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Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 

Θεωρώ τιμή μου την πρόσκλησή σας να παρουσιάσω σήμερα ενώπιόν σας το πρόγραμμα εργασίας 
του Συνεδρίου για το 2015. 

Αξιοποιώντας την ευκαιρία που μου δίνετε, θα σας ενημερώσω σχετικά με τις εκθέσεις ελέγχου που 
θα εκπονήσουμε το 2015, καθώς και σχετικά με τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που προωθούμε. 

Για την κατάρτιση του προγράμματος των ελεγκτικών εργασιών μας, λάβαμε υπόψη τις εξελίξεις στις 
πολιτικές της ΕΕ, καθώς και τα αποτελέσματα της πληθώρας των επαφών μας κατά τη διάρκεια του 
έτους με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά τις εκθέσεις ελέγχου και τις 
πανοραμικές επισκοπήσεις που δημοσίευσε το Συνέδριο. 

Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την περίοδο 2013-2017, πρόθεσή μας είναι να 
ενισχύσουμε όσο ποτέ άλλοτε τη συνάφεια του έργου του οργάνου μας με τις προκλήσεις με τις 
οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, στόχος μας είναι να συνδράμουμε το Κοινοβούλιό σας να εξασφαλίσει 
αποτελεσματική λογοδοσία όσον αφορά τους δημόσιους πόρους που διατίθενται για την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Αυτό παραμένει ο κύριος στρατηγικός στόχος του οργάνου 
μας και ο φάρος που καθοδηγεί τους ελέγχους μας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ 
υλοποιεί και χρηματοδοτεί τις πολιτικές της. 

Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, το Συνέδριο υποχρεούται να διενεργεί κάθε χρόνο δημοσιονομικούς 
ελέγχους και ελέγχους συμμόρφωσης με αντικείμενο τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάπτυξης, καθώς και κάθε αποκεντρωμένο οργανισμό και κοινή επιχείρηση της ΕΕ. 
Συνολικά, το 2015 θα δημοσιεύσουμε 55 τέτοιες ετήσιες και ειδικές ετήσιες εκθέσεις ελέγχου. 

Επιπλέον, προβλέπεται να δημοσιεύσουμε έως 30 ειδικές εκθέσεις επί θεμάτων που σχετίζονται 
κατά κύριο λόγο με τις επιδόσεις. Η θεματολογία των ειδικών εκθέσεων παρουσιάζεται 
αναλυτικότερα στο πρόγραμμα εργασίας που δημοσιεύσαμε σήμερα. Όπως βλέπετε, πρόθεσή μας 
είναι να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα μέτρων πολιτικής και ζητημάτων που άπτονται της 
δημοσιονομικής διαχείρισης και απηχούν τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ και τις ανησυχίες των 
πολιτών της. 

Πολλά από τα θέματα αυτά αναφέρονται στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις που θέτουν οι πολιτικές 
της ΕΕ και προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι προκλήσεις αυτές 
συμπεριλαμβάνονται ως θέματα στη στρατηγική του ίδιου του Συνεδρίου για την περίοδο 2013-
2017. 

Πιστεύουμε ότι τα θέματα αυτά εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. Επιτρέψτε μου να σας τα 
υπενθυμίσω εν συντομία και να σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα συγκεκριμένων ζητημάτων 
στα οποία θα επικεντρωθούν οι εκθέσεις μας κατά το 2015. 

Το πρώτο είναι η προστιθέμενη αξία. Όπως έχουμε επισημάνει σε πολλές εκθέσεις και με διάφορες 
ευκαιρίες τα τελευταία χρόνια, οι υπεύθυνοι διαχείρισης της ΕΕ παράγουν πολλές πληροφορίες για 
το κόστος των δαπανών της ΕΕ αλλά λίγες για την αξία τους. 

Εξαιτίας ακριβώς αυτής της έλλειψης πληροφοριών, δεν είναι εύκολο να υποχρεωθούν σε λογοδοσία 
για τις επιδόσεις τους οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, με κίνδυνο να μην 
τεθούν εν αμφιβόλω περιπτώσεις ανεπαρκών επιδόσεων και να χαθούν ευκαιρίες για βελτίωση. 

Με την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ να εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, ποτέ άλλοτε δεν 
είχε τόσο μεγάλη σημασία η ανάδειξη, με απλό τρόπο και ενώπιον όλων, των επιδόσεων και της 
προστιθέμενης αξίας της ΕΕ. 

Από την άποψη αυτή, επισημαίνουμε ότι η δημιουργία μιας «νοοτροπίας εστίασης στις επιδόσεις» 
με σκοπό τη βελτίωση της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ συνιστά ζήτημα προτεραιότητας για τη νέα 
Επιτροπή. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε το Κοινοβούλιό σας ότι η προστιθέμενη αξία 
είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται μεγάλο μέρος του έργου που θα παραγάγει το 
Συνέδριο το 2015.  
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Σε αυτό περιλαμβάνεται η ετήσια έκθεσή μας σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ στην οποία, και 
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο που αφορά τα αποτελέσματα που εξασφαλίζονται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στο πλαίσιο που ισχύει σήμερα για τις 
επιδόσεις και στο κατά πόσον αυτό παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να 
κατευθύνει την πρόοδο προς την Ευρώπη του 2020. 

