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Αξιότιμη
κυρία Πρόεδρε,
Αξιότιμες κυρίες εισηγήτριες και σκιώδεις εισηγήτριες και αξιότιμοι κύριοι εισηγητές και σκιώδεις
εισηγητές για την απαλλαγή,
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Αξιότιμε κύριε Επίτροπε,
Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της Προεδρίας του Συμβουλίου,
Κυρίες και κύριοι,

Ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Όπως πάντα στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση, οι μεγάλες κρίσεις οδηγούν σε
μεγάλα βήματα προόδου και σε καινοτομίες που μόλις πριν από μερικούς μήνες φάνταζαν αδύνατες.
Χάρη στην επιμονή του Κοινοβουλίου οριστικοποιήθηκαν εγκαίρως οι σημαντικές αποφάσεις και
συμφωνίες που διαμορφώνουν τα οικονομικά της ΕΕ για την επόμενη επταετία. Επί τη ευκαιρία, θα
ήθελα να συγχαρώ την απερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή. Πλέον προσβλέπουμε
στην ταχεία επικύρωση της απόφασης για τους ιδίους πόρους από τα κράτη μέλη.
Έχω τη χαρά να βρίσκομαι εδώ με τον συνάδελφό μου, Tony Murphy, το αρμόδιο για την ετήσια έκθεση
Μέλος μας, για να παρουσιάσω και να συζητήσω μαζί σας την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για το έτος 2019.
Εξαιτίας των ειδικών περιστάσεων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της COVID-19, η φετινή παρουσίαση
πραγματοποιείται λίγο αργότερα από ό,τι συνήθως. Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να αποδειχθεί
χρήσιμη, καθώς οι εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την απαλλαγή έχουν
πλέον προχωρήσει σημαντικά. Τα στοιχεία που αποκομίσατε στο πλαίσιο των διάφορων ακροάσεών σας
τις τελευταίες εβδομάδες μπορούν ήδη να εμπλουτίσουν τη σημερινή συζήτηση, κάτι που μόνο θετικό
μπορεί να είναι.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνετε ή τις οποίες επικυρώνετε σε αυτό το
Ημικύκλιο να μεταφράζονται σε απτά αποτελέσματα, όπως και το γεγονός ότι μπορείτε να αξιολογήσετε
τι λειτούργησε και τι όχι, καθώς και πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Εδώ ακριβώς είναι που
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έρχονται να διαδραματίσουν το ρόλο τους οι ενδελεχείς και ανεξάρτητοι έλεγχοι που διενεργεί το
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ήδη πλέον, οι διαπιστώσεις μας για το έτος 2019 έχουν γίνει γνωστές. Και αυτή τη χρονιά διατυπώνουμε
γνώμη χωρίς επιφύλαξη τόσο όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών όσο και όσον αφορά την
κανονικότητα των εσόδων.
Όσον αφορά τις δαπάνες, εκτιμούμε ότι το συνολικό ποσοστό σφάλματος παρέμεινε σταθερό,
ανερχόμενο από 2,6 % το 2018 σε 2,7% το 2019. Αυτή η συνολική διαπίστωση, βέβαια, κρύβει
σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής.
Στον τομέα της Ανταγωνιστικότητας, το ποσοστό σφάλματος είναι κατά την εκτίμησή μας αυξημένο
(4 %), κυρίως λόγω μη επιλέξιμων εξόδων.
Στον τομέα των Φυσικών πόρων, παρατηρήσαμε βελτιώσεις που οδήγησαν σε εκτιμώμενο ποσοστό
σφάλματος 1,9 %.
Στον τομέα της Διοίκησης, δεν διαπιστώνουμε ουσιώδες σφάλμα, όπως και τα προηγούμενα έτη.
