή εξήγηση και αιτιολόγηση των μεταφορών 
πιστώσεων από τους οργανισμούς, αλλά και στην τροποποίηση της προσέγγισής μας 
όσον αφορά την κατάρτιση αναφορών. Από το 2017, αναφέρουμε μόνο τις μεταφορές 
πιστώσεων που δεν θεωρούμε επαρκώς αιτιολογημένες. 

44 Επιπροσθέτως, αναφέραμε ακυρώσεις πιστώσεων του προϋπολογισμού που 
είχαν μεταφερθεί από προηγούμενα έτη σχετικά με δύο οργανισμούς (FRONTEX και 
EUIPO). Οι ακυρώσεις αυτές υποδεικνύουν υπερεκτίμηση των δημοσιονομικών 



 2 

 

αναγκών, ιδίως εκ μέρους των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών και των 
λοιπών συνεργαζόμενων χωρών. 

Τα λογιστικά περιβάλλοντα θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω 

45 Κατά τους ετήσιους ελέγχους του έτους αναφοράς, εξετάσαμε επίσης τα 
λογιστικά περιβάλλοντα των οργανισμών, τα οποία αποτελούν σημαντικό στοιχείο για 
την κατάρτιση αξιόπιστων λογαριασμών. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, 
κάθε οργανισμός διαθέτει τον δικό του υπόλογο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
συνολικά 37 υπόλογοι που φέρουν την ευθύνη για το 2 % του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού. Προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα, το 2012 ο υπόλογος της 
Επιτροπής κάλεσε τους οργανισμούς να του αναθέσουν, επί συμβάσει, τα λογιστικά 
καθήκοντά τους. Έως το τέλος του 2017, τέσσερις μόνον οργανισμοί είχαν πράξει κάτι 
τέτοιο. 

46 Η θέση του υπολόγου στην ιεραρχία ενός οργανισμού μπορεί να επηρεάσει την 
ανεξαρτησία του. Συγκεκριμένα, οι υπόλογοι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από 
οποιονδήποτε έχει δικαίωμα (υπο)εξουσιοδότησης όσον αφορά την έγκριση 
αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Διαπιστώνουμε την ανάγκη ενίσχυσης της 
ανεξαρτησίας του υπόλογου, ο οποίος πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον διευθυντή 
(για τα διοικητικά θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για τα λειτουργικά θέματα) 
του οργανισμού. Η παρατήρηση αυτή διατυπώθηκε για 13 συνολικά οργανισμούς 
(CdT, EACEA, EASA, EASME, EEA, EFSA, EIOPA, EMA, EMCDDA, ERA, EU-OSHA, 
EUROFOUND και FRA). 

47 Δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού, οι υπόλογοι υποχρεούνται να 
επιβεβαιώνουν την αξιόπιστη λειτουργία των λογιστικών συστημάτων των 
οργανισμών (επικύρωση). Μολονότι τα λογιστικά συστήματα των περισσότερων 
οργανισμών καλύπτονται από επικαιροποιημένες επικυρώσεις, διαπιστώσαμε ότι 
λόγω σημαντικών τροποποιήσεων στα λογιστικά συστήματα επτά οργανισμών (ACER, 
Υπηρεσία του BEREC, CEPOL, EASME, EIT, EMA και GSA) απαιτείται, χωρίς 
χρονοτριβή, η εκ νέου επικύρωσή τους. 
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Γράφημα 10 – Ανεξαρτησία των υπολόγων των οργανισμών και 
εκκρεμής εκ νέου επικύρωση των λογιστικών συστημάτων 

 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που παρείχαν οι οργανισμοί. 

Εντοπίσαμε αδυναμίες στις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου ορισμένων 
οργανισμών 

48 Ορισμένες αδυναμίες στην εφαρμογή του προτύπου για τις εσωτερικές δικλίδες 
ελέγχου σχετικά με το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας διαπιστώθηκαν σε τρεις 
οργανισμούς (ACER, EIT και FRONTEX). Οι αδυναμίες αυτές συνιστούν ενδεχομένως 
σημαντικό κίνδυνο για την επιχειρησιακή συνέχεια, παραδείγματος χάριν σε 
περίπτωση μεγάλης καταστροφής, καθώς τα δεδομένα είναι πιθανόν να μην μπορούν 
να ανακτηθούν. 

