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

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 

Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Είναι μεγάλη τιμή για μένα που σας παρουσιάζω φέτος την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2015, τον πρώτο χρόνο, και μάλιστα τον πρώτο μήνα, 
της θητείας μου ως Προέδρου του Συνεδρίου. 

Από το τέλος του 2015, τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας κλυδωνίζουν τα θεμέλια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα να έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο ενδοσκόπησης. Το ερώτημα 
που μας απασχολεί όλους είναι το εξής: Γιατί τόσοι πολλοί πολίτες στρέφουν την πλάτη στο 
ευρωπαϊκό εγχείρημα; Πιστεύω ότι μέρος της απάντησης στο ερώτημα αυτό είναι ότι εμείς, τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, έχουμε ως έναν βαθμό απολέσει την εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Η 
μεγάλη πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί η ΕΕ τους μήνες και τα χρόνια που έρχονται 
είναι να ξανακερδίσει αυτή την εμπιστοσύνη. Και είμαι σίγουρος ότι, κατά τη διαδικασία αυτή, το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.  

Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση. Ωστόσο, όποια και αν είναι η μορφή της, η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να βασιστεί σε στέρεα δημοσιονομικά θεμέλια. Ανεξαρτήτως αν τα μέλη 
της ΕΕ είναι 28 ή 27, η χρηστή δημοσιονομική διακυβέρνηση θα εξακολουθήσει να είναι εξίσου 
σημαντική. Κατά την άποψη του Συνεδρίου, τέσσερα είναι τα στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα. 

Πρώτον, η ΕΕ πρέπει να τηρεί άρτιους λογαριασμούς. Οι πολίτες δεν μπορούν ούτε καν να αρχίσουν 
να μας εμπιστεύονται, εάν δεν πιστεύουν ότι φροντίζουμε σωστά τα χρήματά τους και 
καταγράφουμε πλήρως τις σχετικές διαδικασίες.  

Οι λογαριασμοί της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2015 παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της 
κατάστασης. Ωστόσο, τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν τόσο κατά το τρέχον όσο και σε 
μελλοντικά έτη παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά. Και η Επιτροπή δεν έχει καταρτίσει πρόβλεψη 
ταμειακών ροών η οποία να καλύπτει τα επόμενα επτά με δέκα χρόνια.  Μια τέτοια πρόβλεψη θα 
συνέβαλε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.  Η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη πληρωμών της 
Επιτροπής αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Δεύτερον, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της εφαρμόζονται σωστά.  

Τα ποσά που εισέρχονται στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ και εκταμιεύονται από αυτόν 
καταχωρίζονται με ακρίβεια, ωστόσο, το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι τα υπερβολικά πολλά 
σφάλματα που διαπράττονται εκεί όπου δαπανώνται αυτά τα χρήματα, δηλαδή κατά κύριο λόγο στα 
κράτη μέλη.  Όσον αφορά τις πληρωμές του 2015, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 3,8 %. 
Μολονότι το ποσοστό αυτό κυμαίνεται σε γενικές γραμμές στα επίπεδα των τελευταίων ετών, 
παραμένει υψηλότερο του ορίου σημαντικότητας το οποίο έχουμε ορίσει στο 2 %. 

Μολονότι η Επιτροπή έλαβε μέτρα για να βελτιώσει, αφενός, την αξιολόγηση των κινδύνων και, 
αφετέρου, τον αντίκτυπο των διορθωτικών δράσεων, υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης. Αυτό 
που θα ωφελούσε πολύ περισσότερο τον ευρωπαίο φορολογούμενο θα ήταν η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δαπανούσαν τα σχετικά κεφάλαια σωστά εξ αρχής, αντί να αφιερώνουν χρόνο, κόπο 
και χρήμα για την ανάκτησή τους μετά τη διαπίστωση σφαλμάτων. 

Υπάρχει επίσης περιθώριο μείωσης των σφαλμάτων με τον καλύτερο σχεδιασμό των καθεστώτων 
δαπανών. Οι πολίτες δεν μπορούν να εμπιστευτούν ένα σύστημα που δεν κατανοούν.  