Στον τομέα της Συνοχής, λαμβανομένων υπόψη των διορθώσεων που είχαν πραγματοποιήσει οι αρχές
των κρατών μελών, το σφάλμα εκτιμήθηκε σε 4,4 %, ποσοστό που είναι μεν χαμηλότερο από πέρσι, αλλά
εξακολουθεί να είναι ουσιώδες. Επιπλέον, εάν οι εθνικές αρχές και η Επιτροπή διευθετήσουν τα επόμενα
χρόνια τις αδυναμίες που εντοπίσαμε στις από μέρους τους εκτιμήσεις σφάλματος, ίσως να μπορούμε
πράγματι να αξιοποιούμε περισσότερο τις εργασίες των αρχών ελέγχου των κρατών μελών, σημείο από
το οποίο, ωστόσο, απέχουμε ακόμη. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα αποφασισμένη να επιτύχει
τον στόχο αυτό, κάτι για το οποίο απαιτούνται μεγάλες προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα.
Κυρίες και κύριοι,
Εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των δαπανών που θεωρούμε ως υψηλού κινδύνου,
όπως είναι, παραδείγματος χάριν, η Συνοχή, όπου η διαχείριση επιμερίζεται μεταξύ της Επιτροπής και
των κρατών μελών, και αυτών που θεωρούμε ως χαμηλού κινδύνου. Οι δαπάνες υψηλού κινδύνου
περιέχουν ουσιώδη σφάλματα, με το επίπεδο σφάλματος να εκτιμάται σε 4,9 % (έναντι 4,5 % το 2018).
Αυτό που συνέβη το 2019 ήταν ότι το ποσοστό των δαπανών υψηλού κινδύνου, ιδίως στη Συνοχή,
αυξήθηκε (53 %). Αν και αυτή καθαυτή η αύξηση δεν αποτελεί πρόβλημα, συνεπάγεται ωστόσο ότι το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που υποβάλλουμε σε έλεγχο περιέχει πλέον ουσιώδες σφάλμα και,
ως εκ τούτου, το σφάλμα είναι διάχυτο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, για το οικονομικό
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έτος 2019, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να εκδώσει αρνητική γνώμη για τις δαπάνες, και όχι γνώμη
με επιφύλαξη όπως είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια.
Αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως κάποιο είδος μομφής εις βάρος της Επιτροπής – ας μην ξεχνάμε ότι οι
αρχές των κρατών μελών διαχειρίζονται περίπου το 74 % των δαπανών της ΕΕ. Κάθε κρίκος της αλυσίδας
έχει τον δικό του ρόλο και με την υπεραπλούστευση δεν οδηγούμαστε πουθενά. Επίσης, αυτό δεν πρέπει
να εκληφθεί ως ένδειξη οπισθοδρόμησης όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση. Εάν κάνουμε
σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από μία δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι η πρόοδος είναι
μεγάλη.
Πέραν της συνολικής διαπίστωσης για το 2019, τα συμπεράσματά μας για τους διάφορους τομείς
δαπανών είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Γνωρίζω ότι μελετάτε αυτούς τους τομείς καθώς
προετοιμάζετε την απόφαση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
Στη συνέχεια, θα ήθελα να επιμείνω σε τρία κεντρικά ζητήματα.
Πρώτον, ευκταίο θα ήταν, αντί να εξετάζετε τις -καθόλα σημαντικές- διαδικασίες διορισμού στην
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως θα κάνετε αργότερα αυτή την εβδομάδα, να βλέπαμε ήδη την Ευρωπαϊκή
Εισαγγελία εν δράσει, να έχει καταλυτικό αντίκτυπο στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων
της ΕΕ από παρατυπίες και απάτες, ακριβώς ως εάν επρόκειτο για εθνικά οικονομικά συμφέροντα. Είναι
πλέον καιρός να τεθεί σε λειτουργία αυτή η υπηρεσία και να της διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι, και
γνωρίζω ότι τόσο η Γενική Εισαγγελέας όσο και εσείς είστε αποφασισμένοι αυτό να γίνει
πραγματικότητα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι βεβαίως πρόθυμο να στηρίξει την προσπάθεια αυτή, όπου
αυτό είναι δυνατόν, σύμφωνα με την εντολή ελέγχου μας.
