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Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί. 
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές μέλη της Επιτροπής,  

Κυρίες και κύριοι, 

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο εσάς προσωπικά, κ. Mr Theurer, όσο και την Επιτροπή 
σας για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας απευθύνω το λόγο. 

Βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας για να σας παρουσιάσω το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 
Συνεδρίου για το 2014. Κατά την κατάρτιση αυτού του προγράμματος, στο οποίο καθορίζονται οι 
προτεραιότητες και οι εργασίες μας για το τρέχον έτος, τα Μέλη του Συνεδρίου επωφελήθηκαν τα 
μέγιστα από τον διάλογό μας με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα δε με τα 
μέλη της Επιτροπής σας. 

Τα δύο όργανά μας διαδραματίζουν από κοινού καθοριστικό και συμπληρωματικό ρόλο όσον 
αφορά την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λογοδοσίας έναντι των πολιτών όσον αφορά τους 
δημόσιους πόρους που διακυβεύονται προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι της ΕΕ. 

Ο στρατηγικός στόχος του Συνεδρίου για την περίοδο 2013-2017 για μεγιστοποίηση της συμβολής 
του στη βελτίωση της λογοδοσίας της ΕΕ ήταν καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή των 
καθηκόντων που θα περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας για το τρέχον έτος. 

Ευθυγραμμιζόμενοι με τον στόχο αυτό, επιδιώξαμε να ενσωματώσουμε στο πρόγραμμα εργασίας 
μας τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Βασική προτεραιότητα του Συνεδρίου είναι να επικεντρωθεί περισσότερο στον έλεγχο ζητημάτων 
επιδόσεων. Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ικανότητάς μας 
να διενεργούμε ελέγχους επιδόσεων. 

Ως εκ τούτου, εκτός από την επισκόπηση των εκθέσεων τις οποίες προτιθέμεθα να δημοσιεύσουμε 
κατά το τρέχον έτος, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαιτέρως σε μια σειρά συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών του Συνεδρίου που αποσκοπούν στην περαιτέρω εξέλιξη της πρακτικής που 
εφαρμόζει όσον αφορά τους ελέγχους επιδόσεων. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα 
αποτελέσματα της διεθνούς αξιολόγησης από ομοτίμους η οποία πραγματοποιήθηκε το 2013. Τα 
αποτελέσματα αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας ακριβώς σήμερα. 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 

Το 2014 το Συνέδριο προτίθεται να δημοσιεύσει: 

- ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και των Ευρωπαϊκών 

Ταμείων Ανάπτυξης,  

- 51 ειδικές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα λοιπά 

όργανα, 

- 24 ειδικές εκθέσεις οι οποίες αφορούν κυρίως ζητήματα επιδόσεων, και 
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- μία εξειδικευμένη έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε σε παλαιότερες ειδικές 
εκθέσεις.  

Επίσης στο πλαίσιο της στρατηγικής του, το Συνέδριο προτίθεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα 
δύο πανοραμικών επισκοπήσεων, μίας η οποία θα επισημαίνει τους τομείς στους οποίους η 
δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ διατρέχει τους περισσότερους κινδύνους και μίας άλλης η οποία 
θα παρουσιάζει τα ελλείμματα της ΕΕ στους τομείς της λογοδοσίας και του ελέγχου. 

Όσον αφορά την ετήσια έκθεση του Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ για το οικονομικό έτος 2013, το Συνέδριο προτίθεται να εξασφαλίσει τη συνέχεια και τη 
συγκρισιμότητα με την αντίστοιχη τελευταία ετήσια έκθεσή του και να παρουσιάσει περισσότερα 
πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Στο 
πλαίσιο αυτό, δεν υπάρχουν μεταβολές στη μεθοδολογία οι οποίες να χρήζουν επισήμανσης. 

Εντούτοις, θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή σας ότι το Συνέδριο εξετάζει επί του παρόντος 
τον δυνητικό αντίκτυπο του δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 και των 
μεταβολών στη δημοσιονομική διαχείριση που αυτό θα συνεπιφέρει, αφενός, στους ελέγχους που 
διενεργεί στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας και, αφετέρου, στις ετήσιες εκθέσεις του σχετικά με 
το οικονομικό έτος 2014 και εξής. 

Όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις, το 2014 το Συνέδριο προτίθεται να διενεργήσει ελέγχους 
επιδόσεων επί θεμάτων που εμπίπτουν σε όλους τους τομείς του δημοσιονομικού πλαισίου. Ας μου 
επιτραπεί να αναφέρω ένα παράδειγμα από κάθε τομέα δαπανών, προκειμένου να καταστεί σαφές 
το φάσμα της θεματολογίας. 

Στον τομέα της Έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, θα δημοσιεύσουμε ειδική έκθεση στην 
οποία θα αξιολογείται κατά πόσον τα επενδυτικά έργα για την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, απέφεραν ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Στον τομέα της Βιώσιμης ανάπτυξης: φυσικοί πόροι θα δημοσιευθεί ειδική έκθεση σχετικά με την 
ενσωμάτωση της πολιτικής υδάτων στην κοινή γεωργική πολιτική. 

Στον τομέα της Ευρώπης στον κόσμο, το Συνέδριο θα δημοσιεύσει ειδική έκθεση σχετικά με την 
αποδοτική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). 

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο πλαίσιο του 
τομέα της Διοίκησης, το Συνέδριο θα πραγματοποιήσει ανάλυση της πιθανής εξοικονόμησης πόρων 
από μια μοναδική έδρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Τέλος, στον τομέα της Ασφάλειας και ιθαγένειας, το Συνέδριο θα υποβάλει σε έλεγχο την 
αποτελεσματικότητα υλοποίησης του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. 

Πλήρης κατάσταση όλων των ειδικών εκθέσεων, με αναλυτικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με 
τους στόχους του ελέγχου, επισυνάπτεται ως παράρτημα στο πρόγραμμα εργασίας. 
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 

Η εξασφάλιση αποτελεσματικής λογοδοσίας και αποτελεσματικού ελέγχου εντός των διαρκώς 
εξελισσόμενων πλαισίων δημοσιονομικής και οικονομικής διακυβέρνησης αποτελεί ζήτημα που 
προβληματίζει και τα δύο θεσμικά όργανα τα οποία εκπροσωπούμε. 

Ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις που σημειώνονται σε επίπεδο ΕΕ, το Συνέδριο διενεργεί επί του 
παρόντος έλεγχο με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, ενώ έχει συγκροτήσει ειδική 
ομάδα έργου με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής ελεγκτικής ικανότητάς του στον τομέα αυτό. 

Για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων συγκεντρώσαμε υπαλλήλους με τα κατάλληλα προσόντα 
και εμπειρογνωσία από όλο το Συνέδριο, τους παρείχαμε ειδική επιμόρφωση και προσλάβαμε έναν 
ανώτερο εμπειρογνώμονα στον τομέα αυτό, προερχόμενο εκτός Συνεδρίου, ο οποίος θα τους 
παράσχει υποστήριξη. 

Τα πρώτα καθήκοντα της συγκεκριμένης ομάδας έργου θα επικεντρωθούν: 

- στον ρόλο της Επιτροπής στο πλαίσιο των προγραμμάτων χορήγησης μακροοικονομικής 
συνδρομής στην Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία στο 
πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών και του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ), 

- στη χορήγηση μακροοικονομικής συνδρομής στην Ελλάδα, και 

- στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ). 

Με αυτό τον συνδυασμό καθηκόντων σε νέους τομείς, τις ειδικές εκθέσεις επί θεμάτων που 
εμπίπτουν σε όλους τους τομείς του δημοσιονομικού πλαισίου και τις ετήσιες εκθέσεις του, το 
Συνέδριο αποσκοπεί να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδιαιτέρως στην παρούσα 
Επιτροπή, μια σταθερή βάση για την επιτυχή εκπλήρωση, και για το τρέχον έτος, του καθοριστικής 
σημασίας ρόλου της άσκησης δημόσιας εποπτείας επί των δραστηριοτήτων της ΕΕ. 

Συγχρόνως, αναγνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
αναμένουν να δουν το ρόλο του Συνεδρίου να εξακολουθήσει να εξελίσσεται στο μέλλον. 

