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Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο  

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά µε την 

απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

οικονομικό έτος 2006: Tμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 20061, 

– έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 

το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος I (C6-0366/2007)2, 

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006, 

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 και τις ειδικές εκθέσεις του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν3, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Εξωτερικού Ελεγκτή σχετικά με τους λογαριασμούς του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 20064, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της 

Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων5, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 

Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 

προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων6, και ειδικότερα τα άρθρα 50, 86, 145, 146 

και 147, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-

0093/2008), 

                                                 
1  ΕΕ L 78, 15.3.2006. 
2  EE C 274, 15.11.2007, σ. 1. 
3  EE C 273, 15.11.2007, σ. 1. 
4  ΕΕ C 292, 5.12.2007, σ. 1. 
5  EE C 274, 15.11.2007, σ. 130. 
6  EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) 

αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9). 



1. χορηγεί απαλλαγή στο Γενικό Γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006· 

2. καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L). 



 

2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 που περιέχει τις 

παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την 

απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

οικονομικό έτος 2006, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 20061, 

– έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 

το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος I (C6-0366/2007)2, 

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006, 

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 

2006 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν3, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Εξωτερικού Ελεγκτή σχετικά με τους λογαριασμούς του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 20064, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της 

Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων5, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 272 παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 

Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 

προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων6, και ειδικότερα τα άρθρα 50, 86, 145, 146 

και 147, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-

0093/2008), 

                                                 
1  ΕΕ L 78, 15.3.2006. 
2  ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 1. 
3  EE C 273, 15.11.2007, σ. 1. 
4  EE C 292, 5.12.2007, σ. 1. 
5  EE C 274, 15.11.2007, σ. 130. 
6  EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) 

αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9). 



1. επισημαίνει ότι, το 2006, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είχε στη διάθεσή του 

πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων συνολικού ύψους 113 596 668,31 EUR (2005: 

107 548 618,24 EUR), με ποσοστό χρησιμοποίησης 89%, δηλαδή κάτω από τον μέσο όρο 

των άλλων θεσμικών οργάνων·  

2. επισημαίνει ότι, μετά την καθιέρωση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση από 1ης 

Ιανουαρίου 2005, οι οικονομικές καταστάσεις του ΕΕΣ εμφανίζουν αρνητικό οικονομικό 

αποτέλεσμα για το έτος 2006 (32 000 EUR) και παθητικό μεγαλύτερο του ενεργητικού 

κατά 11 418 000 EUR· 

3. υπενθυμίζει ότι οι λογαριασμοί του ΕΕΣ για το 2006 (ομοίως όπως και κατά το 

οικονομικό έτος 2005) ελέγχθηκαν από εξωτερική εταιρεία, την KPMG, η οποία 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: «[...] οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν αληθή και 

πιστή εικόνα της οικονομικής θέσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 31 

Δεκεμβρίου 2006 και των αποτελεσμάτων χρήσης για το έτος που τελείωσε την 

ημερομηνία εκείνη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 

Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, τους κανόνες εφαρμογής του, τις γενικά αποδεκτές 

λογιστικές αρχές και τους ‘Εσωτερικούς Κανόνες’ του Ελεγκτικού Συνεδρίου»· 

4. σημειώνει τη γραπτή απάντηση του ΕΕΣ στο ερωτηματολόγιο του εισηγητή σχετικά με 

τη λογιστική καταγραφή των συντάξεων των πρώην Μελών του ΕΕΣ, σύμφωνα με την 

οποία οι συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2006 παρουσιάζονται από το 

ΕΕΣ στον ισολογισμό του, ενώ η εγγύηση των κρατών μελών αποκαλύπτεται στις 

σημειώσεις του ίδιου αυτού ισολογισμού, αλλά δεν καταγράφεται ως μακροπρόθεσμη 

απαίτηση έναντι των κρατών μελών· σημειώνει περαιτέρω ότι το οικονομικό έτος 2006 

οι πληρωμές συντάξεων του ΕΕΣ προς τα Μέλη ανήλθε σε 2,3 εκ. EUR· 

5. επαναλαμβάνει την άποψη ότι τόσο η υποχρέωση μελλοντικών πληρωμών για συντάξεις 

όσο και η μακροπρόθεσμη απαίτηση έναντι των κρατών μελών - που εγγυώνται τη 

χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος - πρέπει να περιλαμβάνονται στον 

ισολογισμό, ώστε να δίνεται καθαρή εικόνα των υπαρχουσών υποχρεώσεων και του 

πραγματικού κόστους του λογιστικού ελέγχου στην ΕΕ, καθώς επίσης να αντανακλώνται 

οι αρχές της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση που εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 

2005· 

6. σημειώνει ότι η έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή του ΕΕΣ για το 2006 ήταν σε μεγάλο 

βαθμό θετική, καθώς διαπίστωσε ότι η ποιότητα των εγγράφων των διαγωνισμών και των 