Με μια αδύναμη ευρωπαϊκή οικονομία που εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς, η υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και η ενίσχυση της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και των δημόσιων οικονομικών έχουν πρωτοφανή βαρύτητα. 

Συνεπώς, το 2015 θα επικεντρωθούμε σε εκθέσεις επί συγκεκριμένων πτυχών των τριών αυτών 
θεμάτων, όπως για παράδειγμα σχετικά με την καινοτομία, την απασχόληση των νέων και τη 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. 

Καθώς το 2014 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, η ανάληψη δράσης για την 
κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον βρίσκεται και πάλι σε υψηλή θέση στην πολιτική αντζέντα. 

Για τον σκοπό αυτό, το 2015 έχουμε προγραμματίσει να εκπονήσουμε έκθεση σχετικά με το σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, καθώς και σχετικά με μια σειρά 
μέτρων  για την προστασία του περιβάλλοντος, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν τη 
διατήρηση της φύσης από τους γεωργούς, την ποιότητα των υδάτων στη λεκάνη απορροής του 
Δούναβη, τη μόλυνση της Βαλτικής Θάλασσας και την καταπολέμησης της παράνομης υλοτομίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. 

Τα παραδείγματα ελέγχων που σας ανέφερα μέχρι στιγμής αφορούν προκλήσεις που υφίστανται 
από μακρού. Πέραν αυτών, όμως, στο πρόγραμμα εργασίας μας περιλαμβάνονται και έλεγχοι που 
αφορούν διαφαινόμενα ζητήματα, καθώς και πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, το 2015 προβλέπεται να εκπονηθεί έκθεση σχετικά με την οικονομική βοήθεια της ΕΕ 
προς την Ουκρανία, τα μέτρα πολιτικής και τις επενδύσεις σε υποδομές υπέρ της ενεργειακής 
ασφάλειας, καθώς και σχετικά με τον νεοσυσταθέντα ενιαίο εποπτικό μηχανισμό των τραπεζών της 
ευρωζώνης. 

Επιπλέον, ενώ ένας ικανός αριθμός ελέγχων μας θα εστιάσουν στην υλοποίηση πολιτικών, άλλοι θα 
επικεντρωθούν ειδικότερα στα είδη οικονομικής στήριξης που παρέχει η ΕΕ. 

Παραδείγματος χάριν, το 2015 θα εξετάσουμε τη διαχείριση των επιχορηγήσεων προς τους 
αποκεντρωμένους και λοιπούς οργανισμούς και τις κοινές επιχειρήσεις, τη μικροχρηματοδότηση που 
χορηγείται για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στον 
τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. 

Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, 

Ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαμε προγραμματίσει τόσες εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις 
συγκεκριμένων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ όσες για το 2015. Αναγνωρίζουμε, ωστόσο, ότι 
αυτό που έχει σημασία είναι ο χρόνος δημοσίευσης των εκθέσεων αυτών. 

Το 2015 προβλέπεται ήδη να μειωθεί το μέσο διάστημα που απαιτείται για την παραγωγή μιας 
έκθεσης, ενώ συγχρόνως θα εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων 
οργάνων ελέγχου. Όπως γνωρίζετε, ωστόσο, θεωρούμε ότι ο απαιτούμενος χρόνος θα μπορούσε να 
συντμηθεί περαιτέρω με την αναθεώρηση των διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά 
με τον χειρισμό των ειδικών εκθέσεων του Συνεδρίου, όπως σας το έχουμε ήδη προτείνει, κυρία 
Πρόεδρε, ως εισηγήτρια της Επιτροπής Προϋπολογισμών. 

Αναγνωρίζουμε, επίσης, τη σημασία της έγκαιρης δημοσίευσης των εκθέσεων και, για τον λόγο αυτό, 
θα σας διαβιβάσουμε συντόμως ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για το 2015. Επ’ αυτού γνωρίζω ότι το 
νέο Μέλος του Συνεδρίου που είναι αρμόδιο για τις θεσμικές σχέσεις, ο κ. Itälä, επιδιώκει τον 
συντονισμό των προσπαθειών με την εν λόγω Επιτροπή, και μέσω αυτής και με τις άλλες Επιτροπές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες για την 
παρουσίαση όλων των εκθέσεων ελέγχου και των λοιπών παραγόμενων από το Συνέδριο εγγράφων. 
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Στα εν λόγω λοιπά παραγόμενα έγγραφα περιλαμβάνονται γνώμες επί νομοθετικών προτάσεων, 
επισκοπήσεις διαπιστώσεων ελέγχου και έγγραφα θέσης τα οποία εκπονεί το Συνέδριο είτε κατόπιν 
αιτήματος άλλου θεσμικού οργάνου είτε με δική του πρωτοβουλία. 

