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Οι επενδύσεις και οι δαπάνες της ΕΕ πρέπει να 
αντιμετωπισθούν με μια «εκ βάθρων νέα 
προσέγγιση», δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 
Στην ετήσια έκθεσή του για τον προϋπολογισμό της ΕΕ που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ζητεί να υπάρξει μια εκ βάθρων νέα προσέγγιση στη 
διαχείριση των επενδύσεων και των δαπανών της ΕΕ. Απαιτούνται μείζονες αλλαγές από 
όλους τους υπευθύνους για τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ. Σύμφωνα με την 
παρουσίαση της έκθεσης του ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ιθύνοντες της ΕΕ που 
λαμβάνουν αποφάσεις πρέπει να μεριμνούν ώστε ο προϋπολογισμός να ευθυγραμμίζεται 
καλύτερα με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, καθώς και να 
προσαρμόζεται ευκολότερα σε καταστάσεις κρίσεων. Οι νομοθέτες της ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα καθεστώτα δαπανών είναι σαφή ως προς τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα και τους αποδεκτούς κινδύνους, ενώ οι οικονομικοί διαχειριστές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι δαπανώμενοι πόροι τηρούν τους κανόνες και επιτυγχάνουν τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Το ΕΕΣ, ως ο ανεξάρτητος ελεγκτής, υπέγραψε τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το οικονομικό έτος 2014, όπως πράττει κάθε χρόνο από το 2007 και εξής. Οι ελεγκτές δηλώνουν 
στην τελευταία έκθεσή τους ότι η επερχόμενη επισκόπηση του τρέχοντος κύκλου δαπανών της 
ΕΕ δίνει την ευκαιρία να επανεξεταστούν οι προτεραιότητες και προειδοποιεί ότι, προκειμένου 
η ΕΕ να αντεπεξέλθει στις πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, πρέπει να διαχειρίζεται 
καλύτερα τον προϋπολογισμό της. Η ΕΕ πρέπει να διευθετήσει μια σειρά δημοσιονομικών 
εκκρεμοτήτων ώστε να αποδεσμεύσει κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
σε τομείς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Ορισμένα κράτη μέλη πασχίζουν να 
απορροφήσουν τα κονδύλια της ΕΕ που τους έχουν διατεθεί. Η Επιτροπή έθεσε στη διάθεση των 
κρατών μελών κονδύλια χωρίς να εξετάσει ικανοποιητικά την ικανότητά τους να τα επενδύσουν. 
Ταυτόχρονα οι νέοι τρόποι χρηματοδότησης των πολιτικών της ΕΕ δεν πρέπει να εξαιρούν τους 
δημοσιονομικούς κινδύνους από τον δημόσιο έλεγχο.   

Ο πρόεδρος του ΕΕΣ, Vítor Caldeira, δήλωσε: «Η ΕΕ οφείλει να επενδύει καλύτερα τα χρήματά 
της. Πρέπει να διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις της ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
προτεραιότητές της, ότι διαμορφώνονται απλούστεροι κανόνες με γνώμονα την επίτευξη των 
αποτελεσμάτων και ότι η διαχείριση των πόρων είναι αποδοτικότερη.»  
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Στην έκθεση οι ελεγκτές διατυπώνουν γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τους λογαριασμούς. 
Καταλήγουν επίσης στο συμπέρασμα ότι η είσπραξη των εσόδων της ΕΕ δεν περιείχε σφάλματα. 
Εντούτοις, το ΕΕΣ θεωρεί ότι το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες ήταν 4,4 % 
(έναντι 4,5 % το 2013). Το ποσοστό αυτό δεν υποδηλώνει το μέγεθος της απάτης, της μη 
αποδοτικότητας ή της διασπάθισης πόρων· αποτελεί εκτίμηση των ποσών που δεν θα έπρεπε να 
είχαν καταβληθεί, επειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν απολύτως σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.  

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν το ίδιο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος (4,6 %) τόσο στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη όσο και στο πλαίσιο των δαπανών που 
διαχειρίζεται άμεσα η Επιτροπή. Τα υψηλότερα επίπεδα σφάλματος διαπιστώθηκαν στις 
δαπάνες που αφορούσαν την «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» (5,7 %) και την 
«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (5,6 %). Οι διοικητικές δαπάνες 
είχαν το χαμηλότερο εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος (0,5 %).  

Τα διορθωτικά μέτρα και οι ανακτήσεις από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές στους τομείς της 
επιμερισμένης διαχείρισης είχαν θετικό αντίκτυπο στο εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος. 
Σύμφωνα με τους ελεγκτές, χωρίς αυτές τις ενέργειες, το ποσοστό σφάλματος για το σύνολο των 
δαπανών θα ήταν 5,5% και όχι 4,4%. Προσθέτουν όμως ότι θα μπορούσαν να είχαν διορθωθεί 
περισσότερα σφάλματα και ζητούν από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις εξουσίες της 
ώστε να μειώσει ακόμη περισσότερο τα σφάλματα και να ανακτήσει τα εσφαλμένως 
δαπανηθέντα κονδύλια. 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες: 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι εκθέσεις και γνώμες ελέγχου του ΕΕΣ αποτελούν καθοριστικής σημασίας κρίκο της 
αλυσίδας λογοδοσίας εντός της ΕΕ. Το έργο του ΕΕΣ χρησιμοποιείται προκειμένου να 
αποδίδονται ευθύνες σε όσους βαρύνονται με την ευθύνη διαχείρισης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής. Αυτό αποτελεί πρωτίστως 
αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από κοινού με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της 
ΕΕ. Ωστόσο, για το 80 % περίπου των δαπανών – ως επί το πλείστον στους τομείς της γεωργίας 
και της συνοχής – η αρμοδιότητα αυτή είναι επιμερισμένη με τα κράτη μέλη. Το ΕΕΣ υποβάλλει 
σε ελεγκτικές δοκιμασίες δείγματα πράξεων με σκοπό τη διατύπωση στατιστικών εκτιμήσεων 
για τον βαθμό στον οποίο τα έσοδα και οι διάφοροι τομείς δαπανών (ομάδες τομέων πολιτικής) 
περιέχουν σφάλματα.  

Οι δαπάνες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ ανήλθαν συνολικά σε 
142,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014, ή σε περίπου 300 ευρώ ανά πολίτη. Οι δαπάνες αυτές 
ανέρχονται στο 1 % περίπου του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ και αντιστοιχούν στο 
2 % περίπου των συνολικών δημόσιων δαπανών των κρατών μελών της ΕΕ.  

Το πλήρες κείμενο της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
οικονομικό έτος 2014, είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο 
www.eca.europa.eu/el/Pages/AR2014.aspx. 
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