Αναφέρουμε στην OLAF τις περιπτώσεις που εγείρουν υπόνοιες απάτης 

49 Το 2017 εντοπίσαμε και αναφέραμε στην OLAF τρεις περιπτώσεις 
πιθανολογούμενης απάτης από τις σχεδόν 1 000 πράξεις και 150 διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων που ελέγξαμε στο πλαίσιο των δηλώσεων αξιοπιστίας που 
διατυπώνουμε για τους οργανισμούς. Οι περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης 
αφορούσαν παρατυπίες σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων. Επαφίεται στην OLAF να 
αποφασίσει αν θα διερευνήσει αυτές τις υποθέσεις και θα τους δώσει συνέχεια, 
συνεργαζόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, με τις εθνικές δικαστικές αρχές. 
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Παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις ελέγχου της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS), καθώς και άλλες 
εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης 

50 Αναφερθήκαμε επίσης, πληροφοριακά, στις εκθέσεις ελέγχου που κατάρτισε η 
IAS, καθώς και στις εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης που καταρτίστηκαν για 
λογαριασμό της Επιτροπής. Το 2017 υπήρξαν 26 εκθέσεις της IAS και 9 περιπτώσεις 
κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση οργανισμού. Δεν 
επαληθεύσαμε τις σχετικές ελεγκτικές διαδικασίες και διαδικασίες αξιολόγησης. 

Η συνέχεια που έδωσαν οι οργανισμοί στις διαπιστώσεις ελέγχου 
προηγούμενων ετών 

51 Καταρτίσαμε, κατά περίπτωση, έκθεση προόδου των ενεργειών στις οποίες 
προέβησαν οι οργανισμοί σε συνέχεια παρατηρήσεων που είχαν διατυπωθεί σε 
προηγούμενα έτη. Από το γράφημα 11 προκύπτει ότι, για τις περισσότερες από 
τις 170 παρατηρήσεις που παρέμεναν χωρίς συνέχεια στα τέλη του 2016, τα 
διορθωτικά μέτρα είχαν ολοκληρωθεί ή βρίσκονταν σε εξέλιξη. Όσον αφορά 3 από 
τις 13 εκκρεμείς παρατηρήσεις, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα διέφευγαν του 
ελέγχου του οργανισμού. 

Γράφημα 11 – Οι προσπάθειες των οργανισμών να δώσουν συνέχεια 
στις παρατηρήσεις προηγούμενων ετών 

 

Πηγή: ΕΕΣ.  
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Αποτελέσματα ελέγχου που 
παρουσιάζονται σε άλλες σχετικές με 
τους οργανισμούς εκθέσεις που 
δημοσίευσε το Συνέδριο το 2017 

Συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση του ΕΕΣ για την 
εφαρμογή της μείωσης κατά 5 % των θέσεων εργασίας 

52 Το 2017 το Συνέδριο δημοσίευσε συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση9 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ εφάρμοσαν τη 
δέσμευση για μείωση κατά 5 % των υπαλλήλων τους στους πίνακες προσωπικού, 
κατά την περίοδο 2013-2017 (περίοδος 2014-2018 για τους οργανισμούς). Όσον 
αφορά τους οργανισμούς, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η μείωση κατά 5 % 
εφαρμόστηκε, αν και με ορισμένες καθυστερήσεις. Μολονότι οι αποκεντρωμένοι 
οργανισμοί με παραδοσιακά καθήκοντα κατάφεραν να μειώσουν τους υπαλλήλους 
τους κατά 8,9 %, ο αριθμός των υπαλλήλων με νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες 
αυξήθηκε κατά 19,9 % και 42,9 % σε ορισμένους αποκεντρωμένους και εκτελεστικούς 
οργανισμούς αντίστοιχα. Το γράφημα 12 δείχνει τον αντίκτυπο, σε εκατοστιαίες 
μονάδες, των μεταβολών των θέσεων στους πίνακες προσωπικού όλων των θεσμικών 
και λοιπών οργάνων και των οργανισμών. 