Δεύτερον, σημειώνουμε ότι οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρονται ως μία από τις πηγές
πληροφοριών στις οποίες μπορούν να βασιστούν οι ποιοτικές αξιολογήσεις που διενεργεί η Επιτροπή
βάσει του κανονισμού 2020/2092 («περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του
προϋπολογισμού της Ένωσης»). Αναγνωρίζοντας το προφανές, δηλαδή την ύπαρξη «σαφούς σύνδεσης
μεταξύ του σεβασμού του κράτους δικαίου και της αποτελεσματικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της
Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης», ο νομοθέτης της ΕΕ χαράζει
όρια, τα οποία θα πρέπει τώρα να τηρηθούν στην πράξη, κατά περίπτωση. Θα ήθελα να εκφράσω την
ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι πολλές από τις συστάσεις μας ελήφθησαν υπόψη κατά τη νομοθετική
διαδικασία, ιδίως η θέση των τελικών αποδεκτών ή των δικαιούχων ενωσιακών πόρων.
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Τρίτον, στις εκθέσεις μας επιστήσαμε επανειλημμένως την προσοχή σας στο γεγονός ότι πολλά κράτη
μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολία στην απορρόφηση των κεφαλαίων της ΕΕ, όποιοι και
εάν είναι οι στόχοι ή οι απαιτήσεις που καθορίζονται σε πολιτικό επίπεδο. Η δυσκολία αυτή συμβάλλει
στη διόγκωση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, που έφθασαν τα 298 δισεκατομμύρια ευρώ στο
τέλος του 2019. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά μένει ακόμη να αξιοποιηθούν σύμφωνα με όσα
προέβλεψαν οι νομοθέτες. Το συγκεκριμένο πρόβλημα των καθυστερήσεων στις δαπάνες πρέπει να
αντιμετωπιστεί επειγόντως από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας της συζήτησής μας για να σχολιάσω δύο σημεία με μάλλον πρακτικό και
μελλοντοστραφές περιεχόμενο.
Με την έναρξη της πρωτοβουλίας «Next Generation EU», βλέπουμε τις δαπάνες της ΕΕ να διπλασιάζονται
σχεδόν τα επόμενα χρόνια. Ήδη το θέμα αυτό συζητήθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
την τελευταία φορά που βρέθηκα ενώπιόν σας τον Νοέμβριο, και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι επί
του παρόντος αξιολογούμε τι συνεπάγεται αυτό για τους ελεγκτές μας –όσον αφορά τα καθήκοντα και
τους απαραίτητους πόρους. Είναι βέβαιο ότι θα ανακύψουν ζητήματα επάρκειας των ανθρώπινων
πόρων και ευελπιστώ ότι θα είμαι σύντομα σε θέση να έχω περισσότερα στοιχεία επί του θέματος.
Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω την πιλοτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Έκθεση σχετικά
με τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ – Κατάσταση στο τέλος του 2019 », η οποία ανταποκρίνεται
στις επιθυμίες πολλών στο Κοινοβούλιο για μεγαλύτερη έμφαση στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών
μας στις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ και αξιολόγηση των πληροφοριών που παρέχει η
Επιτροπή συναφώς.
Κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσω με αυτό το τελευταίο σχόλιο.
Σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν τεράστια ευθύνη για
τη χρηστή και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ. Από την ετήσια έκθεσή μας, την οποία έχω
τη χαρά να συζητώ σήμερα μαζί σας, προκύπτει ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες προς αυτή την
κατεύθυνση. Και εσείς, ως τα άμεσα εκλεγμένα Μέλη του Κοινοβουλίου, έχετε τη μεγάλη ευθύνη να
μεριμνήσετε, κατά την άσκηση του νομοθετικού και πολιτικού ελέγχου, για την επίτευξή της.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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