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Υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί. 
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Υπουργοί 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι ενώπιόν σας σήμερα, παρουσία του Tony Murphy, του Μέλους 

του ΕΕΣ που έχει την αρμοδιότητα της ετήσιας έκθεσης. 

Πιστεύω ότι κανείς από μας δεν έχει ζήσει άλλη χρονιά με τόσες πολλές προκλήσεις όσο η φετινή. 

Ωστόσο, όπως πάντα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης, οι κρίσεις φέρουν πρόοδο και 

καινοτομίες που μόλις πριν από μερικούς μήνες φάνταζαν αδύνατες. 

Και ενώ εγώ βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας, προκειμένου να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση του 

ΕΕΣ για το οικονομικό έτος που μας πέρασε, η σκέψη όλων μας είναι στραμμένη στις μεγάλες αποφάσεις 

και συμφωνίες που θα καθορίσουν τις δαπάνες και τη χρηματοοικονομική διαχείριση της ΕΕ για την 

επόμενη επταετία, δηλαδή στον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, και στο ταμείο ανάκαμψης 

«Next Generation EU». 

Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες δημόσιου ελέγχου στην 

ΕΕ και μετά την εκδήλωση της πανδημίας της COVID-19.  

Τι διαπιστώσαμε; 

Όσον αφορά τις δαπάνες, εκτιμούμε ότι το συνολικό ποσοστό σφάλματος παρέμεινε σταθερό, 

ανερχόμενο, από 2,6 % το 2018, σε 2,7 % το 2019. Κατ’ αρχάς, το νέο αυτό μας χαροποιεί. Αυτό το 

συνολικό ποσοστό, 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 της απόδοσης μη επιλέξιμων εξόδων. Η περαιτέρω απλοποίηση των πολύπλοκων 

κανόνων που διέπουν τα έξοδα προσωπικού αποτελεί σίγουρα μέρος της λύσης του προβλήματος, 

σύμφωνα με την άποψη που διατυπώνουμε εδώ και χρόνια. Επίσης, υποβάλαμε σε επισκόπηση τους 

ελέγχους που είχαν πραγματοποιήσει τόσο η ίδια η Επιτροπή όσο και εξωτερικοί ελεγκτές για 

λογαριασμό της και διαπιστώσαμε ότι αυτοί ήταν μόνον εν μέρει αξιόπιστοι – άρα υπάρχει και εδώ 

σαφές περιθώριο για πρόοδο. 
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Στον τομέα των Φυσικών πόρων, παρατηρήσαμε βελτιώσεις που οδήγησαν σε μείωση του εκτιμώμενου 

ποσοστού σφάλματος σε 1,9 %. Αυτό ισχύει όλως ιδιαιτέρως για τις άμεσες ενισχύσεις, που σχετίζονται 

κυρίως με τις δηλούμενες γεωργικές εκτάσεις. Για τις ενισχύσεις αυτές, που συνιστούν το μεγαλύτερο 

μέρος των δαπανών του εν λόγω τομέα (70 %), το επίπεδο σφάλματος παραμένει αρκετά κάτω του ορίου 

σημαντικότητας. Ωστόσο, η αγροτική ανάπτυξη, τα μέτρα στήριξης της αγοράς, η αλιεία και η δράση 

για το κλίμα, που αποτελούν το υπόλοιπο 30 % των δαπανών του τομέα αυτού, εξακολουθούν να 

περιέχουν ουσιώδη σφάλματα. Επισκοπώντας τους ελέγχους ορισμένων εθνικών φορέων διαπιστώσαμε 

επίσης ότι δεν έχει εκλείψει η ανάγκη για ορισμένες βελτιώσεις. 

Στον τομέα της Διοίκησης, δεν διαπιστώνουμε ουσιώδες σφάλμα, όπως συνέβη και τα δύο 

προηγούμενα έτη. 

Όσον αφορά τη Συνοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις διορθώσεις που πραγματοποίησαν οι εθνικές αρχές, 

εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος βρίσκεται στο 4,4 %, ποσοστό χαμηλότερο μεν από αυτό του 

παρελθόντος έτους, αλλά και πάλι σημαντικό. Υποβάλαμε σε επισκόπηση τις εργασίες 18 εθνικών αρχών 

ελέγχου, που διαδραματίζουν στον τομέα αυτό ιδιαίτερα καίριο ρόλο στο πλαίσιο διασφάλισης και 

ελέγχου, διαπιστώνοντας και πάλι σφάλματα που αυτές δεν είχαν εντοπίσει. Εάν οι εθνικές αρχές και 

η Επιτροπή καταφέρουν να πραγματοποιήσουν βελτιώσεις στον τομέα αυτό τα επόμενα χρόνια, θα 

μπορούσαμε και εμείς να βασιζόμαστε περισσότερο στις εργασίες και στα αποτελέσματα των εργασιών 

των εθνικών αρχών ελέγχου, κάτι που θα αποτελούσε καθοριστικό βήμα προς τη βελτίωση του 

συστήματος ελέγχου σε αυτό τον τόσο σημαντικό τομέα. Απέχουμε, ωστόσο, ακόμη από το σημείο αυτό. 

Γνωρίζω ότι επιθυμία της Επιτροπής είναι να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ωστόσο, για να γίνει αυτό 

πραγματικότητα, χρειάζονται επίσης μεγάλες προσπάθειες από μέρους των κρατών μελών.  

Γιατί δίνω τόσο μεγάλη έμφαση στη Συνοχή; 

Είναι πολύ απλό: εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των δαπανών που θεωρούμε ως 

υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι δαπάνες στον τομέα της Συνοχής, 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). 