                                                      
9 Η συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση με θέμα την εφαρμογή της μείωσης κατά 5 % των 

θέσεων εργασίας δημοσιεύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017. 
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Πλαίσιο 12 – Ανάλυση των διακυμάνσεων του αριθμού των θέσεων 
στους πίνακες προσωπικού μεταξύ 2012 και 2017 (σε ποσοστά) 

 

Πηγή: ΕΕΣ. 

Ειδική έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με το SRB  

53 Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB), με έδρα στις Βρυξέλλες, συστάθηκε τον 
Αύγουστο του 2014 στο πλαίσιο της πολιτικής αντίδρασης της ΕΕ στη 
χρηματοπιστωτική κρίση. Αποστολή του είναι η εξυγίανση των τραπεζών της 
αρμοδιότητάς του στην περίπτωση που αυτές περιέλθουν σε κατάσταση 
αφερεγγυότητας. Τον Ιανουάριο του 2017, το SRB είχε υπό τη δικαιοδοσία του 
139 τράπεζες (έναντι 127 το 2018), περιλαμβανομένων 130 τραπεζικών ομίλων10. 

54 Στο πλαίσιο αυτής της ειδικής έκθεσης11 εξετάσαμε κατά πόσον το όργανο 
διαθέτει τα μέσα για την αποτελεσματική πραγματοποίηση εξυγιάνσεων τραπεζών 
και αναλύσαμε την ποιότητα του σχεδιασμού εξυγίανσης των επιμέρους τραπεζών, 
εξετάσαμε αν η διάρθρωση του οργάνου ανταποκρίνεται στο κανονιστικό πλαίσιό του 
                                                      
10 Την 1η Ιανουαρίου 2018, ο αριθμός των τραπεζών είχε μειωθεί σε 127 και των τραπεζικών ομίλων 

σε 119. 

11 Ειδική έκθεση 23/2017, με τίτλο «Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης: ένα φιλόδοξο έργο της τραπεζικής 
ένωσης δρομολογήθηκε, αλλά απομένουν να γίνουν πολλά», η οποία δημοσιεύθηκε 
στις 19 Δεκεμβρίου 2017. 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εξαιρουμένων των πολιτικών κομμάτων)

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δικαστήριο

Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Επιτροπή των Περιφερειών

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ - ΣΥΝΟΛΟ
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σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της εξυγίανσης και διερευνήσαμε κατά πόσον διαθέτει 
επαρκείς ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

55 Η συγκρότηση του SRB ως εντελώς νέας δομής αποτέλεσε πολύ σημαντική 
πρόκληση και υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να θεωρηθούν οι αδυναμίες τις οποίες 
εντοπίσαμε σε όλους τους τομείς που εξετάσαμε. Διατυπώσαμε σειρά συστάσεων 
σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων εξυγίανσης και την ολοκλήρωση των σχετικών 
κανόνων και κατευθυντήριων οδηγιών, όπως και σχετικά με τη βελτίωση των 
επιπέδων στελέχωσης και των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων που 
εφαρμόζει. 

Ειδική ετήσια έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με τις ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την άσκηση των 
καθηκόντων του SRB 

