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Πρόλογος

υψηλότερες. Ως εκ τούτου, ένας λόγος παραπάνω ο προϋπολογισμός της
ΕΕ να δαπανάται αποτελεσματικά, και για αυτό το έργο μας
επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι
πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ επιτυγχάνουν τους στόχους και την
προστιθέμενη αξία τους.
Το έργο αυτό θα είναι περισσότερο σημαντικό από ποτέ το 2019: έως το
τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για το
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ της περιόδου 2021-2027,
το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει αποχωρήσει από την ΕΕ και θα έχει εκλεγεί
το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
ελέγχουμε αν τα κεφάλαιά της εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, καθώς και αν
καταχωρίζονται ορθά. Αναμφίβολα, ο αντίκτυπος της ΕΕ επιτυγχάνεται
πρωτίστως μέσω ρυθμιστικών δράσεων και, όπως συμβαίνει στον τομέα
του εμπορίου, μέσω διεθνών συμφωνιών. Μολονότι ο συνολικός ετήσιος
προϋπολογισμός της ΕΕ, ύψους περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ,
φαίνεται ενδεχομένως υψηλός, υπό δημοσιονομικούς όρους είναι
αρκετά χαμηλός, εφόσον αντιστοιχεί μόλις στο 1 % σχεδόν του
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος όλων των κρατών μελών της ΕΕ, των
οποίων οι συνολικές δαπάνες γενικής κυβέρνησης είναι 50 φορές

Το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2019 καλύπτει ευρεία θεματολογία
που αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει επί του παρόντος
η ΕΕ. Το πρόγραμμα ασχολείται με τα κρίσιμα ζητήματα της βιώσιμης
χρήσης των φυσικών πόρων, της οικονομικής μεγέθυνσης και της
κοινωνικής ένταξης, της μετανάστευσης, της ασφάλειας και της
παγκόσμιας ανάπτυξης, της ενιαίας αγοράς, καθώς και με το ζήτημα μιας
υπεύθυνης και αποδοτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξακολουθήσουμε
να εξετάζουμε όλους αυτούς τους τομείς, ώστε να διαπιστώσουμε κατά
πόσον η ΕΕ επιτυγχάνει όσα έχει υποσχεθεί.
Επιλέξαμε τα ελεγκτικά έργα μας βάσει εκτίμησης
των κύριων κινδύνων για τις δαπάνες της ΕΕ, καθώς και για την
υλοποίηση των πολιτικών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη μας
διάφορες προτάσεις που μας υποβλήθηκαν.
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Αρκετά από τα έργα που επιλέχθηκαν για το 2019, τα οποία καλύπτουν
μεταξύ άλλων τη μετεγκατάσταση των μεταναστών ή τις κρατικές
ενισχύσεις της ΕΕ υπέρ των τραπεζών, είναι ιδιαιτέρως υψηλής
προτεραιότητας. Σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας
εγκαίρως, ώστε οι σχετικές εκθέσεις να μπορέσουν να δημοσιευθούν
έως τα τέλη του 2019. Κατά τη διάρκεια του έτους θα ολοκληρωθούν και
ορισμένα άλλα έργα που προϋποθέτουν εργασίες ελέγχου ή
επισκόπησης.
Στη συνέχεια, παρατίθεται λεπτομερής κατάσταση των ειδικών εκθέσεων
και των προϊόντων μας βάσει ανάλυσης που σκοπεύουμε να
δημοσιεύσουμε το 2019.
Φρονούμε ότι η ευρεία θεματολογία που καλύπτουμε με το πρόγραμμα
εργασίας μας για το 2019 θα μας δώσει τη δυνατότητα να
εξακολουθήσουμε να παρέχουμε στους πολίτες της ΕΕ, καθώς και στα
θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη και στους εταίρους μας τόσο σε ενωσιακό
όσο και σε εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητες και αντικειμενικές εκθέσεις
σχετικά με ζητήματα καθοριστικά για το μέλλον της ΕΕ, οι οποίες θα
υπογραμμίζουν όσα λειτουργούν ομαλά και θα εφιστούν την προσοχή σε
όσα χρήζουν βελτίωσης.

