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Διάσκεψη υψηλού επιπέδου σχετικά με τη βελτίωση της 
υποχρέωσης λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ: το ΕΕΣ διεξάγει 
διάλογο με τους ενδιαφερομένους, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και 
σε εθνικό επίπεδο 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διοργάνωσε σήμερα διάσκεψη υψηλού επιπέδου, στην οποία 
συμμετείχαν πολλοί από τους φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να διασφαλίζουν ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση λογοδοτεί για τους δημόσιους πόρους που διακυβεύονται προκειμένου να επιτυγχάνονται οι 
στόχοι της. Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, βουλευτές, ελεγκτές της ΕΕ και εθνικοί ελεγκτές, καθώς και 
μέλη ομάδων προβληματισμού και πανεπιστημιακοί, εξέτασαν τις υφιστάμενες ρυθμίσεις σχετικά με 
τη λογοδοσία στην ΕΕ και παρουσίασαν κριτικές αναλύσεις όσον αφορά τον πιθανό τρόπο εξέλιξης των 
ρυθμίσεων αυτών κατά τα επόμενα έτη. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ διοικητικών 
αρχών, κοινοβουλίων και ελεγκτών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να 
παρέχεται στο κοινό ακριβέστερη εικόνα των επιδόσεων που επιτυγχάνουν οι πολιτικές και τα 
προγράμματα της ΕΕ. 

«Ο αποτελεσματικός δημοκρατικός έλεγχος και ο αποδοτικός δημόσιος έλεγχος συμβαδίζουν. Συμβάλλουν 
στη νομιμοποίηση, καθιστώντας σαφή στους πολίτες της ΕΕ την πρόοδο που σημειώνεται, παραδείγματος 
χάριν όσον αφορά τη βελτίωση της οικονομίας, την αύξηση των προοπτικών απασχόλησης, την προστασία 
των συνόρων της Ένωσης ή την προστασία του περιβάλλοντος, και με ποιο κόστος», δήλωσε ο Πρόεδρος 
του ΕΕΣ, κύριος Vitor Caldeira. «Αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει να θεσπιστούν οι ορθές ρυθμίσεις περί 
λογοδοσίας, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.» 

Ο κύριος Kevin Cardiff, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την παρουσίαση της πανοραμικής 
επισκόπησης, ο οποίος προήδρευσε της διάσκεψης, δήλωσε: «Πολλές από τις δομές για τη λογοδοσία 
στο πλαίσιο της ΕΕ καθορίζονται στις Συνθήκες και τη νομοθεσία. Οι δομές αυτές δεν αλλάζουν εν μία 
νυκτί. Ωστόσο, σκοπός τόσο της πανοραμικής επισκόπησης του ΕΕΣ όσο και της σημερινής διάσκεψης είναι 
να αρχίσει μια συζήτηση σχετικά με τις αναγκαίες αλλαγές και με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν 
να υλοποιηθούν.» 

O Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριος Olli Rehn, διατύπωσε τα εξής σχόλια: 
«Χαιρετίζω την ουσιαστική ανάλυση που πραγματοποίησε το ΕΕΣ στην πανοραμική επισκόπησή του, η 
οποία δικαίως υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφήνεια των κανόνων και αρμοδιοτήτων στα διάφορα 
επίπεδα. Σε επίπεδο ΕΕ, οι διακυβερνητικές ρυθμίσεις, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, 
πρέπει να ενσωματωθούν στις δομές της Ένωσης και να συμπεριληφθούν στην αρμοδιότητα των ελεγκτών 
της ΕΕ. » 
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Η κυρία Ingeborg Grässle, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «Είμαι ευγνώμων προς το ΕΕΣ διότι μας κατέδειξε πόσο 
περίπλοκο έχει καταστεί το σύστημα της ΕΕ. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τα σημερινά μηνύματα 
δεν θα παραμείνουν εν υπνώσει, αλλά θα τροφοδοτήσουν τους προβληματισμούς της Επιτροπής Ελέγχου 
του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς όλα 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να πράξουν περισσότερα για τη λογοδοσία.» 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Το ΕΕΣ, ως το θεσμικό όργανο της ΕΕ που είναι αρμόδιο για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ, έχει αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίζει και να βελτιώνει τη 
λογοδοσία για τις δαπάνες της ΕΕ. 

Οι ελεγκτές της ΕΕ εξέτασαν πρόσφατα τις ρυθμίσεις της ΕΕ σχετικά με τη λογοδοσία και τον δημόσιο 
έλεγχο και εντόπισαν κενά, αλληλεπικαλύψεις και προκλήσεις. Η διάσκεψη αποτέλεσε βήμα συνομιλιών 
μεταξύ βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΕΣ, Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, εθνικών οργάνων 
ελέγχου και πανεπιστημιακών όσον αφορά τον τρόπο εξέλιξης των ρυθμίσεων αυτών ενόψει των 
εξελίξεων στην οικονομική, δημοσιονομική και νομισματική ολοκλήρωση. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν 
στη λογοδοσία εντός της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τις κεντρικές τράπεζες και τις εποπτικές αρχές, στις δομές 
κατά τη διάρκεια της κρίσης και κατόπιν αυτής, στη μόχλευση των κονδυλίων της ΕΕ με εξωτερική 
συμμετοχή, καθώς και στην ενίσχυση της εστίασης στις επιδόσεις της ΕΕ. 

Κατά τη διάσκεψη εθίγησαν τα ζητήματα των κενών, των αλληλεπικαλύψεων και των προκλήσεων που 
ενδεχομένως υφίστανται σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών, όπως προσδιορίστηκαν στην 
προσφάτως εκδοθείσα πανοραμική επισκόπηση του ΕΕΣ σχετικά με τις ρυθμίσεις λογοδοσίας και 
δημόσιου ελέγχου στην ΕΕ. Το ΕΕΣ, στην πρώτη πανοραμική επισκόπησή του, πρότεινε ένα μοντέλο 
λογοδοσίας το οποίο βασίζεται σε έξι στοιχεία:  

1) σαφώς καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες, 
2) παροχή δημόσιας διασφάλισης προς το κοινό σχετικά με την επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ, 
3) δημοκρατική εποπτεία ασκούμενη από τα κοινοβούλια, 
4) δημιουργία μηχανισμών ανατροφοδότησης για τη συν τω χρόνω εξασφάλιση των βελτιώσεων, 
5) παροχή ισχυρής εντολής για τον ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο των οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τους 
λογαριασμούς και τις επιδόσεις τους, 
6) κατάλληλη πρόβλεψη ώστε οι συστάσεις ελέγχου να υλοποιούνται και να παρακολουθείται η συνέχεια 
που δίδεται σε αυτές. 
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Gijs de Vries, St Antony's College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, πρώην Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
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Τον Νοέμβριο του 2014 το ΕΕΣ πρόκειται να δημοσιεύσει τη δεύτερη πανοραμική επισκόπησή του, στην 
οποία οι ελεγκτές της ΕΕ έχουν ως σκοπό να εντοπίσουν τους κινδύνους για τη δημοσιονομική διαχείριση 
του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι πανοραμικές επισκοπήσεις του ΕΕΣ, μαζί με τις ετήσιες εκθέσεις, τις 
ειδικές εκθέσεις και τις γνώμες του, συμβάλλουν στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της Ένωσής μας. 

Το αποτέλεσμα της διάσκεψης, καθώς και οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις των ομιλητών, διατίθενται στον 
ιστότοπο του ΕΕΣ: eca.europa.eu. Σύντομο επεξηγηματικό βίντεο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  

 

 


