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«Η ΕΕ πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη
των πολιτών της», δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ
Ο Klaus-Heiner Lehne, ο νέος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, προειδοποιεί
ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν, ως έναν βαθμό, απολέσει την εμπιστοσύνη των
πολιτών της ΕΕ. Απευθυνόμενος στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης των ελεγκτών της ΕΕ
για το οικονομικό έτος 2015, δήλωσε ότι η μεγάλη πρόκληση στην οποία πρέπει να
ανταποκριθεί η ΕΕ τους μήνες και τα χρόνια που έρχονται είναι να ανακτήσει αυτή την
εμπιστοσύνη. Ο κ. Lehne δήλωσε προς τους βουλευτές ότι 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. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να τηρεί άρτιους
λογαριασμούς, να εγγυάται ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της εφαρμόζονται σωστά, να
εξασφαλίζει την αποδοτικότητα των δαπανών και να παρέχει διαφάνεια και διασφάλιση.
«Οι πολίτες δεν μπορούν ούτε καν να αρχίσουν εμπιστεύονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, εάν
δεν πιστεύουν ότι φροντίζουμε σωστά τα χρήματά τους και καταγράφουμε πλήρως τις σχετικές
διαδικασίες», δήλωσε ο κ. Lehne.
Στη φετινή ετήσια έκθεση των ελεγκτών της ΕΕ καταδεικνύεται ότι τα συστήματα
επιχορηγήσεων που βασίζονται στην απόδοση των δαπανών των δικαιούχων τείνουν να
εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα σφάλματος σε σχέση με τα συστήματα βάσει δικαιωμάτων.
Εφιστάται ακόμη η προσοχή στους κινδύνους που εγκυμονεί για τη δημοσιονομική διαχείριση η
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης μέσω δανείων, εγγυήσεων και επενδύσεων σε μετοχικό
κεφάλαιο, είτε άμεσα είτε έμμεσα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Οι ελεγκτές ενέκριναν τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015,
όπως κάθε χρόνο από το 2007 και εξής. Επίσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η είσπραξη των
εσόδων της ΕΕ δεν περιείχε σφάλματα. Εντούτοις, κατά την εκτίμησή τους, το επίπεδο
σφάλματος για τις δαπάνες ήταν 3,8 % (έναντι 4,4 % το 2014). Το ποσοστό αυτό δεν υποδηλώνει
το μέγεθος της απάτης, της μη αποδοτικότητας ή της διασπάθισης πόρων· αποτελεί εκτίμηση
των ποσών που δεν έπρεπε να καταβληθούν, επειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν απολύτως
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.
Οι ελεγκτές εξακολουθούν να διαπιστώνουν το ίδιο σχεδόν εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος
τόσο στις υπό επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη δαπάνες (4,0 %) όσο και στις δαπάνες
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υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής (3,9 %).
Στην έκθεση τονίζεται ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν το
επίπεδο σφάλματος που παρουσιάζουν οι δαπάνες είναι η διαφορά μεταξύ των διαφόρων
καθεστώτων απόδοσης δαπανών, βάσει των οποίων η ΕΕ αποδίδει τα επιλέξιμα έξοδα κατόπιν
δηλώσεων των δικαιούχων, και των καθεστώτων βάσει δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των οποίων οι
πληρωμές εξαρτώνται από την πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων. Το επίπεδο σφάλματος που
συνδέεται με την απόδοση δαπανών είναι κατά πολύ υψηλότερο (5,2 %) από αυτό που αφορά
τις δαπάνες βάσει δικαιωμάτων (1,9 %).
Κατά τους ελεγκτές, οι διορθωτικές δράσεις εκ μέρους των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών
και της Επιτροπής επέδρασαν όντως θετικά στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος. Ωστόσο,
μολονότι η Επιτροπή έλαβε μέτρα για τη βελτίωση της εκτίμησης του κινδύνου και του
αντικτύπου των διορθωτικών δράσεων, υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης. Σημαντικός
αριθμός σφαλμάτων θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί ή εντοπιστεί και διορθωθεί πριν από
την πραγματοποίηση των σχετικών πληρωμών.
Επιπλέον, παρά το συνολικά ικανοποιητικό επίπεδο ευαισθητοποίησης των κρατών μελών στις
συστάσεις των ελεγκτών, οι διαφορές ως προς τη συνέχεια που δίδεται σε αυτές επισήμως είναι
μεγάλες. Κατά συνέπεια, οι μεταβολές που οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι συντελούνται τόσο στις
πολιτικές όσο και στην πράξη σε εθνικό επίπεδο είναι απλώς μετριοπαθείς.
Σημείωμα προς τους συντάκτες:
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι εκθέσεις και γνώμες ελέγχου του αποτελούν καθοριστικής σημασίας κρίκο στην
αλυσίδα λογοδοσίας εντός της ΕΕ. Το έργο του Συνεδρίου 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
ευθύνη 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 ευθύνη αυτή είναι επιμερισμένη με τα κράτη μέλη. Οι ελεγκτές υποβάλλουν 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
145,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015, ή σε περίπου 285 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 2015 είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο:
www.eca.europa.eu/el/Pages/AR2015.aspx
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