Ο προκάτοχός μου στη θέση αυτή έκανε λόγο για την ανάγκη εφαρμογής μιας «εκ βάθρων νέας 
προσέγγισης». Είναι πολύ νωρίς να πούμε πότε ή αν αυτή η προσέγγιση θα γίνει πραγματικότητα. 
Έχουμε όμως ήδη στα χέρια μας την ενδιάμεση επανεξέταση των τρεχόντων σχεδίων δαπανών. 
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Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την εστίαση στα αποτελέσματα για την οποία κάνει και πάλι 
έκκληση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, αυτό που μας λείπει ακόμη είναι η διάσταση της 
αποδοτικότητας των δαπανών - και αυτό με οδηγεί στο τρίτο στοιχείο της χρηστής δημοσιονομικής 
διακυβέρνησης. 

Οι πολίτες μας επιζητούν και χρειάζονται να βλέπουν ότι η ΕΕ εξασφαλίζει αυτή την αποδοτικότητα. 
Έχουν ανάγκη να αισθάνονται ότι κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζονται μεγαλύτερα οφέλη από αυτά 
που θα επιτύγχαναν μόνες τους οι αρχές της χώρας τους. 

Όμως, ήταν όντως αποδοτικά από οικονομική άποψη τα έργα που χρηματοδότησε η ΕΕ το 2015; Ήταν 
οι στόχοι τους ρεαλιστικοί εξ αρχής; Ήταν το κόστος τους εύλογο; Ήταν το πρόγραμμα ή το έργο 
περισσότερο ή λιγότερο δαπανηρό από ό,τι εάν η διαχείριση είχε ασκηθεί σε διαφορετικό επίπεδο 
κυβέρνησης;  

Πρόκειται για ερωτήματα στα οποία δεν μπορεί να δοθεί απλή απάντηση όσο δεν υπάρχουν οι 
κατάλληλες ρυθμίσεις σχετικά με την κοινοποίηση στοιχείων. Πρέπει να υπάρχουν πραγματικά 
κίνητρα για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας των δαπανών, πέρα από την απλή επίτευξη των 
τιμών-στόχων και την αποφυγή της παραβίασης των κανόνων.  

Επειδή, ακόμη και αν καταχωρίζονται σωστά όλα τα ποσά και τηρούνται όλοι οι κανόνες, αυτό δεν 
αποτελεί εγγύηση ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ θα είναι αποδοτικά από οικονομική 
άποψη. 

Εάν οι πολίτες δεν είναι σε θέση να διακρίνουν ότι το σύστημα δουλεύει υπέρ τους, δεν μπορούμε 
να περιμένουμε ότι θα το εμπιστευθούν. 

Οι πολίτες χρειάζονται να βλέπουν αποτελέσματα και να έχουν σαφή εικόνα των πόρων που 
δαπανήθηκαν για την επίτευξή τους. Αυτή η σχέση, δηλαδή η αξία που εξασφαλίζεται με τους 
δαπανώμενους πόρους, πρέπει να καταστεί ακόμη περισσότερο σαφής. 

Η εμπιστοσύνη απαιτεί επίσης διαφάνεια και διασφάλιση, και αυτό είναι το τέταρτο στοιχείο της 
χρηστής δημοσιονομικής διακυβέρνησης.  

Η αύξηση της χρήσης χρηματοοικονομικών μέσων, που δεν χρηματοδοτούνται άμεσα από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ούτε υπόκεινται στον έλεγχό μας, εγκυμονεί υψηλότερους κινδύνους για τη 
διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον συντονισμό των πολιτικών και των πράξεων της ΕΕ. 

Ως προς τη διασφάλιση, οι έλεγχοί μας όχι μόνο παρέχουν ανεξάρτητη διασφάλιση, αλλά 
περιλαμβάνουν και συστάσεις για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Το 
επίπεδο αποδοχής και υλοποίησης αυτών των συστάσεων από μέρους της Επιτροπής είναι πολύ 
υψηλό. 

Εντούτοις, παρά το συνολικά ικανοποιητικό επίπεδο ευαισθητοποίησης των κρατών μελών στις 
συστάσεις μας, οι διαφορές ως προς την τυπική συνέχεια που δίδεται σε αυτές είναι μεγάλες. Κατά 
συνέπεια, τα στοιχεία που μας επιτρέπουν να διαπιστώνουμε τις αλλαγές που συντελούνται τόσο σε 
πολιτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στα κράτη μέλη είναι περιορισμένα.  

Εν ολίγοις, η δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί. Εάν επιδίωξή μας είναι να 
δημιουργήσουμε στην ΕΕ ένα δημοσιονομικό σύστημα ικανό να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη 
των πολιτών μας, η ΕΕ πρέπει να προβεί στις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις και μάλιστα σύντομα. 

 


