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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα προκειμένου να σας παρουσιάζω το έργο 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε σύνοδο του 

Συμβουλίου ECOFIN από την εκλογή μου ως Προέδρου του Συνεδρίου και, εκμεταλλευόμενος την 

ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας καλέσω να ρίξουμε μια ματιά στο μέλλον αλλά και στο παρελθόν για 

να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η πορεία της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ τα επόμενα 

χρόνια λαμβανομένου παράλληλα υπόψη του πολύ πρόσφατου παρελθόντος. 

Πιστεύω ότι εμείς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, έχουμε ως έναν βαθμό απολέσει την εμπιστοσύνη 

των πολιτών μας. Τα χρήματα που δαπανάμε όλοι μας είναι δικά τους χρήματα και η μεγάλη 

πρόκληση που αναμένει την ΕΕ είναι να ανακτήσει την εμπιστοσύνη τους. Είναι σαφές ότι πρέπει να 

υπάρξει μεταρρύθμιση και ότι αυτή πρέπει να βασιστεί σε στέρεα δημοσιονομικά θεμέλια. Για μένα 

αυτό σημαίνει τέσσερα πράγματα: η ΕΕ πρέπει να τηρεί άρτιους λογαριασμούς, να μεριμνά ώστε οι 

δημοσιονομικοί κανόνες της να εφαρμόζονται σωστά, να εξασφαλίζει την αποδοτικότητα των 

δαπανών και να παρέχει διαφάνεια και διασφάλιση.  

Οι πολίτες δεν θα μπουν καν στη διαδικασία να μας εμπιστευθούν, εάν δεν πιστέψουν ότι 

φροντίζουμε σωστά τα χρήματά τους και ότι μπορούμε να εξηγήσουμε σαφώς με ποιον τρόπο 

επιτυγχάνεται αυτό. 

Η ετήσια έκθεσή μας για το 2015 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί της ΕΕ παρέχουν 

αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της κατάστασης. Όμως, μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα. 

Παραδείγματος χάριν, η Επιτροπή δεν έχει καταρτίσει πρόβλεψη ταμειακών ροών για την επόμενη 

επταετία έως δεκαετία. Μια τέτοια πρόβλεψη θα συνέβαλε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. 

Βέβαια, η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη πληρωμών της Επιτροπής αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή 

κατεύθυνση. 

Δεύτερον, η ΕΕ πρέπει να μεριμνά ώστε οι δημοσιονομικοί κανόνες της να εφαρμόζονται σωστά.  

Τα ποσά που εισέρχονται στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ και εκταμιεύονται από αυτόν 

καταχωρίζονται με ακρίβεια, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν υπερβολικά πολλά σφάλματα εκεί 

όπου πραγματοποιούνται οι δαπάνες. Στην ετήσια έκθεσή μας, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 

είναι 3,8 %. Το ποσοστό αυτό, μολονότι κυμαίνεται σε γενικές γραμμές στα επίπεδα των τελευταίων 

ετών, παραμένει υψηλότερο από όσο θα θέλαμε. Τα σφάλματα διαπράττονται κατά κύριο λόγο στα 

κράτη μέλη. Παραδείγματος χάριν, στη φετινή ειδική έκθεσή μας για τις κρατικές ενισχύσεις στον 
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τομέα των δαπανών για τη συνοχή διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των παραβάσεων που εντοπίζουν 

τα κράτη μέλη αποτελεί το ένα πέμπτο μόνο αυτών που προκύπτουν από τους ελέγχους τόσο τους 

δικούς μας όσο και της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση της αξιολόγησης του κινδύνου και του αντικτύπου των 

διορθωτικών δράσεών της. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Αυτό που θα ωφελούσε 

πολύ περισσότερο τον ευρωπαίο φορολογούμενο θα ήταν η εξ αρχής σωστή χρησιμοποίηση των 

σχετικών κεφαλαίων από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.  

Στην ειδική έκθεσή μας σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές στην ΕΕ διαπιστώθηκαν πολλές 

αναποτελεσματικές και μη βιώσιμες επενδύσεις σε θαλάσσιους λιμένες. Κατά τις εκτιμήσεις μας, 

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να έχουν κατασπαταληθεί 400 εκατομμύρια ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις 

διαπιστώθηκε ότι οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ των λιμένων και της ενδοχώρας 

ήταν είτε ανύπαρκτες είτε ανεπαρκείς, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί πρόσθετη δημόσια 

χρηματοδότηση προκειμένου να τελεσφορήσουν οι αρχικές επενδύσεις. Οι συστάσεις που 

περιλαμβάνονται στις εκθέσεις μας αποσκοπούν στη βελτίωση επενδύσεων, όπως οι 

προαναφερόμενες, στο μέλλον. Βελτιώσεις που θα καθησύχαζαν τους πολίτες μας.  

