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Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις) 
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Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί. 
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[Αξιότιμη κυρία / Αξιότιμε κύριε] Πρόεδρε, 

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εορτάζει φέτος τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Τον περασμένο 

μήνα είχαμε τη μεγάλη τιμή να υποδεχθούμε στην τελετή για τον εορτασμό αυτής της επετείου την 

κυρία Kaljulaid, Πρόεδρο της Εσθονίας, της χώρας που ασκεί επί του παρόντος την προεδρία της ΕΕ, 

τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλούς 

εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ. 

Τα τελευταία σαράντα χρόνια, οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο πολιτικό, δημοσιονομικό και 

οικονομικό σκηνικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μεγάλες. Από την άποψη αυτή, βρίσκομαι στην 

ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω καλά και σημαντικά νέα. 

Το Συνέδριο θεωρεί 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 τους 

εγκρίνουμε κάθε χρόνο από το 2007 και εξής. Τα έσοδα δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα το 2016. 

Ωστόσο, πέρα και πάνω απ’ όλα αυτά, 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 του 2 %, ήτοι αυτού 

που οι ελεγκτές αποκαλούν σημαντικό επίπεδο σφάλματος.  

Ως εκ τούτου, διατυπώσαμε θετική γνώμη με επιφύλαξη, και όχι αρνητική γνώμη, σχετικά με τις 

πληρωμές του 2016. Είναι η πρώτη φορά που διατυπώνουμε θετική γνώμη με επιφύλαξη για τις 

δαπάνες της ΕΕ από τότε που αρχίσαμε να παρέχουμε ετήσια δήλωση αξιοπιστίας το 1994. Το 

γεγονός αυτό απηχεί σημαντικές βελτιώσεις στις δαπάνες. Αν αποδειχθεί δε ότι οι βελτιώσεις αυτές 

είναι βιώσιμες στο μέλλον, η γνώμη αυτή θα ενδέχεται να αποτελέσει ορόσημο στην εξέλιξη των 

δαπανών της ΕΕ σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία. 

Τομείς όπως οι άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς, οι επιχορηγήσεις προς σπουδαστές και 

ερευνητές και οι δαπάνες προσωπικού, που συνολικά αντιστοιχούν σχεδόν στο ήμισυ των δαπανών 

της ΕΕ, έχουν να επιδείξουν επίπεδα σφάλματος χαμηλότερα του 2 %, μολονότι εντοπίσαμε 

υψηλότερα επίπεδα σφάλματος στις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για την απόδοση δαπανών. 
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Η δράση των κρατών μελών και της Επιτροπής ήταν καθοριστική για τη μείωση του συνολικού 

εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος. Διαπιστώσαμε, ωστόσο, ότι υπήρχαν διαθέσιμες αρκετές 

πληροφορίες για την περαιτέρω πρόληψη, ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση, πολλών σφαλμάτων. 

Κατά τη γνώμη μας, αυτό σημαίνει ότι, καίτοι δεν χρειάζονται πρόσθετες δικλίδες ελέγχου, οι 

υπάρχουσες πρέπει να ενισχυθούν καταλλήλως. Αυτά τα συστηματικά σφάλματα ήταν ο λόγος για 

τον οποίο το ποσοστό σφάλματος που αφορά το σύνολο του προϋπολογισμού εκτιμάται στο 3,1 % 

και παραμένει άνω του ορίου σημαντικότητας του 2 %. 

Στο σημείο αυτό, ωστόσο, οφείλω να απευθύνω μια ακόμη προειδοποίηση: 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 νέας τέτοιας συσσώρευσης πρέπει να αποτελέσει 

προτεραιότητά μας, λαμβανομένου υπόψη ότι το 2020 αρχίζει η νέα περίοδος δαπανών της ΕΕ. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Είναι σημαντικό για τους πολίτες μας να γνωρίζουν ότι οι δημόσιοι πόροι δαπανώνται σύννομα. 

Εξίσου, όμως, αν όχι περισσότερο σημαντικό για αυτούς είναι 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, εμείς, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, εστιάζουμε ολοένα 

περισσότερο στις επιδόσεις.  

Σε πολλούς τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ, τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζονται για την 

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 στα συστήματα αυτά όσον αφορά την 

κανονικότητα των δαπανών.  

Κατ’ αυτό τον τρόπο, όταν θα ελέγχουμε τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα μπορούμε να σας παρέχουμε 

καλύτερα και περισσότερο τεκμηριωμένα στοιχεία. 

Προκειμένου να μας βοηθήσετε, σας καλώ να μας δώσετε ιδέες και προτάσεις για το έργο μας στο 

μέλλον. Τους τελευταίους μήνες, δημοσιεύσαμε εκθέσεις ελέγχου επί θεμάτων επικαιρότητας, από 

την απασχόληση των νέων μέχρι την προσφυγική κρίση και την προσέγγιση «hotspot», έως και την 

ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Τους προσεχείς μήνες, θα δημοσιεύσουμε εκθέσεις σχετικά με 
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την ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και το Ενιαίο Συμβούλιο 

Εξυγίανσης, καθώς και σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ. Αναζητούμε βέβαια διαρκώς νέα θέματα 

ελέγχου και η συμβολή σας –συλλογική ή ατομική– είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτη. 

Δεν θα παύσουμε να ενεργούμε ως ο θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ και των οικονομικών 

συμφερόντων των πολιτών της. Θα συνεχίσουμε να αρθρώνουμε ανεξάρτητο λόγο, αναδεικνύοντας 

τις επιτυχίες και ρίχνοντας φως σε τυχόν σκληρές αλήθειες, όταν διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν 

λειτουργεί σωστά. Σε έναν κόσμο ευρείας παραπληροφόρησης και στρέβλωσης δεδομένων, το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα συνεχίσει να παρέχει σε σας και τις χώρες σας αξιόπιστες και 

αμερόληπτες πληροφορίες. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


