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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι της Προεδρίας του Συμβουλίου,
Αξιότιμε κύριε Επίτροπε,
Κυρίες και κύριοι,
Έχω τη χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, συνοδευόμενος από τον διακεκριμένο συνάδελφό μου, κύριο Λάζαρο
Στ. Λαζάρου, προκειμένου να κηρύξω την έναρξη της φετινής διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής με την ετήσια έκθεση
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το οικονομικό έτος 2018. Γιατί βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας; Για
να σας δώσω μια συνοπτική εικόνα της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ. Στην ετήσια έκθεσή μας, ιδίως δε στο
πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας που παρέχουμε, αξιολογούμε κατά πόσο τα χρήματα που το Κοινοβούλιό σας
ενέγραψε πέρσι στον προϋπολογισμό δαπανήθηκαν κατά τρόπο νόμιμο, κανονικό και, φυσικά, αποτελεσματικό.
Ελέγξαμε τους ενοποιημένους λογαριασμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί
αυτοί απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση της ΕΕ και δεν περιέχουν
ουσιώδεις ανακρίβειες. Με άλλα λόγια, διατυπώσαμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη.
Δεύτερον, όσον αφορά τα έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ, δεν διαπιστώσαμε σημαντικό επίπεδο σφάλματος.
Τρίτον, όσον αφορά τις δαπάνες, το κατά την εκτίμησή μας επίπεδο σφάλματος τοποθετείται στο 2,6 % 1. Αυτό
σημαίνει ότι, κατά την εκτίμησή μας, ποσοστό 2,6 % των πληρωμών δεν θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ, διότι τα σχετικά κεφάλαια δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της. Ωστόσο, η
συνολική αυτή εκτίμηση επισκιάζει μια σημαντική διάκριση: ο τρόπος εκταμίευσης των κεφαλαίων της ΕΕ έχει
σημαντικό αντίκτυπο στον κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος.
Για τις δαπάνες που διέπονται από πολύπλοκους κανόνες, που αντιστοιχούν στο ήμισυ περίπου του προϋπολογισμού
της ΕΕ 2 και που συνίστανται κυρίως σε «πληρωμές βάσει απόδοσης εξόδων» -στο πλαίσιο των οποίων οι δικαιούχοι
υποβάλλουν αίτημα απόδοσης των επιλέξιμων εξόδων στα οποία έχουν υποβληθεί- το επίπεδο σφάλματος εκτιμάται
σε 4,5 %. Τέτοιες δαπάνες αφορούν, ενδεικτικά, ερευνητικά έργα, έργα που σχετίζονται με την απασχόληση, έργα
περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης ή αναπτυξιακά έργα σε τρίτες χώρες.
Αντιθέτως, ο κίνδυνος σφάλματος είναι χαμηλότερος στην περίπτωση των δαπανών που διέπονται από απλούστερους
κανόνες. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως οι «πληρωμές βάσει δικαιωμάτων», στο πλαίσιο των οποίων οι
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Κατώτατο όριο σφάλματος: 1,8 %, εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος: 2,6 %, ανώτατο όριο σφάλματος: 3,4%.
Σημείο 1.15 της ετήσιας έκθεσης.
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δικαιούχοι λαμβάνουν ενίσχυση εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Ενδεικτικά αναφέρω τις άμεσες
ενισχύσεις προς γεωργούς, τις διοικητικές δαπάνες, τις υποτροφίες σε σπουδαστές ή τη δημοσιονομική στήριξη σε
τρίτες χώρες. Με άλλα λόγια, περί το 50% του πληθυσμού που υποβάλαμε σε έλεγχο δεν περιείχε ουσιώδη
σφάλματα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, για τρίτη συνεχή χρονιά, διατυπώσαμε «γνώμη με επιφύλαξη» σχετικά με τις
δαπάνες, εννοώντας ουσιαστικά «ναι μεν, αλλά…». Εκλαμβάνουμε ως ενθαρρυντική ένδειξη το γεγονός ότι η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη διατήρησαν την πρόοδο που είχε σημειωθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οι ελεγκτές μας
διατύπωσαν αρκετές θετικές παρατηρήσεις σε σχέση με τους τομείς χαμηλού κινδύνου, παράλληλα, ωστόσο,
εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στους τομείς υψηλού κινδύνου, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης.
Στο πλαίσιο της πολυετούς στρατηγικής του, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι η δήλωση αξιοπιστίας
που διατυπώνουμε θα θεμελιώνεται σε μια προσέγγιση βεβαίωσης. Αυτό σημαίνει ότι πρόθεσή μας για το μέλλον
είναι να παρέχουμε διασφάλιση σχετικά με τη δήλωση διαχείρισης της Επιτροπής, η οποία βασίζεται στις δικές της
εξακριβώσεις, καθώς και σε εκείνες που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της επιμερισμένης
διαχείρισης.
Για τον σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που
θα μας επιτρέψουν να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της προσέγγισης βεβαίωσης. Δράττομαι της ευκαιρίας για να
ευχαριστήσω τον Επίτροπο κ. Oettinger για την στήριξή του και προσβλέπω στη συνέχιση της εποικοδομητικής
συνεργασίας με τον διάδοχό του. Είμαι θιασώτης της άποψης πως «τους δρόμους τους ανοίγεις βαδίζοντας». Πιστεύω
πως κάνοντας συγκεκριμένα βήματα, ενδεχομένως μικρά στην αρχή, θα επιτύχουμε τον στόχο που υπαγορεύει η
κοινή λογική, ήτοι να μπορούμε να βασιζόμαστε στις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τρίτους.
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κάθε κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσής μας, η οποία διατίθεται σε όλες
τις γλώσσες της ΕΕ, περιέχει διεξοδικότερες πληροφορίες σχετικά με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που
διατυπώνουμε για κάθε τομέα του ΠΔΠ. Είχα ήδη την ευκαιρία πριν από δύο εβδομάδες να αναφερθώ λεπτομερώς σε
κάθε κεφάλαιο ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Καθώς πολλοί από σας ήσαστε παρόντες στην
παρουσίαση αυτή, δεν θα υπεισέλθω και πάλι σε λεπτομέρειες.
Κυρίες και κύριοι,
Υπάρχει, παρόλα αυτά, ένα ζήτημα τη σημασία του οποίου δεν θα σταματήσω να τονίζω: βρισκόμαστε σε ένα
σταυροδρόμι: στην αρχή μιας νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, με ένα κράτος μέλος σε διαδικασία αποχώρησης από
την ΕΕ και με τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο της περιόδου 2021-2027. Οι ελεγκτικές εργασίες που μόλις σας παρουσίασα καταδεικνύουν ότι, παρά τα
πολλά εναπομένοντα προβλήματα, η ΕΕ, για τρίτο συνεχή χρόνο, πληροί με συνέπεια υψηλά πρότυπα λογοδοσίας και
διαφάνειας κατά τη δαπάνη του δημόσιου χρήματος. Αναμένουμε από τη νέα Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη
συνέχιση των προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση και την αξιοποίηση αυτής της δυναμικής. Και βέβαια,
βασιζόμαστε σε όλους εσάς να μεριμνήσετε για αυτό.
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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