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Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείµενο που θα εκφωνηθεί. 

 

 

 

 

 

 



EL 

Page 2 of 5 

 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,  

Κύριε Επίτροπε, 

Είναι µεγάλη τιµή για εµένα να παρουσιάζω στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 

ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε την εκτέλεση του 

προϋπολογισµού της ΕΕ για το οικονοµικό έτος 2012. 

 

Οι πολίτες της Ευρώπης δικαιούνται να γνωρίζουν µε ποιο τρόπο δαπανώνται τα χρήµατά 

τους και εάν χρησιµοποιούνται ορθά. Επίσης, δικαιούνται να γνωρίζουν εάν τα χρήµατά 

τους αξιοποιούνται, ιδίως σε µια εποχή άσκησης τόσο σηµαντικής πίεσης επί των δηµόσιων 

οικονοµικών. 

 

Η ετήσια έκθεση του Συνεδρίου παρέχει στα θεσµικά όργανα και τους πολίτες της ΕΕ 

επισκόπηση των όσων γνωρίζουµε σχετικά µε την κατάσταση της δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης της ΕΕ. 

 

Κατά τη γνώµη του Συνεδρίου, η εικόνα για το 2012 είναι ανάλογη µε εκείνη των 

προηγούµενων ετών. Εν συντοµία, η ετήσια έκθεση του Συνεδρίου για το οικονοµικό 

έτος 2012 περιέχει τα εξής µηνύµατα: 

 

• Γνωρίζουµε για ποιους σκοπούς δαπανώνται οι πόροι της ΕΕ - οι λογαριασµοί 
της ΕΕ που καταρτίζονται από την Επιτροπή είναι αξιόπιστοι, όπως ισχύει από 
το 2007 και εξής. 

• Επίσης, γνωρίζουµε ότι δεν χρησιµοποιούνται ορθά όλα τα κεφάλαια - το Συνέδριο 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι πληρωµές από τον προϋπολογισµό της ΕΕ 
περιέχουν ουσιώδη σφάλµατα. 

• Ωστόσο, δεν γνωρίζουµε αρκετά όσον αφορά τη συνολική αξία που παρέχει στους 
πολίτες ο προϋπολογισµός της ΕΕ. Τα συστήµατα διαχείρισης και κατάρτισης 
εκθέσεων για τον προϋπολογισµό της ΕΕ δεν είναι ακόµη σε θέση να παρέχουν 
επαρκείς, συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα που 
επιτυγχάνουν οι δαπάνες της ΕΕ. 

 

Όσον αφορά τη νοµιµότητα και κανονικότητα των πληρωµών, κατά την εκτίµηση του 

Συνεδρίου, το πιθανότερο ποσοστό σφάλµατος όσον αφορά τις πληρωµές που 

καταχωρίζονται ως δαπάνες και στις οποίες βασίζονται οι λογαριασµοί της ΕΕ είναι 4,8 %.  
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Η ετήσια έκθεση για το οικονοµικό έτος 2012 παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης της φύσης 

των εν λόγω σφαλµάτων, των τοµέων εµφάνισής τους και των λόγων για τους οποίους 

εξακολουθούν να προκύπτουν. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία βασικά 

σηµεία της έκθεσης. 

 

Πρώτον, είναι σηµαντικό να αποσαφηνιστεί τι αφορούν τα «σφάλµατα» στα οποία 

αναφέρεται το Συνέδριο. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κεφάλαια της ΕΕ δεν 

χρησιµοποιήθηκαν σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και, εποµένως, ούτε µε τις επιθυµίες 

του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ήτοι του νοµοθέτη και της αρµόδιας για τον 

προϋπολογισµό αρχής. Εν ολίγοις υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ΕΕ δεν θα έπρεπε 

να είχε καταβάλει κεφάλαια. 