Τα εν λόγω έγγραφα βασίζονται περισσότερο στην ελεγκτική πείρα μας και λιγότερο σε 
συγκεκριμένους ελέγχους και συνιστούν έναν ευέλικτο τρόπο για να παράσχουμε διαφωτιστικά 
στοιχεία συμβάλλοντας έτσι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου σας, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής. 

Μολονότι αυτό δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο πρόγραμμα εργασίας για το 2015, πρόθεσή μας 
είναι να δημοσιεύσουμε ορισμένα τέτοια έγγραφα κατά τη διάρκεια του έτους. Παραδείγματος 
χάριν, την περασμένη εβδομάδα εκδώσαμε γνώμη σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για 
αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του ισχύοντος δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Επίσης, προετοιμάζουμε γνώμη σχετικά με το σχέδιο δημοσιονομικού κανονισμού που θα ισχύει για 
το ενιαίο συμβούλιο εξυγίανσης.  

Τέλος, μολονότι δεν μας έχει περιέλθει ακόμη επίσημο αίτημα γνωμοτοδότησης, παρακολουθούμε 
στενά τη νομοθετική διαδικασία που αφορά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων, με σκοπό να παράσχουμε χρήσιμες ιδέες βάσει της πείρας που διαθέτουμε από τον 
έλεγχο παρόμοιων μέσων.  

Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, 

Όπως ανέφερα και στην αρχή της ομιλίας μου, το 2015 θα εξακολουθήσουμε να προωθούμε 
εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. 

Το πρόγραμμα εργασίας που εγκρίναμε για το 2015 είναι φιλόδοξο, πιστεύουμε, ωστόσο, ότι είμαστε 
σε θέση να το υλοποιήσουμε με την καλύτερη στόχευση των επιμέρους ελέγχων, τον εξορθολογισμό 
των διαδικασιών και την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας.  

Γενικά, το 2015 αναμένουμε την αύξηση του μεριδίου των πόρων που διατίθενται για τους ελέγχους 
επιδόσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιό σας το 2014 στην έκθεσή του 
σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του Συνεδρίου. 

Οι μεταρρυθμίσεις που προωθούμε θα συμβάλουν στη βελτίωση όχι μόνο των δυνατοτήτων μας να 
επιλαμβανόμαστε ζητημάτων επιδόσεων μέσω των ελέγχων μας, αλλά και της ικανότητάς μας να 
επαναπρογραμματίζουμε τις εργασίες μας κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον αυτό κρίνεται 
αναγκαίο προκειμένου να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε σημαντικές εξελίξεις και νέες 
προτεραιότητες. 

Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν μέτρα προς υλοποίηση των σχετικών συστάσεων του 
Κοινοβουλίου σας και των αξιολογήσεων από ομολόγους μας για περαιτέρω ενίσχυση της πρακτικής 
που εφαρμόζουμε όσον αφορά τον έλεγχο επιδόσεων. 

Θα επιδιώξουμε, παραδείγματος χάριν, να αναπτύξουμε την εμπειρογνωσία μας σε συγκεκριμένες 
πολιτικές, καθώς και την ικανότητά μας να διενεργούμε ελέγχους συμμόρφωσης, ιδίως σε τομείς 
όπως η «τραπεζική ένωση», όπου αναλαμβάνουμε νέες ευθύνες. 

Τέλος, όσον αφορά τη συνεργασία μας με τα ανώτατα όργανα ελέγχου των κρατών μελών, 
επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο συγκεκριμένα έργα που προγραμματίζουμε για το 2015.  

Το πρώτο έχει ως αντικείμενο τη χαρτογράφηση των νέων ρυθμίσεων περί λογοδοσίας και ελέγχου 
με στόχο τη χρηματοπιστωτική εποπτεία των τραπεζών και βασίζεται σε έρευνα την οποία έχουμε 
προετοιμάσει. 

Το δεύτερο, το οποίο προϋποθέτει συνεργασία με τα ΑΟΕ της ΕΕ, αφορά την επανεξέταση ορισμένων 
εθνικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα σχετικά 
αποτελέσματα θα περιληφθούν στην ετήσια έκθεσή μας.  
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Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, 

Ελπίζω από όσα σας ανέφερα να διαμορφώσατε μια εικόνα σχετικά με το πώς το Συνέδριο 
προτίθεται να εκτελέσει τις εργασίες του το 2015 όσον αφορά τις μείζονες προκλήσεις που καλείται 
να αντιμετωπίσει η ΕΕ, παρέχοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, τη συνδρομή του τόσο στο Κοινοβούλιό σας 
όσο και στα άλλα θεσμικά όργανα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για την Ένωσή μας. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