56 Ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης ορίζει12 ότι το Συνέδριο 
πρέπει να υποβάλλει έκθεση ειδικά για κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση που απορρέει 
από την άσκηση των καθηκόντων του SRB, του Συμβουλίου και της Επιτροπής δυνάμει 
του κανονισμού αυτού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις του 
SRB ανέρχονταν σε 842 εκατομμύρια ευρώ και προέρχονταν από εκ των προτέρων 
εισφορές, οι οποίες είχαν αυξηθεί σε 1 420 εκατομμύρια ευρώ 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Καμία διαδικασία εξυγίανσης τράπεζας δεν κινήθηκε από 
το SRB το 2016 και, κατά συνέπεια, καμία ενδεχόμενη υποχρέωση δεν 
γνωστοποιήθηκε σχετικά με αποφάσεις εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2016. 
Εντούτοις, λόγω της απόφασης εξυγίανσης της Banco Popular Español S.A. τον Ιούνιο 
του 2017, κινήθηκαν 90 νομικές διαδικασίες κατά του SRB ενώπιον του Γενικού 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβλήθηκαν 46 προσφυγές στην ομάδα 
εξέτασης προσφυγών του SRB έως το τέλος Οκτωβρίου του 2017, όταν δημοσιεύθηκε 
η έκθεσή μας για το 2016 σχετικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την εκτέλεση των καθηκόντων του SRB. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
ενημερώθηκαν για το γεγονός ότι 26 υποθέσεις εισήχθησαν ενώπιον του Γενικού 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ίδια απόφαση εξυγίανσης. Οι 
σχετικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο του ελέγχου μας και 
της αντίστοιχης έκθεσής μας για το οικονομικό έτος 2017. 

                                                      
12 Άρθρο 92, παράγραφος 4, του κανονισμού για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. 
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Άλλες ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ που αναφέρονται επίσης σε 
έναν ή περισσότερους οργανισμούς  

57 Πέραν των εκθέσεων ελέγχου που αφορούν αποκλειστικά τους οργανισμούς, το 
2017 δημοσιεύσαμε επίσης αρκετές ειδικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή 
πολιτικών της ΕΕ, οι οποίες αναφέρονταν σε ορισμένους οργανισμούς (βλέπε 
γράφημα 13). 

Γράφημα 13 – Άλλες ειδικές εκθέσεις ελέγχου του ΕΕΣ που αναφέρονται 
σε οργανισμούς 

 

Πηγή: ΕΕΣ. 
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΦΥΣΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ειδική έκθεση αριθ. 18/2017:
Ενιαίος ευρωπαϊκός 
ουρανός: η νοοτροπία έχει 
αλλάξει, αλλά ο ουρανός 
δεν είναι ενιαίος

Ειδική έκθεση αριθ. 13/2017:
«Ενιαίο ευρωπαϊκό 
σύστημα διαχείρισης της 
σιδηροδρομικής 
κυκλοφορίας: θα γίνει ποτέ 
πράξη η πολιτική επιλογή;»

Ειδική έκθεση αριθ. 5/2017:
Ανεργία των νέων: άλλαξε η 
κατάσταση με τις πολιτικές 
της ΕΕ;

Πανοραμική επισκόπηση:
Δράση της ΕΕ για την 
ενέργεια και την κλιματική 
αλλαγή

Ειδικές εκθέσεις:

αριθ. 12/2017
Εφαρμογή της οδηγίας για το πόσιμο 
νερό: παρά τη βελτίωση της ποιότητας 
του νερού και της πρόσβασης σε αυτό 
στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη 
Ρουμανία, εξακολουθούν να υπάρχουν 
σημαντικές επενδυτικές ανάγκες

αριθ. 1/2017
Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες 
για την εφαρμογή του δικτύου Natura
2000 κατά τρόπο που να εγγυάται την 
πλήρη αξιοποίησή του

αριθ. 34/2017
Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η 
ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων
Ειδική έκθεση αριθ. 8/2017:
Έλεγχος της αλιείας στην ΕΕ: 
απαιτούνται περισσότερες 
προσπάθειες

Ειδική έκθεση αριθ. 23/2017:
Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης: ένα φιλόδοξο έργο της 
τραπεζικής ένωσης δρομολογήθηκε, αλλά απομένουν να 
γίνουν πολλά

Ειδική ετήσια έκθεση:
Έκθεση δυνάμει του άρθρου 92, παράγραφος 4, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 σχετικά με κάθε 
ενδεχόμενη υποχρέωση (του Ενιαίου Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή άλλως) 
που απορρέει από την άσκηση των καθηκόντων του 
Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού αυτού για το 
οικονομικό έτος 2016

Ειδική έκθεση αριθ. 9/2017:
Η στήριξη της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων στη Νότια και 
Νοτιοανατολική Ασία