Τι συνέβη το 2019; Παρά τις όποιες διάσπαρτες διαφοροποιήσεις προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, 

δεν υπήρξε ριζική αλλαγή στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής, ενώ οι κατασταλτικοί έλεγχοι 

εξακολούθησαν να παρουσιάζουν αδυναμίες. 
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Παρ’ όλα αυτά, το ποσοστό των δαπανών υψηλού κινδύνου, ιδίως στη Συνοχή, αυξήθηκε (53 %). Αυτό 

από μόνο του δεν αποτελεί πρόβλημα – είναι καλό και αναμενόμενο να αυξάνονται οι δαπάνες στη 

Συνοχή. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που ελέγχουμε περιέχει 

πλέον σημαντικό επίπεδο σφάλματος. Κατά συνέπεια, αυτή τη φορά το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε 

αρνητική γνώμη για το σύνολο των δαπανών. 

Ο λόγος είναι τα μόνιμα διαρθρωτικά προβλήματα που υπάρχουν σε ορισμένους τομείς και χρήζουν 

αντιμετώπισης. Χρειαζόμαστε σαφείς και απλούς κανόνες για το σύνολο των οικονομικών της ΕΕ, αλλά 

και αποτελεσματικούς ελέγχους όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης των πόρων και την επίτευξη των 

επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.  

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα συνολικό συμπέρασμα ή μια συνολική διαπίστωση από την 

πλευρά μας είναι η πραγματική κατάσταση και τα συμπεράσματά μας για τους επιμέρους τομείς 

δαπανών, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Καλώ, λοιπόν, το Συμβούλιο να εξετάσει 

προσεκτικά τους τομείς αυτούς. 

«Φέτος, δημοσιεύσαμε επίσης για πρώτη φορά έκθεση σχετικά με τις συνολικές επιδόσεις του 

προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτή η καινοτόμος έκθεση εντάσσεται στο σύνολο των εκθέσεων που 

καταρτίζουμε ετησίως και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Από την 

έκθεση προκύπτει ότι, καίτοι τα αναφερόμενα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις της ΕΕ εξακολουθούν να 

βελτιώνονται και να είναι περισσότερο ισορροπημένα, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις. Η 

ποιότητα των αξιολογήσεων των επιδόσεων που πραγματοποιεί η Επιτροπή, καθώς και αυτές καθαυτές 

οι επιδόσεις των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ, είναι ανάμικτη. Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει 

περαιτέρω την αξιοπιστία των περί επιδόσεων πληροφοριών.» 

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,  

Απευθύνομαι σε σας με αφορμή την έναρξη της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου. Οι δαπάνες της 

ΕΕ αναμένεται να διπλασιαστούν σχεδόν τα επόμενα χρόνια. Ας αξιοποιήσουμε, λοιπόν, τα διδάγματα 

του παρελθόντος για να αναπτύξουμε το καλύτερο δυνατό σύστημα. Κατά τη νέα επταετία, η Ένωση 

πρέπει να είναι σε θέση να κάνει απολογισμό του τι πήγε καλά και τι δεν πήγε τόσο καλά την 

προηγούμενη περίοδο. 

Ας προστατεύσουμε, λοιπόν, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης από παρατυπίες και απάτες. Το 

2019 παραπέμψαμε στην OLAF εννέα περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης που εντοπίσαμε κατά τους 

ελέγχους μας. Ανυπομονώ να αναπτύξουμε παρόμοια στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 



5 

Ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, μαζί με το σχέδιο ανάκαμψης που προβλέπει για 

την Ευρώπη, θέτει επίσης μείζονες προκλήσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο με αυτή την εντελώς νέα 

διάστασή του. Το όργανο θα χρειαστεί περισσότερους πόρους για να μπορέσει να επαληθεύσει ότι τα 

κονδύλια αυτά χρησιμοποιούνται κατά τρόπο βιώσιμο. 

Ας επωφεληθούμε επίσης από τις εμπειρίες του παρελθόντος και ας κηρύξουμε την έναρξη της νέας 

δημοσιονομικής περιόδου το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, ας μην λησμονούμε ότι στο τέλος 

του 2019, προτελευταίου έτους του τρέχοντος επταετούς προϋπολογισμού, είχε εκταμιευθεί μόλις 

το 40 % της χρηματοδότησης που είχε συμφωνηθεί για τη συγκεκριμένη επταετία, με ορισμένα κράτη 

μέλη να έχουν απορροφήσει λιγότερο από το ένα τρίτο. Η δυσκολία στην απορρόφηση των κεφαλαίων 

της ΕΕ αποτελεί ένα πάγιο πρακτικό πρόβλημα, όποιοι και εάν είναι οι στόχοι ή οι απαιτήσεις που 

καθορίζονται σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό έχει συμβάλει στη διόγκωση των εκκρεμών αναλήψεων 

υποχρεώσεων, που είχαν φθάσει σχεδόν στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2019. Πρόκειται 

για ζήτημα που θα πρέπει να διευθετηθεί με το επόμενο ΠΔΠ. 

Κυρίες και κύριοι, 

Ενόψει του νέου δημοσιονομικού πλαισίου για την επόμενη επταετία και, ιδίως, του ταμείου ανάκαμψης 

«Next Generation EU», τα κράτη μέλη επωμίζονται επίσης τεράστια ευθύνη για τη χρηστή και βιώσιμη 

διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ προς όφελος των συμφερόντων των πολιτών της Ευρώπης. Η φετινή 

έκθεση, που είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα, αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω 

προσπαθειών, από όλους τους εμπλεκόμενους, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών 

οικονομικών πόρων που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 