Υπάρχει επίσης περιθώριο μείωσης των σφαλμάτων με τον καλύτερο σχεδιασμό των καθεστώτων 

δαπανών. Αυτό ισχύει όλως ιδιαιτέρως για τον τομέα της γεωργίας, όπως επισημαίνεται σε πολλές 

ειδικές εκθέσεις μας. Οι πολίτες δεν μπορούν να εμπιστευθούν ένα σύστημα που δεν κατανοούν. Και 

αυτό με οδηγεί στο τρίτο στοιχείο που ανέφερα, τη χρηστή δημοσιονομική διακυβέρνηση. 

Οι πολίτες μας επιζητούν και χρειάζονται να βλέπουν ότι η ΕΕ εξασφαλίζει την αποδοτικότητα των 

δαπανών. Και αυτό επειδή, ακόμη και η διασφάλιση ότι καταχωρίζονται σωστά όλα τα ποσά και 

τηρούνται όλοι οι κανόνες δεν αποτελεί εγγύηση ότι τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα θα είναι 

αποδοτικά από οικονομική άποψη. Και οι πολίτες έχουν ανάγκη να αισθάνονται ότι με τα χρήματά 

τους εξασφαλίζονται μεγαλύτερα οφέλη. 

Εάν οι πολίτες αυτοί δεν είναι σε θέση να διακρίνουν ότι το σύστημα δουλεύει υπέρ τους, δεν γίνεται 

να περιμένουμε ότι θα το εμπιστευθούν. 

Τέλος, η εμπιστοσύνη απαιτεί διαφάνεια και διασφάλιση. Η Επιτροπή λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο και 

το ευρύ κοινό για όσα απαιτείται να λογοδοτεί και τα αναφερόμενα από αυτήν στοιχεία πρέπει να 

εξετάζονται με προσοχή και να ελέγχονται με ανεξαρτησία. 

Ωστόσο, η αύξηση της χρήσης χρηματοοικονομικών μέσων, τα οποία δεν χρηματοδοτούνται άμεσα 

από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ούτε υπόκεινται στον έλεγχό μας, εγκυμονεί μεγαλύτερους κινδύνους 

για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον συντονισμό των πολιτικών και των πράξεων της ΕΕ. Στην 



   

4 

ειδική έκθεσή μας που αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα, σχετικά με την οποία εγκρίνετε σήμερα 

τα συμπεράσματά σας, διαπιστώνεται ότι τα μέσα αυτά δεν λειτούργησαν πάντοτε με την 

αναμενόμενη αποτελεσματικότητα. Πρόκειται για μια κατάσταση με σαφείς συνέπειες για το ΕΤΣΕ, 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα επανέλθουμε 

σύντομα με τη γνώμη μας σχετικά με την παράταση της διάρκειας του ΕΤΣΕ και τις τεχνικές 

βελτιώσεις του, η οποία θα δημοσιευθεί πριν από το τέλος του μήνα. Τον επόμενο χρόνο θα 

δημοσιεύσουμε ειδικές εκθέσεις σχετικά με τις εγγυήσεις υπέρ μικρών επιχειρήσεων και τις 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στη διαχείριση του ΕΤΣΕ.  

Όσον αφορά τη διασφάλιση, οι έλεγχοί μας όχι μόνο παρέχουν ανεξάρτητη διασφάλιση, αλλά 

περιλαμβάνουν και συστάσεις σχετικά με τη βελτίωση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Το 

επίπεδο αποδοχής και υλοποίησης των συστάσεών μας από μέρους της Επιτροπής είναι υψηλό.  

Εντούτοις, παρά το συνολικά ικανοποιητικό επίπεδο ευαισθητοποίησης των κρατών μελών στις 

συστάσεις μας, διαφοροποιείται αρκετά ο βαθμός της τυπικής συνέχειας που δίδεται σε αυτές. Κατά 

συνέπεια, τα στοιχεία που μας επιτρέπουν να διαπιστώνουμε τις αλλαγές που συντελούνται στις 

εθνικές πολιτικές είναι περιορισμένα.  

Επιθυμία μας είναι να συνεργαστούμε στενότερα μαζί σας προκειμένου να βελτιώσουμε την 

κατάσταση αυτή. Η δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ χρειάζεται βελτίωση. Εφόσον επιδίωξή μας 

είναι να δημιουργήσουμε στην ΕΕ ένα δημοσιονομικό σύστημα ικανό να ανακτήσει εκ νέου την 

εμπιστοσύνη των πολιτών μας, θα πρέπει η ΕΕ να προβεί στις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις και 

μάλιστα σύντομα. Και αυτό πρέπει να συμβεί όχι μόνο εδώ, στις Βρυξέλλες, αλλά και σε ολόκληρη 

την Ένωση. 

Σας ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. 