Το Συνέδριο εκφράζει την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για το έργο του, 
καθώς και για την άποψη που διατυπώνεται στην έκθεσή του σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του, 
σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του Συνεδρίου πρέπει να θεωρηθεί στο 
ευρύτερο πλαίσιο της πρόκλησης που συνιστά η βελτίωση της λογοδοσίας της ΕΕ. 

Το Συνέδριο προσβλέπει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που θίγονται στην έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον διαθέτει τη σχετική αρμοδιότητα. Τα ζητήματα αυτά αφορούν 
κατά κύριο λόγο τις εργασίες του Συνεδρίου, τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τη 
χρησιμοποίηση των πόρων του. Σε πολλές περιπτώσεις, το Συνέδριο έχει ήδη δρομολογήσει 
σχετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής του για την περίοδο 2013-
2017. 
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Το Συνέδριο, συνεχίζοντας αυτές τις πρωτοβουλίες, θα εκμεταλλευθεί την ευκαιρία προκειμένου να 
λάβει υπόψη τις προτάσεις και τους προβληματισμούς που διατυπώνονται στην έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέρσι, στην αντίστοιχη περίσταση με τη σημερινή, είχα σκιαγραφήσει 
ορισμένες πρωτοβουλίες. Σήμερα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικά από τα αποτελέσματα 
τεσσάρων από αυτές. 

Πρώτον, το Συνέδριο ανέπτυξε μια νέα διαδικασία προγραμματισμού. Καθιερώνει μια ετήσια 
επισκόπηση πολιτικής και κινδύνου με σκοπό να λαμβάνει καλύτερα υπόψη τις προτεραιότητες 
πολιτικής των ενδιαφερόμερων μερών, συμπεριλαμβανομένων βασικών οριζόντιων θεμάτων που 
άπτονται της δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Δεύτερον, το Συνέδριο ενέκρινε στρατηγική επικοινωνίας και σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
για το 2013 και εξής. Βασική προτεραιότητα είναι η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τα 
σημαντικότερα θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη, συγκεκριμένα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, προκειμένου οι νομοθετικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες να απηχούνται 
καλύτερα στο πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου. 

Άμεσο ενδιαφέρον για την Επιτροπή σας παρουσιάζει η προοπτική ορισμού ενός Μέλους του 
Συνεδρίου ειδικά για την ενίσχυση και τη διευκόλυνση των θεσμικών σχέσεων. Επιπλέον, 
αναζητούμε τρόπους για την αποτελεσματικότερη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων μας, 
εξελίσσοντας περαιτέρω τις δημοσιεύσεις μας και εκσυγχρονίζοντας τους τρόπους με τους οποίους 
απευθυνόμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Τρίτον, το Συνέδριο επιδιώκει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του. Για τον σκοπό αυτό, έχει 
ήδη ολοκληρώσει δύο σημαντικές εσωτερικές αξιολογήσεις, μία για τον εξορθολογισμό των 
διαδικασιών ελέγχου και κατάρτισης των εκθέσεων και μία άλλη για τον προσδιορισμό τρόπων 
βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας κατά τη διαχείριση των σχετικών με τον 
έλεγχο δραστηριοτήτων. Οι αξιολογήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη διατύπωση ευρέος 
φάσματος προτάσεων για τη βελτίωση της ανταπόκρισης του Συνεδρίου και της τήρησης του 
χρονοδιαγράμματος κατά την κατάρτιση εκθέσεων. 

Τέταρτον, παράλληλα με τις προαναφερόμενες δύο εσωτερικές αξιολογήσεις, το Συνέδριο 
αποτέλεσε αντικείμενο δεύτερης εξωτερικής διεθνούς αξιολόγησης από ομοτίμους. Η εν λόγω 
διαδικασία έλαβε χώρα το 2013 και η σχετική έκθεση δημοσιεύεται σήμερα. Κεντρικό θέμα της 
αξιολόγησης αυτής ήταν η πρακτική που εφαρμόζει το Συνέδριο για τον έλεγχο επιδόσεων. 
Εξετάστηκε επίσης η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της 
προηγούμενης αξιολόγησης από ομοτίμους. 

Εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι, για την αξιολόγηση, μας διατέθηκε 
μια εξαίρετη ομάδα συναδέλφων από το Bundesrechnungshof της Γερμανίας, το Cour des comptes 
της Γαλλίας και το Riksrevisionen της Σουηδίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα προαναφερόμενα 
ανώτατα όργανα ελέγχου, καθώς και κάθε μέλος της ομάδας που πραγματοποίησε την αξιολόγηση 
για το ανεκτίμητο και εμπεριστατωμένο έργο τους. 

Το Συνέδριο σημειώνει με ικανοποίηση το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ομότιμοί του, ήτοι 
ότι έδωσε συνέχεια κατά τρόπο συστηματικό στις συστάσεις της προηγούμενης αξιολόγησης από 
ομοτίμους, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2008, και έχει ήδη λάβει σειρά μέτρων για την ενίσχυση 
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της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της πρακτικής που εφαρμόζει για τον έλεγχο 
επιδόσεων. 

Ενθαρρυντικό για το Συνέδριο είναι επίσης το γεγονός ότι οι ομότιμοί μας διαπίστωσαν ότι 
εξελίξαμε προοδευτικά τα πρότυπα του ελέγχου επιδόσεων, τα εγχειρίδια και τις κατευθυντήριες 
οδηγίες μας ακολουθώντας τα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα. Επιπλέον, συμμεριζόμαστε την 
παρατήρηση ότι η στρατηγική δέσμευσή μας για ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας της ΕΕ 
συνιστά προϋπόθεση για την εξασφάλιση, αφενός, της αναγνώρισής μας ως σημαίνοντος 
παράγοντα εντός του περίπλοκου περιβάλλοντος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και, 
αφετέρου, της προστιθέμενης αξίας μας μέσω του ελεγκτικού έργου μας. 

Το Συνέδριο εκτιμά τα εποικοδομητικά σχόλια και τις συστάσεις των ομοτίμων του, με τα οποία μας 
υποδεικνύονται οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευθούμε προκειμένου 
να ενισχύσουμε περαιτέρω την πρακτική που εφαρμόζουμε όσον αφορά τον έλεγχο επιδόσεων. Οι 
εν λόγω συστάσεις επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εσωτερικών 
πρωτοβουλιών του ίδιου του Συνεδρίου. 

Οι ομότιμοι του Συνεδρίου, εκτός του ότι επιβεβαίωσαν τη σκοπιμότητα του εξορθολογισμού της 
ελεγκτικής διαδικασίας και του καλύτερου συνυπολογισμού, κατά την επιλογή των ελεγκτικών 
καθηκόντων, των προοπτικών των ενδιαφερομένων για το έργο του Συνεδρίου μερών, 
ενθαρρύνουν επίσης το Συνέδριο να διατυπώνει πρακτικότερες συστάσεις απευθυνόμενες με 
σαφήνεια σε συγκεκριμένους οργανισμούς τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο και να 
επανεξετάσει τη φύση και το περιεχόμενο των ανταλλαγών απόψεων με την Επιτροπή, ως τον 
κύριο ελεγχόμενό του.  

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 

Το Συνέδριο διαθέτει πλέον ανεκτίμητης αξίας συστάσεις από τις τρεις σημαντικότερες πηγές: από 
το κατ’ έξοχήν ενδιαφερόμενο μέρος – το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τους ομοτίμους του – άλλα 
ανώτατα όργανα ελέγχου, και από την ίδια τη διοίκηση και το προσωπικό του. 

Το Συνέδριο εκφράζει την πεποίθηση ότι η υλοποίηση αυτών των συστάσεων με συνέπεια καθ’ όλη 
την περίοδο εφαρμογής της στρατηγικής του θα δημιουργήσει μια σταθερή βάση για τη μελλοντική 
εξέλιξη του οργάνου μας και, μέσω αυτής, για τη μεγιστοποίηση της συμβολής του, από κοινού με 
άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον κοινό στόχο της βελτίωσης της 
λογοδοσίας της ΕΕ έναντι των πολιτών της. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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