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 Ομιλία του Klaus-Heiner Lehne, Προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2016 
Σύνοδος της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
 
Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί.  
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  
Αξιότιμε κύριε Επίτροπε,  
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εορτάζει φέτος τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Όπως 
προκύπτει από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν αυτή την εβδομάδα εδώ, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τα τελευταία σαράντα χρόνια οι πολιτικές, δημοσιονομικές και οικονομικές 
συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αλλάξει σημαντικά.  

Και βέβαια οι τελευταίες προκλήσεις έθεσαν σε δοκιμασία την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στα ευρωπαϊκά και τα εθνικά θεσμικά όργανα, και εμείς που εργαζόμαστε σε αυτά 
οφείλουμε να αντιδράσουμε και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες, ο καθένας στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Από την άποψη αυτή, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας 
αναγγείλω καλά νέα.  

Διαπιστώνουμε ότι οι λογαριασμοί της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2016 παρέχουν αληθή και 
ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασής της. Γι’ αυτό και τους εγκρίναμε, όπως 
συμβαίνει κάθε χρόνο από το 2007 και εξής. Τα έσοδα δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα το 
2016. Πέρα και πάνω απ’ όλα αυτά, όμως, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις πληρωμές 
που πραγματοποιούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Το 
ήμισυ περίπου των δαπανών της ΕΕ που ελέγξαμε το 2016 βρισκόταν κάτω του ορίου 
σημαντικότητας του σφάλματος που έχει οριστεί στο 2 %.  

Ως εκ τούτου, διατυπώσαμε θετική γνώμη με επιφύλαξη, και όχι αρνητική γνώμη, σχετικά 
με τις πληρωμές του 2016. Είναι η πρώτη φορά που διατυπώνουμε γνώμη με επιφύλαξη 
από τότε που αρχίσαμε να παρέχουμε ετήσια δήλωση αξιοπιστίας το 1994, γεγονός που 
απηχεί μια σημαντική βελτίωση στις δαπάνες της ΕΕ.  

Συγκεκριμένα, το συνολικό επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες της ΕΕ το 2016 εκτιμήθηκε 
σε 3,1 %, έναντι 3,8 % το 2015 και 4,4 % το 2014. 

Οι «πληρωμές βάσει δικαιωμάτων», οι οποίες πραγματοποιούνται επειδή πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις, αντιστοιχούν στο 49 % περίπου των δαπανών της ΕΕ και 
εμφάνιζαν επίπεδο σφάλματος χαμηλότερο του 2 %. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι άμεσες 
ενισχύσεις προς γεωργούς, οι επιχορηγήσεις σε σπουδαστές και ερευνητές και οι δαπάνες 
προσωπικού.  

Ωστόσο, στις «πληρωμές για την απόδοση δαπανών», οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω 
επιστροφών, διαπιστώθηκαν υψηλότερα επίπεδα σφάλματος. 

Τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή όντως μείωσαν το συνολικό εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι ήταν διαθέσιμες αρκετές πληροφορίες, 
βάσει των οποίων σημαντικό ακόμη μέρος των σφαλμάτων θα μπορούσε να έχει προληφθεί 
ή να έχει εντοπιστεί και διορθωθεί. Κατά τη γνώμη μας, αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται 
πρόσθετες δικλίδες ελέγχου, αρκεί να ενισχυθούν καταλλήλως οι υπάρχουσες. 

Οφείλω, ωστόσο, να προειδοποιήσω ότι το σύνολο των πληρωμών που έχει δεσμευθεί να 
πραγματοποιήσει η ΕΕ από μελλοντικούς προϋπολογισμούς ήταν υψηλότερο από ποτέ 
το 2016, ανερχόμενο σε 238,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εκπλήρωση αυτών των 
συσσωρευμένων υποχρεώσεων και η αποτροπή μιας τέτοιας συσσώρευσης στο μέλλον 
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά προτεραιότητα ενόψει του σχεδιασμού των δαπανών της ΕΕ 
για τη μετά το 2020 περίοδο. 
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Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό οι πολίτες μας να γνωρίζουν ότι οι δημόσιοι πόροι 
δαπανώνται σύννομα. Εξίσου, όμως, αν όχι περισσότερο, οι πολίτες ενδιαφέρονται να 
γνωρίζουν τι απέφεραν τα χρήματά τους. Χρειαζόταν η κατασκευή του συγκεκριμένου 
δρόμου ή αερολιμένα στη συγκεκριμένη τοποθεσία; Δημιουργήθηκαν πράγματι θέσεις 
εργασίας; Επιτεύχθηκε ανάπτυξη; Προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά, 
εστιάζουμε ολοένα περισσότερο στις επιδόσεις.  

Σε πολλούς τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ, τα συστήματα ελέγχου που στοχεύουν στην 
πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων βελτιώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Το 
γεγονός αυτό μας δίνει την ευκαιρία να εξελίξουμε τη δήλωση αξιοπιστίας, και 
ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα μπορούμε να βασιζόμαστε ακόμη περισσότερο σε αυτά τα 
συστήματα όσον αφορά την κανονικότητα των δαπανών.  

Κατ’ αυτό τον τρόπο, όταν θα ελέγχουμε τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα μπορούμε να 
παρέχουμε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλύτερα και περισσότερο τεκμηριωμένα 
στοιχεία. 

Κυρίες και κύριοι, 

Τις προσεχείς δεκαετίες θα εξακολουθήσουμε να ενεργούμε ως ο θεματοφύλακας των 
οικονομικών της ΕΕ και των συμφερόντων των πολιτών της. Θα συνεχίσουμε να αρθρώνουμε 
ανεξάρτητο λόγο, αναδεικνύοντας τις επιτυχίες και ρίχνοντας φως σε τυχόν σκληρές 
αλήθειες. Σε έναν κόσμο ευρείας παραπληροφόρησης και στρέβλωσης δεδομένων, το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα συνεχίσει να παρέχει αξιόπιστες και αμερόληπτες 
πληροφορίες. 

Ας επιδιώξουμε να διασφαλίσουμε από κοινού, σε κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας 
και του κύκλου του προϋπολογισμού, την αποδοτικότητα της ΕΕ εκεί που πραγματικά έχει 
σημασία για τους πολίτες. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