 

Ποσοστό µεγαλύτερο των δύο τρίτων του εκτιµώµενου ποσοστού σφάλµατος αφορά µη 

επιλεξιµότητα των δηλώσεων που υποβάλλονται προς απόδοση των δαπανών και σοβαρές 

περιπτώσεις µη τήρησης των κανόνων περί συµβάσεων. 

 

∆εύτερον, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι τα σφάλµατα δεν περιορίζονται σε συγκεκριµένο 

τοµέα του προϋπολογισµού. Όλες οι οµάδες πολιτικής οι οποίες καλύπτουν επιχειρησιακές 

δαπάνες περιέχουν ουσιώδη σφάλµατα. Οι διοικητικές δαπάνες αποτελούν τον µοναδικό 

τοµέα στον οποίο δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδη σφάλµατα. 

 

Κατά τη συνολική εκτίµηση του Συνεδρίου, το πιθανότερο ποσοστό σφάλµατος για όλους 

τους τοµείς επιχειρησιακών δαπανών παρουσίασε αυξήσεις σε σύγκριση µε το 2011, 

οδηγώντας σε συνολική αύξηση από 3,9 % το 2011 σε 4,8 % το 2012. 

 

Τρίτον, όπως και τα προηγούµενα έτη, το εκτιµώµενο ποσοστό σφάλµατος του Συνεδρίου 

είναι υψηλότερο για τους τοµείς των οποίων τη διαχείριση ασκεί από κοινού η Επιτροπή µε 

τα κράτη µέλη. Η διαφορά σε αυτή την ετήσια έκθεσή µας είναι ότι βελτιώσεις στη 

µεθοδολογία του Συνεδρίου καθιστούν δυνατή την πραγµατοποίηση έγκυρης σύγκρισης 

µεταξύ των διαφορετικών µηχανισµών διαχείρισης.  

 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Συνεδρίου, το εκτιµώµενο ποσοστό σφάλµατος για τις 

δαπάνες υπό επιµερισµένη διαχείριση ήταν 5,3 %, έναντι 4,3 % για όλα τα άλλα είδη 

επιχειρησιακών δαπανών. 

 

Εντούτοις, οι τοµείς που τείνουν να εµφανίζουν τα περισσότερα σφάλµατα είναι τοµείς υπό 

επιµερισµένη διαχείριση. Η Αγροτική ανάπτυξη παραµένει ο τοµέας δαπανών που ενέχει 
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τον µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης σφάλµατος, µε εκτιµώµενο ποσοστό σφάλµατος 7,9 % 

και ακολουθεί η Περιφερειακή πολιτική, µε εκτιµώµενο ποσοστό σφάλµατος 6,8 %. 

 

Ωστόσο, οι διαπιστώσεις του Συνεδρίου δεν υποδηλώνουν ότι τα σφάλµατα σε τοµείς υπό 

επιµερισµένη διαχείριση περιορίζονται σε συγκεκριµένα κράτη µέλη. Μάλιστα, οι εκτιµήσεις 

του Συνεδρίου όσον αφορά τα συστήµατα εποπτείας και ελέγχου που εξέτασε το 2012 και 

τα προηγούµενα έτη κατέδειξαν την ύπαρξη αδυναµιών σε ευρύ φάσµα εθνικών και 

περιφερειακών αρχών.   

 

Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές που φέρουν την ευθύνη διαχείρισης κεφαλαίων της ΕΕ 

θα µπορούσαν να προβαίνουν σε περισσότερες ενέργειες µε στόχο την πρόληψη των 

σφαλµάτων. Επίσης, οι ελεγκτικές δοκιµασίες στις οποίες το Συνέδριο υποβάλλει τις 

πράξεις καταδεικνύουν ότι περισσότερα από τα µισά σφάλµατα που εντόπισε το Συνέδριο 

θα µπορούσαν να είχαν διορθωθεί από τις εθνικές αρχές πριν από την υποβολή αιτηµάτων 

απόδοσης δαπανών στην Επιτροπή. 