Klaus-Heiner Lehne
Πρόεδρος
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Ειδικές εκθέσεις και άλλα προϊόντα που θα δημοσιευθούν το 2019
Κατηγορία
προτεραιότητας

Ονομασία του έργου

Στόχος του έργου

Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Υψηλή
προτεραιότητα

Προτεραιότητα

Φυτοφάρμακα

Σκοπός του ελέγχου είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον αποφέρουν αποτελέσματα οι δράσεις της ΕΕ για τη
βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων.

Επενδύσεις υπέρ της «πράσινης
ενέργειας»

Ο προτεινόμενος έλεγχος σκοπεύει να αναλύσει κατά πόσον οι πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια
περιλαμβάνουν σαφή «πράσινα» κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις που θα
υλοποιηθούν.

Βιολογικά τρόφιμα

Ο έλεγχος επικεντρώνεται στα συστήματα δικλίδων ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη
διανομή και την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων.

Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Εξέταση της αποτελεσματικότητας της από μέρους της Επιτροπής παρακολούθησης και της εποπτείας της
εφαρμογής της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, των αποτελεσμάτων που έχουν
επιτευχθεί μέχρι τώρα, του ισχύοντος πλαισίου και των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δράσεων για την
υποστήριξη της εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

Έρευνα και καινοτομία για το κλίμα
και την ενέργεια

Σκοπός του ελέγχου είναι να αξιολογηθεί η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την
καινοτομία στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

Σταθεροποίηση του εισοδήματος στο
πλαίσιο της ΚΓΠ

Ο παρών έλεγχος θα επικεντρωθεί στα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου που προτείνονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ
(ασφαλίσεις, αμοιβαία ταμεία και μέσα σταθεροποίησης εισοδήματος), και ιδιαιτέρως στην εφαρμογή τους
και στη συμπληρωματικότητά τους / στις συνεργίες τους σμε άλλα μέτρα.

Απογραφές των αερίων θερμοκηπίου

Εξέταση του συστήματος της ΕΕ για τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις δράσεις περιορισμού τους.

Πυρηνική ασφάλεια

Εξέταση του επιπέδου ετοιμότητας της Επιτροπής και των κρατών μελών στους τομείς της πυρηνικής
ασφάλειας, της ακτινοπροστασίας, των πυρηνικών διασφαλίσεων, της διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων και
της πυρηνικής προστασίας.
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Κατηγορία
προτεραιότητας

Ονομασία του έργου

Στόχος του έργου

Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Σύστημα της ΕΕ για τη μέτρηση των
εκπομπών των οχημάτων

Στόχος είναι η παρουσίαση των προβλημάτων και των αντιδράσεων σε θεσμικό επίπεδο όσον αφορά τις
εκπομπές των οχημάτων.

Μικροβιακή αντοχή

Ο προτεινόμενος έλεγχος σκοπεύει να προβεί σε απολογισμό και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
δράσεων, σε επίπεδο ΕΕ, που αποβλέπουν στην καταπολέμηση της αυξανόμενης απειλής της μικροβιακής
αντοχής.

Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί
λογαριασμοί

Ο παρών έλεγχος θα επικεντρωθεί κυρίως στον ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή στη διαχείριση των
ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών λογαριασμών.
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Κατηγορία
προτεραιότητας

Ονομασία του έργου

Στόχος του έργου

Επενδύσεις υπέρ της συνοχής, της ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης

Υψηλή
προτεραιότητα

Προτεραιότητα

Οδικό δίκτυο σύνδεσης των
ευρωπαϊκών περιφερειών

Ο προτεινόμενος έλεγχος αποσκοπεί να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό τα επιλεγμένα οδικά έργα
ανταποκρίνονται στους στρατηγικούς στόχους της βελτίωσης της ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας και της
παροχής λύσεων για τη βέλτιστη κυκλοφορία των αγαθών και των προσώπων, με τη μείωση των
υφιστάμενων σημείων συμφόρησης.

Επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα του
πολιτισμού

Ο προτεινόμενος έλεγχος αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της
συμπληρωματικότητας της χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού.

Κόστος εφαρμογής των ΕΔΕΤ την
περίοδο 2014-2020

Ο έλεγχος αποσκοπεί στην αξιολόγηση της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων που αφορούν
τις δαπάνες υλοποίησης της πολιτικής συνοχής, καθώς και του τρόπου αξιοποίησης των εν λόγω στοιχείων
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Απάτη στον τομέα της συνοχής

Σκοπός είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον οι αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές διαχειρίζονται σωστά τα
μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των δαπανών της ΕΕ για την πολιτική συνοχής.

Ηλεκτρική ενέργεια από αιολική και
ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια

Αξιολόγηση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης των ενωσιακών και εθνικών
στρατηγικών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική και ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια και
ανάλuση του κατά πόσον το ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο και χρηματοδότηση υποστηρίζουν με
αποτελεσματικό τρόπο αυτές τις στρατηγικές.

Εφαρμογή του σχεδίου SESAR

Με τον έλεγχο θα εξεταστούν η αναγκαιότητα και ο σχεδιασμός της παρέμβασης της ΕΕ κατά το στάδιο
εφαρμογής του ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR), η διαχείριση της χρηματοδότησης που διαθέτει η ΕΕ, καθώς και κατά πόσον
παρατηρούνται πράγματι βελτιώσεις στις επιδόσεις χάρη στην ευρωπαϊκή διαχείριση της εναέριας
κυκλοφορίας.

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας
και Δικτύων (INEA)

Η οικονομική αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του οργανισμού θα μπορούσαν να μετρηθούν
αξιολογώντας τους ακόλουθους τομείς: στρατηγική και εντολή, διακυβέρνηση και διαχείριση προγραμμάτων,
καθώς και διοικητικές δαπάνες και διαχείριση προσωπικού.
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Κατηγορία
προτεραιότητας

Ονομασία του έργου

Στόχος του έργου

Επενδύσεις υπέρ της συνοχής, της ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

Σκοπός είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον το ΤΕΒΑ αποτελεί αποτελεσματικό ενωσιακό εργαλείο για την
εξάλειψη της φτώχειας και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των απόρων.

Διδάγματα στον τομέα της συνοχής

Το προτεινόμενο ενημερωτικό έγγραφο αποσκοπεί να συνοψίσει και να αναλύσει τις κύριες και ακόμη
επίκαιρες παρατηρήσεις ελέγχου από τις ειδικές εκθέσεις που κατάρτισε το ΕΕΣ στον τομέα της συνοχής για
τις περιόδους 2007‐2013 και 2014‐2020.
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Κατηγορία
προτεραιότητας

Ονομασία του έργου

Στόχος του έργου

Μετανάστευση, ασφάλεια και προκλήσεις της παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης

Υψηλή
προτεραιότητα

Προτεραιότητα

Μετεγκατάσταση των μεταναστών

Ο προτεινόμενος έλεγχος αποσκοπεί στην αξιολόγηση του ρόλου της Επιτροπής στην εφαρμογή του σχεδίου
μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης («ποσοστώσεις») που καθιερώθηκε με τις αποφάσεις 2015/1523 και
2015/1601121 του Συμβουλίου, καθώς και στην εμπεριστατωμένη παρακολούθηση της συνέχειας που
δόθηκε στην ειδική έκθεση αριθ. 6/2017, με τίτλο «Η ανταπόκριση της ΕΕ στην προσφυγική κρίση: η
προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot)».

