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Σε περίπτωση διαφορών, υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί. 
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Εισηγήτρια, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι 
κύριοι βουλευτές, αξιότιμε κύριε Επίτροπε,  

Ως πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωρίζω ότι η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα φορτωμένη 
για το όργανο αυτό. Παράλληλα με το νομοπαραγωγικό έργο που βρίσκεται στο απόγειό του, το θεσμικό όργανό 
σας αποτελεί επίσης –και πολύ σωστά άλλωστε– ένα υψηλού επιπέδου βήμα για τις συζητήσεις σχετικά με το 
μέλλον της Ευρώπης ενόψει των επερχόμενων εκλογών για το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ένας λόγος επιπλέον για μένα, ως Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να σας ευχαριστήσω που αφιερώνετε 
τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να συζητήσετε την ετήσια έκθεσή μας.  

Από την πλευρά μας, καταβάλαμε σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να καταρτίσουμε και να σας 
παρουσιάσουμε την εκτίμησή σας όσον αφορά την κατάσταση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ το 2017. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί πλέον να αρχίσει η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής, η τελευταία για το παρόν 
Κοινοβούλιο. 

Όπως και για τα προηγούμενα χρόνια έτσι και για το 2017, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί 
της ΕΕ απεικονίζουν ακριβοδίκαια τη χρηματοοικονομική κατάστασή της. Όπως και πέρυσι, διατυπώνουμε 
γνώμη με επιφύλαξη, και όχι αρνητική γνώμη, σχετικά με την κανονικότητα των πληρωμών επί των οποίων 
βασίζονται οι λογαριασμοί του 2017.  

Άλλως ειπείν, σημαντικό μέρος των δαπανών του 2017 που εξετάσαμε δεν περιείχε ουσιώδες σφάλμα. 
Αναφέρομαι εδώ στις δαπάνες βάσει δικαιωμάτων1, ήτοι σε προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων οι δικαιούχοι 
λαμβάνουν ενισχύσεις εφόσον ικανοποιούν ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές οι βάσει δικαιωμάτων πληρωμές 
αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ το 2017. 

Επιπλέον, το επίπεδο των παρατυπιών στην εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ συνέχισε να μειώνεται. Το 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις πληρωμές του 2017 ήταν 2,4 %, σημειώνοντας περαιτέρω πτώση από 
το 3,1 % το 2016 και το 3,8 % το 2015. Αυτό υποδηλώνει ότι η δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ βρίσκεται 
σίγουρα στον σωστό δρόμο, και η επιτυχία αυτή πρέπει να πιστωθεί στις επίμονες προσπάθειες της Επιτροπής, 
όπως και στα κράτη μέλη.  

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ως θετικό παράδειγμα το συμπέρασμά μας ότι οι άμεσες ενισχύσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων –που καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος του σχετικού τομέα 
του ΠΔΠ– δεν περιέχουν ουσιώδες σφάλμα. 

Οφείλω στο σημείο αυτό να προσθέσω ότι, συχνά, οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αρκούν για την 
πρόληψη, ή για τον εντοπισμό και τη διόρθωση, σημαντικού μέρους των σφαλμάτων που εντοπίζουμε. Εάν η 
Επιτροπή και οι εθνικές αρχές είχαν χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, ακόμη μεγαλύτερο μέρος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ θα βρισκόταν κάτω του ορίου σημαντικότητας, τόσο του δικού μας όσο και αυτού της 
Επιτροπής.  

Κυρίες και κύριοι,  

Είναι πια καιρός να προχωρήσουμε. Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου έχουν βελτιωθεί, οπότε τώρα έχουμε 
την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις βελτιώσεις αυτές στους ελέγχους μας. 

                                                           

1 Εξαιρουμένων ορισμένων καθεστώτων αγροτικής ανάπτυξης. 
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Για το 2017, εφαρμόσαμε πιλοτικά μια τροποποιημένη προσέγγιση στον τομέα της συνοχής. Η ουσιαστική 
αλλαγή ήταν ότι προβήκαμε σε επισκόπηση και επαναδιενέργεια των εξακριβώσεων και των ελέγχων που είχαν 
πραγματοποιήσει προηγουμένως οι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των δαπανών. Με τη νέα αυτή προσέγγιση, 
πρόθεσή μας είναι να παρέχουμε στο Κοινοβούλιό σας καλύτερα στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή και 
κονδύλιο, για ολόκληρη την ΕΕ, κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό.  