συμβάσεων ήταν ικανοποιητική αν και «η επιλογή απλοποιημένων ή κατά παρέκκλιση 

διαδικασιών θα μπορούσε να αιτιολογείται πληρέστερα και η τεκμηρίωση σε επίπεδο 

αξιολόγησης των προσφορών θα έπρεπε να βελτιωθεί»· χαιρετίζει εν προκειμένω το 

γεγονός ότι όλες οι συστάσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή (ενίσχυση της κατάρτισης 

σχετικά με τις διαδικασίες συμβάσεων και καταχώρηση όλων των συμβάσεων σε ενιαία 

βάση δεδομένων) οδήγησαν στη λήψη ανάλογων μέτρων· 

7. σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του 

εισηγητή, το ΕΕΣ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσληψη 

επαγγελματικά καταρτισμένου προσωπικού για αρκετές θέσεις από διαγωνισμούς που 

οργανώνει η EPSO, εν μέρει λόγω του υψηλότερου κόστους ζωής στο Λουξεμβούργο και 

της μειωμένης ελκυστικότητας του μισθού στον βασικό βαθμό AD5· επικροτεί ωστόσο 

τη σημαντική μείωση του αριθμού των κενών θέσεων, από 74 το 2006 σε 56 το 2007, και 

επιδοκιμάζει την πρόθεση του ΕΕΣ να μειώσει περαιτέρω τον αριθμό των κενών θέσεων 



και το ποσοστό τους στον συνολικό πίνακα προσωπικού κατά το τρέχον και τα προσεχή 

έτη· 

8. σημειώνει ότι πέντε νέα Μέλη εντάχθηκαν στο ΕΕΣ κατά τη διάρκεια του 2006· εκφράζει 

για μια ακόμη φορά την ελπίδα ότι θα καταστεί δυνατόν να βρεθεί μια ορθολογικότερη 

δομή για το ΕΕΣ πριν από την επόμενη διεύρυνση· καλεί το ΕΕΣ να εξετάσει τα 

υπάρχοντα πρότυπα με στόχο τη μείωση του συνολικού αριθμού των Μελών του· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του να εξετασθούν προτάσεις για την εισαγωγή συστήματος 

κυκλικής εναλλαγής, παρόμοιου με εκείνο που εφαρμόζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΕΚΤ, ή συστήματος με έναν μόνο Γενικό Ελεγκτή· καλεί το ΕΕΣ να τηρεί ενήμερο το 

Κοινοβούλιο όσον αφορά τη συνέχεια που θα δοθεί στην παρούσα σύσταση έως τις 30 

Σεπτεμβρίου 2008·  

9. σημειώνει ότι το ΕΕΣ έχει εγκρίνει νέο εγχειρίδιο ελέγχου απόδοσης και σχέδιο για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του ελέγχου των τεχνολογιών της πληροφορίας και για την 

προσαρμογή της οργάνωσης των ομάδων ελέγχου ώστε να αντανακλάται ο αντίκτυπος 

του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων στον έλεγχο· σημειώνει περαιτέρω ότι το 

ΕΕΣ πραγματοποίησε εντός του 2006 μια αυτοαξιολόγηση που κατέληξε σε σχέδιο 

δράσης· 

10. παρατηρεί ότι το εν λόγω σχέδιο δράσης υπόκειται τώρα σε «αξιολόγηση από 

ομοτίμους», εκ μέρους διεθνούς ομάδας αξιολόγησης από ομοτίμους· ζητεί να 

ενημερώνεται από τον Πρόεδρο του ΕΕΣ για την εξέλιξη της αξιολόγησης και την 

υλοποίηση του σχεδίου δράσης· 

11. επισημαίνει, ως προς τις δηλώσεις των οικονομικών συμφερόντων των μελών, ότι τα 

μέλη του ΕΕΣ, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής συμπεριφοράς του ΕΕΣ, καταθέτουν 

δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (όπως 

μετοχές, ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, πιστοποιητικά επενδύσεων και ακίνητη 

περιουσία, καθώς και επαγγελματικές δραστηριότητες του/της συζύγου) στον Πρόεδρο 

του ΕΕΣ ο οποίος τα τηρεί σε εμπιστευτική παρακαταθήκη, και ότι οι δηλώσεις αυτές δεν 

δημοσιεύονται· 

12. υποστηρίζει εκ νέου ότι, για λόγους αρχής και διασφάλισης της διαφάνειας, τα Μέλη 

όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση 

οικονομικών συμφερόντων, η οποία πρέπει να είναι προσβάσιμη στο Διαδίκτυο μέσω 

δημόσιου μητρώου· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, παρά το περυσινό 

αιτήμά του, το ΕΕΣ δεν ενημέρωσε το Κοινοβούλιο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά 

με τα ενδεικνυόμενα μέτρα που θα λάμβανε για το θέμα αυτό· 

 

 


