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Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 22 Ιουλίου 2021 

Τα ανώτατα όργανα ελέγχου της ΕΕ 
αντέδρασαν ταχύτατα στην COVID-19 
Η ανθρωπότητα έχει γνωρίσει ελάχιστες υγειονομικές κρίσεις με το αποδιοργανωτικό 
αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, της οποίας ο αντίκτυπος είναι τεράστιος στις κοινωνίες, 
τις οικονομίες και τους πολίτες παγκοσμίως. Μεταξύ των άλλων δεινών που προκάλεσε, η 
πανδημία είχε σημαντικό αντίκτυπο και στο έργο των ανώτατων οργάνων ελέγχου της ΕΕ (ΑΟΕ), 
τα οποία αντέδρασαν άμεσα και διέθεσαν σημαντικούς πόρους για την αξιολόγηση και τον 
έλεγχο της απόκρισης στην κρίση. Η επιτομή ελέγχου που δημοσιεύει σήμερα η Επιτροπή 
Επαφών των ΑΟΕ της ΕΕ παρέχει μια επισκόπηση των ελεγκτικών εργασιών που διενήργησαν 
το 2020 τα ΑΟΕ της ΕΕ σε σχέση με την COVID-19 και των σχετικών δημοσιεύσεών τους. 

Ο αντίκτυπος της πανδημίας επί της ΕΕ και των κρατών μελών υπήρξε, και είναι ακόμη, 
σημαντικός, αποδιοργανωτικός και έντονα ασύμμετρος. Η χρονική στιγμή της εμφάνισής της, η 
έκταση και ο ακριβής χαρακτήρας της, όπως και η απόκριση σε αυτή, εμφάνισαν σημαντικές 
αποκλίσεις όχι μόνο μεταξύ των χωρών της ΕΕ, αλλά και σε περιφερειακό, ενίοτε δε ακόμη και σε 
τοπικό επίπεδο, όσον αφορά τη δημόσια υγεία, την οικονομική δραστηριότητα, την αγορά 
εργασίας, την εκπαίδευση και τα δημόσια οικονομικά.  

Στους περισσότερους από τους βαρύτερα πληγέντες από την πανδημία τομείς, η ΕΕ έχει 
περιορισμένα περιθώρια δράσης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι δεν διαθέτει 
αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας και εν μέρει στο χαμηλό επίπεδο 
ετοιμότητας ή στην αρχική απουσία ομοφωνίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με έναν κοινό 
τρόπο απόκρισης. Λόγω αυτής της απουσίας συντονισμού, οι εθνικές και περιφερειακές 
κυβερνήσεις ενήργησαν ανεξάρτητα κατά τον σχεδιασμό των μέτρων πρόληψης και ανάσχεσης, 
κατά την προμήθεια εξοπλισμού ή κατά την κατάρτιση πακέτων ανάκαμψης και προγραμμάτων 
διατήρησης θέσεων εργασίας προκειμένου να μετριάσουν τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες 
της πανδημίας. Εντούτοις, παρά τις δυσκολίες στην αρχή της κρίσης, η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
δείχνουν να βελτίωσαν τη μεταξύ τους συνεργασία προκειμένου να μετριάσουν τις επιπτώσεις 
της.  

«Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε μια πολυδιάστατη κρίση που δεν άφησε ανεπηρέαστο σχεδόν 
κανέναν τομέα του δημόσιου και ιδιωτικού βίου», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), Klaus-Heiner Lehne. «Οι συνέπειές της στον τρόπο ζωής και εργασίας 
μας στο μέλλον προοιωνίζονται σημαντικές. Οι ιοί δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα, άρα η ΕΕ πρέπει 
να εξασφαλίσει τα αναγκαία μέσα για να στηρίξει τα κράτη μέλη της. Μένει να διαπιστωθεί αν 
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μάθαμε από τα παθήματά μας· μεταξύ άλλων, αν κατανοήσαμε τη σημασία της αγαστής 
συνεργασίας.»  

Τα ΑΟΕ των κρατών μελών και το ΕΕΣ ταχύτατα ανέλαβαν πλήθος δραστηριοτήτων ελέγχου και 
παρακολούθησης. Επιπλέον των 48 ελέγχων που ολοκληρώθηκαν το 2020, περισσότερες 
από 200 ακόμη ελεγκτικές δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί για 
τους προσεχείς μήνες. 

Η επιτομή που δημοσιεύθηκε σήμερα περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή στην πανδημία, καθώς 
και σύνοψη των επιπτώσεών της στην ΕΕ και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 
αντιδράσεων που πυροδότησε. Αντλεί επίσης στοιχεία από τα αποτελέσματα ελέγχων που 
διενήργησαν τα ΑΟΕ του Βελγίου, της Κύπρου, της Γερμανίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, των 
Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σουηδίας και το ΕΕΣ. 
Παρουσιάζονται συνοπτικά 17 (από τις 48) εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν το 2020, οι οποίες 
καλύπτουν πέντε τομείς προτεραιότητας, ήτοι αυτούς της δημόσιας υγείας, της ψηφιοποίησης, της 
κοινωνικο-οικονομικής απόκρισης, των δημόσιων οικονομικών και κινδύνων και της γενικής 
απόκρισης στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. 

Γενικές πληροφορίες 

Η εν προκειμένω επιτομή ελέγχου αποτελεί προϊόν της συνεργασίας των ευρωπαϊκών ΑΟΕ στο 
πλαίσιο της Επιτροπής Επαφών της ΕΕ. Στόχος της είναι να χρησιμεύσει ως πηγή πληροφοριών για 
όσους ενδιαφέρονται για τον αντίκτυπο της COVID-19 και τις συναφείς εργασίες των ΑΟΕ. Επί του 
παρόντος είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Επιτροπής Επαφών στα αγγλικά. Σύντομα θα είναι 
διαθέσιμη και στις άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.  

Πρόκειται για την τέταρτη επιτομή ελέγχου που δημοσιεύει η Επιτροπή Επαφών. Η πρώτη, η οποία 
αφορούσε τη νεανική ανεργία και την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, δημοσιεύθηκε τον 
Ιούνιο του 2018. Η δεύτερη αφορούσε τη δημόσια υγεία στην ΕΕ και δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2019. Η τρίτη δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και αφορούσε την κυβερνοασφάλεια 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της. 

Η Επιτροπή Επαφών αποτελεί αυτόνομη, ανεξάρτητη και μη πολιτική συνέλευση των επικεφαλής 
των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρέχει βήμα 
συζήτησης και αντιμετώπισης ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την ΕΕ. Μέσω της 
ενίσχυσης του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της, η Επιτροπή Επαφών 
συνεισφέρει στον αποτελεσματικό και ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο των πολιτικών και των 
προγραμμάτων της ΕΕ. 

Επικοινωνία με τον Τύπο 
Γραφείο Τύπου του ΕΕΣ: press@eca.europa.eu 
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