Τα επόμενα χρόνια θα επεκτείνουμε περαιτέρω αυτό το έργο προκειμένου να καλύψουμε και άλλους τομείς 
δαπανών, οσάκις συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο.  

[Αξιότιμε κύριε][Αξιότιμη κυρία] Πρόεδρε, διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έρευνα Parlameter 2018 που 
δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Η έρευνα αυτή σίγουρα μου ενέπνευσε αισιοδοξία για το μέλλον, καθώς διαπίστωσα 
πόσο σταθερή είναι η υποστήριξη της συμμετοχής στην ΕΕ και του ευρώ. Ωστόσο, από την έρευνα προκύπτουν 
επίσης μεγάλες αποκλίσεις στην υποστήριξη αυτή, τις οποίες πρέπει να περιορίσουμε.  

Τόσο οι ετήσιοι όσο και οι πολυετείς προϋπολογισμοί της ΕΕ είναι εξ ορισμού διανεμητικά εργαλεία και η 
έγκρισή τους συνεπάγεται συχνά πολιτικές επιπλοκές για τα κράτη μέλη που ενδεχομένως να αισθάνονται «οι 
χαμένοι της υπόθεσης». Για εμάς στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι σημαντικό να εξασφαλίζουμε ότι, όποιες και αν 
είναι οι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται, οι πολίτες, από το Βουκουρέστι μέχρι το Ελσίνκι και τη 
Λισαβόνα, μπορούν να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι, και έτσι να πιστέψουν, ότι οι πόροι της ΕΕ έχουν δαπανηθεί 
όχι μόνο σωστά αλλά και συνετά.  

Πρόκειται για τη διαδικασία που ονομάζουμε «έλεγχο επιδόσεων» και σας διαβεβαιώ ότι τους μήνες και τα 
χρόνια που θα έλθουν θα βλέπετε όλο και περισσότερους από αυτούς τους ελέγχους. Οι πολλές και διάφορες 
συζητήσεις που έχω στο Κοινοβούλιό σας, αλλά και στις διάφορες πρωτεύουσες των κρατών μελών, 
υποδεικνύουν στο Συνέδριο να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. 

Κυρίες και κύριοι,  

Το Συνέδριο έχει καταδείξει ότι πολλά κράτη μέλη πασχίζουν να αξιοποιήσουν τους πόρους που τους διατίθενται 
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Από την άποψη αυτή, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η 
Επιτροπή έχει προτείνει σειρά μέτρων για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, τα οποία αναμένεται να 
συμβάλουν στην καλύτερη απορρόφηση των κεφαλαίων της συνοχής. Σε λίγες ημέρες, θα δημοσιεύσουμε την 
αναλυτική γνώμη μας σχετικά με την εν λόγω νομοθετική πρόταση.  

Συγχρόνως, ο προϋπολογισμός της ΕΕ εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικές πιέσεις λόγω της αξίας των 
πληρωμών που έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει η ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Μέχρι το τέλος του 2020, το 
υπόλοιπο προς εκκαθάριση πρόκειται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Κατά την άποψή μας, αυτή η διαρκώς 
μεγαλύτερη σώρευση εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα 
από το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.  

Κυρίες και κύριοι,  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ δεν υπερβαίνει το 1 % περίπου του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος 
ολόκληρης της ΕΕ.  

Συνεπώς, ενώ είναι σημαντικό ο προϋπολογισμός της ΕΕ να δαπανάται αποτελεσματικά, οφείλουμε επίσης να 
είμαστε ρεαλιστές ως προς το τι μπορεί να επιτευχθεί με τα χρήματα που μας εμπιστεύονται οι πολίτες της ΕΕ. Η 
μόνη ελπίδα της ΕΕ να κερδίσει ή να διατηρήσει την εμπιστοσύνη τους, είναι να εκπληρώνει τις προσδοκίες που 
δημιουργεί.  

Ας τους αποδείξουμε ότι μπορούμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, κατά τρόπο αποδοτικό, κατά τρόπο που 
κάνει πραγματικά τη διαφορά. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


