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 Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για το οικονομικό έτος 2014 
Σύνοδος της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Στρασβούργο, 26 Νοεμβρίου 2015 

Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί. 
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έχω την τιμή να παρουσιάσω τις ετήσιες εκθέσεις του Συνεδρίου στη σημερινή σύνοδο της 
ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Φέτος, η παρουσίαση των εκθέσεων λαμβάνει χώρα εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης συγκυρίας. Εκ 
μέρους σύσσωμου του Συνεδρίου επιθυμώ να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήρια όλων μας στις 
οικογένειες των θυμάτων των πρόσφατων τρομοκρατικών φρικαλεοτήτων που έλαβαν χώρα στο 
Παρίσι. Η προσβολή των ευρωπαϊκών αξιών σημαίνει στην πραγματικότητα προσβολή της 
δημοκρατίας μας και οφείλουμε να προβάλουμε όλοι μαζί σθεναρή αντίσταση. 

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

Η συγκυρία απαιτεί την αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης για την προάσπιση των θεμελιωδών 
ανθρώπινων αξιών που είναι εγγεγραμμένες στη Συνθήκη μας. Από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
απαιτείται επίσης να ανταποκριθούν και σε άλλες μείζονες αλλαγές:  

• να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη,  

• να ικανοποιήσουν τις ενεργειακές ανάγκες, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους που 
αφορούν το κλίμα, και  

• να διαχειριστούν τις ροές των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών. 

Κατά την άποψή μας, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα μπορούσε να επενδυθεί καλύτερα και ταχύτερα, 
ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Τα 
συνολικά αποτελέσματα των ελέγχων μας τα τελευταία χρόνια υποδηλώνουν την ανάγκη να υπάρξει 
μια εκ βάθρων νέα προσέγγιση: 

• Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να εναρμονίσουν καλύτερα τον προϋπολογισμό με τις 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ και να βελτιώσουν την ικανότητά του να 
ανταποκρίνεται σε κρίσεις. 

• Οι νομοθέτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα καθεστώτα δαπανών ορίζουν με σαφήνεια τα 
αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν και τα αποδεκτά όρια κινδύνου.  

• Οι υπεύθυνοι δημοσιονομικής διαχείρισης πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι δαπανώμενοι πόροι 
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και επιτυγχάνουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, η οποία προβλέπεται για τον 
ερχόμενο χρόνο, αποτελεί καίρια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων μας, καθώς 
και του σχεδιασμού ορισμένων καθεστώτων δαπανών. Εν τω μεταξύ, πρέπει να αξιοποιηθούν 
περισσότερο τα υφιστάμενα εργαλεία.  

Από την έκθεσή μας προκύπτουν μακροχρόνια ζητήματα απτόμενα της δημοσιονομικής διαχείρισης, 
τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης. Ωστόσο, πριν περάσω σε αυτά, θα ήθελα να καταστήσω απολύτως 
σαφές ότι οι λογαριασμοί της ΕΕ για το 2014 «εγκρίθηκαν». Είναι αξιόπιστοι και για τον λόγο αυτό 
διατυπώνουμε ελεγκτική γνώμη χωρίς επιφύλαξη.  

Κατόπιν αυτού, επιτρέψτε μου να επιστήσω την προσοχή σας σε τέσσερις τομείς που εμπίπτουν στο 
πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

Πρώτον, είναι υπερβολικός ο όγκος των κεφαλαίων που εξακολουθούν να μην δαπανώνται σύμφωνα 
με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Το επίπεδο σφάλματος στις πληρωμές παραμένει υψηλό. 
Το εκτιμώμενο συνολικό ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2014 
ήταν 4,4 %. Το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερό κατά την τελευταία τριετία. 
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Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
πρόληψη και τη διόρθωση των σφαλμάτων. Βέβαια, εάν είχαν αξιοποιηθεί όλες οι διαθέσιμες 
πληροφορίες, θα μπορούσαν να είχαν διορθωθεί περισσότερα σφάλματα. 

Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι υπάρχει επίσης περιθώριο σχεδιασμού καθεστώτων δαπανών 
που ενέχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος, ιδίως μέσω της απλούστευσης των όρων και 
των διαδικασιών πληρωμής. 

Το δεύτερο ζήτημα που τίθεται αφορά τις επιδόσεις του προϋπολογισμού, με την έννοια ότι η ΕΕ 
πρέπει να επενδύει τον προϋπολογισμό της καλύτερα. 

Είμαστε της άποψης ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα μπορούσε να ευθυγραμμιστεί 
καλύτερα με τη στρατηγική της ΕΕ, τόσο από άποψη χρόνου όσο και από άποψη προτεραιοτήτων. 

Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι οι υψηλού επιπέδου στόχοι της ΕΕ και οι πολιτικές επιδιώξεις δεν 
μεταφράζονται σε σαφείς επιχειρησιακούς στόχους, κάτι που έχει θεμελιώδη σημασία για την 
αποτελεσματική διαχείριση και την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις. 

Τρίτον, η ΕΕ πρέπει να διευθετήσει μια σειρά εκκρεμών δημοσιονομικών ζητημάτων που έχουν 
συσσωρευθεί από το παρελθόν, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αποδεσμεύσει πόρους οι οποίοι θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τομείς που τους έχουν περισσότερο ανάγκη.  

Συγκεκριμένα, ορισμένα κράτη μέλη πασχίζουν να απορροφήσουν τους πόρους που τους έχουν 
διατεθεί, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει υψηλό επίπεδο αχρησιμοποίητων κεφαλαίων σε 
χρηματοοικονομικά μέσα. 

Τέλος, η δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ έχει να ωφεληθεί τα μάλα από τη βελτίωση της 
διαφάνειας. Αυτό συνιστά στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης 
των πολιτών. 

Διατυπώνουμε συστάσεις σχετικά με τη δράση που πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή, προκειμένου να 
βελτιώσει τη διαφάνεια όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες ανάγκες σε ταμειακές ροές, τα σφάλματα 
στις πληρωμές και τις πραγματοποιούμενες διορθώσεις, καθώς και τα αποτελέσματα της εκτέλεσης 
των δαπανών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι και η διασφάλιση της διαφάνειας των πολιτικών της ΕΕ που δεν 
χρηματοδοτούνται απευθείας από τον προϋπολογισμό της. Οι νέοι τρόποι χρηματοδότησης των 
πολιτικών της ΕΕ δεν πρέπει να εξαιρούν τους δημοσιονομικούς κινδύνους από τον δημόσιο έλεγχο.  

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 

Εν κατακλείδι, η ΕΕ οφείλει να επενδύει καλύτερα τα χρήματά της. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
αναλάβει δράση προκειμένου να διασφαλίσει ότι:  

• οι επενδύσεις ανταποκρίνονται περισσότερο στις προτεραιότητες της Ένωσης, 

• οι κανόνες είναι απλούστεροι και έχουν ως γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων, και 

• η διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων είναι αποδοτικότερη. 

Όλα αυτά από κοινού συνιστούν πράγματι μια εκ βάθρων νέα προσέγγιση. 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 

Τo Ελεγκτικό Συνέδριo συμπαρατάσσεται με το Κοινοβούλιο και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. 

Η προάσπιση της δημοκρατίας μας και η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών μας θα 
επιβαρύνουν σημαντικά τους κοινούς μας πόρους. 
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Η εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής χρησιμοποίησης των πόρων αυτών θα εξακολουθήσει να 
αποτελεί πρώτιστο μέλημα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