 

Η Επιτροπή µπορεί να λάβει, και όντως λαµβάνει, µέτρα προστασίας του προϋπολογισµού 

της ΕΕ, εφαρµόζοντας δηµοσιονοµικές διορθώσεις. Εντούτοις, το σχετικό σύστηµα είναι 

πολύπλοκο και ο αντίκτυπος των δηµοσιονοµικών διορθώσεων επί των κρατών µελών και 

των δικαιούχων εξαρτάται από τους ισχύοντες κανονισµούς.   

 

Παραδείγµατος χάριν, όσον αφορά τη Γεωργία, οι περισσότερες δηµοσιονοµικές 

διορθώσεις δεν οδηγούν τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη σε ανακτήσεις πληρωµών από τους 

δικαιούχους, ενώ όσον αφορά τη Συνοχή, οι περισσότερες διορθώσεις συνιστούν 

κατ’ αποκοπήν διορθώσεις οι οποίες δεν οδηγούν σε λεπτοµερή διόρθωση σε επίπεδο 

έργου.  

 

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, 

 

Το κύριο πρόβληµα είναι ότι τα ισχύοντα νοµικά πλαίσια για τις δαπάνες δεν ενθαρρύνουν 

επαρκώς τη βελτίωση της ποιότητας των δαπανών. Θα αποτελέσει πρόκληση η αλλαγή της 

κατάστασης αυτής για το χρονικό διάστηµα του νέου δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

 

Ωστόσο, υπάρχει η ευκαιρία και η αυξανόµενη ανάγκη για την αλλαγή της κατάστασης 

αυτής. Με την πίεση επί των δηµόσιων οικονοµικών να αυξάνεται, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 

και σε εθνικό επίπεδο, το Συνέδριο συνιστά µεγαλύτερη εστίαση στις επιδόσεις των 

προγραµµάτων δαπανών της ΕΕ. 
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Αυτό σηµαίνει τον καθορισµό σαφών στόχων, συναφών δεικτών και προσδοκώµενων 

αποτελεσµάτων για όλα τα προγράµµατα δαπανών και σε όλα τα ενδεδειγµένα επίπεδα. 

Όπως µπορείτε να διαπιστώσετε στο κεφάλαιο 10 της έκθεσής µας, το Συνέδριο 

διαπιστώνει ότι αυτό δεν πραγµατοποιείται µε αρκετή συνέπεια, ώστε να παρέχεται 

επαρκής βάση για τη διαχείριση και την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά µε τις επιδόσεις των εν 

λόγω προγραµµάτων. 

 

Προκειµένου τα χρήµατα της ΕΕ να αξιοποιούνται καλύτερα στο µέλλον, είναι επίσης 

σηµαντικό να απλουστευθούν οι µηχανισµοί διαχείρισης και ελέγχου σε εθνικό επίπεδο και 

να διασφαλιστεί ότι οι µηχανισµοί αυτοί θα λειτουργούν αποτελεσµατικά από την αρχή της 

νέας περιόδου προγραµµατισµού. 

 
Εν συντοµία, είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δηµιουργήσει µια νοοτροπία 

προσανατολισµένη στις επιδόσεις, εάν η επόµενη γενεά προγραµµάτων δαπανών 

πρόκειται να παρέχει – και να είναι φανερό ότι παρέχει – προστιθέµενη αξία στην Ευρώπη 

και τους πολίτες της. 

 

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, 

 

Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ θα χρειαστεί να συνεργαστούν για τη βελτίωση των επιδόσεων 

και της λογοδοσίας της ΕΕ κατά τα επόµενα έτη. 

 

Το Συνέδριο προσβλέπει στο να διαδραµατίζει τον ρόλο του στο πλευρό του Συµβουλίου, 

του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την επίτευξη του στόχου αυτού προς όφελος των 

πολιτών της ΕΕ. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