Ποιότητα των δεδομένων
δημοσιονομικής στήριξης

Ο προτεινόμενος έλεγχος αποσκοπεί να αξιολογήσει κατά πόσον τα δεδομένα επιδόσεων που χρησιμοποιεί η
Επιτροπή για την εκταμίευση μεταβλητών δόσεων δημοσιονομικής στήριξης είναι αξιόπιστα, καθώς και κατά
πόσον οι δηλώσεις της Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής στήριξης είναι
αιτιολογημένες.

Άμυνα

Το προτεινόμενο ενημερωτικό έγγραφο αποσκοπεί στην ανάλυση της αμυντικής πολιτικής της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεών της σχετικά με τη συνεργασία και τη διακυβέρνηση, τα επιτευχθέντα
αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των χρηματοδοτικών μέσων που χρησιμοποιούνται στον εν λόγω
τομέα.

Έλεγχος των συνόρων (πληροφοριακά
συστήματα για την εσωτερική
ασφάλεια)

Με τον έλεγχο θα αξιολογηθεί κατά πόσον τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ εργάζονται από κοινού για να
διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων εργαλείων και πληροφοριών για τη διατήρηση υψηλών
επιπέδων ασφάλειας στα σύνορά μας (διακυβέρνηση, συντονισμός και συνεργασία). Ο έλεγχος θα
επικεντρωθεί στις πληροφορίες και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι συνοριακοί φύλακες, καθώς
και στο κατά πόσον τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συνοριακών
φυλάκων (διαθεσιμότητα των πληροφοριών, κατάρτιση και υποστήριξη).
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Κατηγορία
προτεραιότητας

Ονομασία του έργου

Στόχος του έργου

Λειτουργική ενιαία αγορά και βιώσιμη νομισματική ένωση
Υψηλή
προτεραιότητα

Προτεραιότητα

Κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ υπέρ των
τραπεζών

Ο προτεινόμενος έλεγχος αποσκοπεί να αξιολογήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των
διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, καθώς και των διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων από ταμείο.

Ευάλωτος χαρακτήρας του
ηλεκτρονικού εμπορίου στη
φορολογική απάτη

Θα εξεταστεί κατά πόσον το ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο που θέσπισε η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για
την είσπραξη του ΦΠΑ και των τελωνειακών δασμών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αποδοτικό
και διασφαλίζει την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Επιχειρηματικά κεφάλαια

Αξιολόγηση του ρόλου της Επιτροπής στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών μέσων επιχειρηματικών
κεφαλαίων στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων.

Δοκιμασίες προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ

Αξιολόγηση του κατά πόσον οι δοκιμασίες προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τις τράπεζες σε επίπεδο
ΕΕ έχουν καταστεί περισσότερο αποτελεσματικές και αποδοτικές.

Πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ

Αξιολόγηση της επιβολής της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ στον τομέα των συγχωνεύσεων, των
συμπράξεων και των καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης.

Φορολογική σταθερότητα στην ΕΕ

Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της δράσης της Επιτροπής στην αξιολόγηση του σχεδιασμού και της
εφαρμογής των εθνικών φορολογικών πλαισίων που συμβάλλουν στη συμμόρφωση των κρατών μελών με
τους στόχους του ΣΣΑ, δυνάμει του «εξαπτύχου», του «διπτύχου» και του δημοσιονομικού συμφώνου.

Καινοτομία των ΜΜΕ

Ο προτεινόμενος έλεγχος αποσκοπεί να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό η Επιτροπή διαχειρίζεται ικανοποιητικά
τη χρηματοδότηση για την έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», με ιδιαίτερη έμφαση στην
εκτίμηση των κινδύνων για την προστιθέμενη αξία της ΕΕ και τη συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά και
εθνικά προγράμματα και κονδύλια.
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Κατηγορία
προτεραιότητας

Ονομασία του έργου

Στόχος του έργου

Υπεύθυνη και αποδοτική χρηματοδότηση και διοίκηση της Ένωσης
Δεοντολογικό πλαίσιο στα επιλεγμένα
θεσμικά όργανα της ΕΕ

Αξιολόγηση του κατά πόσον τα επιλεγμένα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαθέτουν κατάλληλα δεοντολογικά
πλαίσια. Θα εξετάσουμε τις νομικές δεοντολογικές απαιτήσεις, τις διαδικασίες για την επιβολή των
δεοντολογικών πλαισίων, καθώς και την ενημέρωση και την αντίληψη του προσωπικού σχετικά με τα πλαίσια
αυτά.