Ειδική έκθεση αριθ. 6/2017:
Η ανταπόκριση της ΕΕ στην 
προσφυγική κρίση: η προσέγγιση 
των κέντρων υποδοχής και 
ταυτοποίησης (hotspots)

2017 
Ειδικές εκθέσεις 

και επισκοπήσεις 
του ΕΕΣ 

αναφερόμενες σε 
οργανισμούς

ΕΟΠ

EFCA
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Κατάσταση των ακρωνυμίων που 
χρησιμοποιούνται για τους 
οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της 
ΕΕ 

Ακρωνύμια Πλήρης ονομασία Έδρα  
ACER Οργανισμός Συνεργασίας των 

Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
Λιουμπλιάνα, Σλοβενία 

Υπηρεσία του BEREC Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

Ρίγα, Λετονία 

CdT Μεταφραστικό Κέντρο των 
Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Λουξεμβούργο, 
Λουξεμβούργο 

CEDEFOP Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

CEPOL Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κατάρτιση στον 
τομέα της επιβολής του νόμου 

Βουδαπέστη, Ουγγαρία 

CHAFEA Εκτελεστικός Οργανισμός για τους 
Καταναλωτές, την Υγεία, τη 
Γεωργία και τα Τρόφιμα 

Λουξεμβούργο, 
Λουξεμβούργο 

CPVO Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών 
Ποικιλιών 

Ανζέ, Γαλλία 

EACEA Εκτελεστικός Οργανισμός 
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 
Θεμάτων και Πολιτισμού 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EASA Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Ασφάλειας της Αεροπορίας 

Κολωνία, Γερμανία 

EASME Εκτελεστικός Οργανισμός για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EASO Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 
για το Άσυλο 

Βαλέτα, Μάλτα 

EBA Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών Λονδίνο, Ηνωμένο 
Βασίλειο 

ECDC Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων 

Στοκχόλμη, Σουηδία 

ECHA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών 
Προϊόντων 

Ελσίνκι, Φινλανδία 
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ΕΟΠ Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος 

Κοπεγχάγη, Δανία 

EFCA Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 
Αλιείας 

Βίγο, Ισπανία 

EFSA Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων 

Πάρμα, Ιταλία 

EIGE Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων 

Βίλνιους 

EIOPA Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων 

Φρανκφούρτη, 
Γερμανία 

ΕΙΤ Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

Βουδαπέστη, Ουγγαρία 

ΕΜΑ Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων 

Λονδίνο, Ηνωμένο 
Βασίλειο 

EMCDDA Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών 
και Τοξικομανίας  

Λισαβόνα, Πορτογαλία 

EMSA Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα 

Λισαβόνα, Πορτογαλία 

ENISA Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών 

Ηράκλειο, Ελλάδα 

ERA Οργανισμός Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Βαλανσιέν, Γαλλία 

ERCEA Εκτελεστικός οργανισμός του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

ESMA Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών 
και Aγορών 

Παρίσι, Γαλλία 

ETF Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Τορίνο, Ιταλία 

EUIPO Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αλικάντε, Ισπανία 

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

Ταλίν, Εσθονία 

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

Μπιλμπάο, Ισπανία 

ΕΥΡΑΤΟΜ  Οργανισμός Εφοδιασμού της 
Ευρατόμ 

Λουξεμβούργο, 
Λουξεμβούργο 
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EUROFOUND Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας 

Δουβλίνο, Ιρλανδία 

EUROJUST Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Χάγη, Κάτω Χώρες 

ΕΥΡΩΠΟΛ Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κατάρτιση στον 
τομέα της επιβολής του νόμου 

Χάγη, Κάτω Χώρες 

FRA Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Βιέννη, Αυστρία 

FRONTEX Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής  

Βαρσοβία, Πολωνία 

GSA Ευρωπαϊκό GNSSA (Παγκόσμιο 
Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης) 

Πράγα, Τσεχική 
Δημοκρατία 

INEA Εκτελεστικός Οργανισμός 
Καινοτομίας και Δικτύων 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

REA Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας Βρυξέλλες, Βέλγιο 
SRB Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης Βρυξέλλες, Βέλγιο 
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