Βελτίωση της νομοθεσίας

Το προτεινόμενο ενημερωτικό έγγραφο αποσκοπεί να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα των ελέγχων και των
δραστηριοτήτων ανάλυσης του ΕΕΣ σχετικά με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για «βελτίωση της
νομοθεσίας», πριν από την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου (η οποία αρχίζει το δεύτερο εξάμηνο
του 2019).

Μεταρρύθμιση του κανονισμού
υπηρεσιακής κατάστασης των
υπαλλήλων της ΕΕ

Αξιολόγηση του κατά πόσον η αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ
του 2014 επέφερε βελτίωση της αποδοτικότητας στην Επιτροπή.

Δημόσια συμμετοχή στη νομοθετική
διαδικασία της ΕΕ

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων της Επιτροπής. Θα επικεντρωθούμε
στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του πλαισίου της Επιτροπής που αφορά τις δημόσιες διαβουλεύσεις.

Υποβολή εκθέσεων για τη
βιωσιμότητα

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί να αξιολογήσει κατά πόσον η Επιτροπή και τα λοιπά θεσμικά όργανα της
ΕΕ, καθώς και οι οργανισμοί της ΕΕ, υποβάλλουν εκθέσεις για τη βιωσιμότητα και τους στόχους της βιώσιμης
ανάπτυξης του Θεματολογίου 2030 με στρατηγικό και διαρθρωμένο τρόπο.

Υψηλή
προτεραιότητα

Προτεραιότητα
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Σχετικά με το ΕΕΣ

Παρέχουμε επίσης καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής
και τους νομοθέτες της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των
πολιτικών και των προγραμμάτων 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.

Το Σώμα των Μελών του ΕΕΣ κατά τη συνεδρίασή του της 12ης Ιουλίου 2018

Ως ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, 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.
Προειδοποιούμε για τους κινδύνους, παρέχουμε διασφάλιση,
επισημαίνουμε αδυναμίες και αναδεικνύουμε επιτυχίες.

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 έργο μας
Καταρτίζουμε:
 ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά
Ταμεία Ανάπτυξης, στις οποίες περιλαμβάνεται δήλωση αξιοπιστίας.
 ειδικές εκθέσεις σχετικά με επιλεγμένα θέματα, οι οποίες δημοσιεύονται
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και αποτελούν κυρίως προϊόν ελέγχων
επιδόσεων.
 γνώμες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο κατά την έγκριση νόμων και λοιπών αποφάσεων της ΕΕ.
 ειδικές ετήσιες εκθέσεις, στις οποίες παρουσιάζονται οι γνώμες μας
κατόπιν των δημοσιονομικών ελέγχων μας επί των διαφόρων οργανισμών
και λοιπών οργάνων της ΕΕ.
 δημοσιεύσεις βάσει επισκοπήσεων, όπως πανοραμικές επισκοπήσεις,
ενημερωτικά έγγραφα και συνοπτικές περιπτωσιολογικές επισκοπήσεις.
 ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες και
διαφωτιστικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές μας κατά τη διάρκεια
του έτους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ 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 http://europa.eu/contact
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 http://europa.eu/contact

ΕΎΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ
Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Europa: http://europa.eu
Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ από το βιβλιοπωλείο της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://publications.europa.eu/eubookshop. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το
τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. http://europa.eu/contact).
Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1951 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) 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

