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Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,  

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,  

Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, 

[Αξιότιμε/Αξιότιμη εκπρόσωπε της Προεδρίας του Συμβουλίου],  

Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας για πρώτη φορά ως ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). 

Πρώτον, θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για μένα. Είμαι ελεγκτής με πάνω από 
40 χρόνια πείρα στον έλεγχο του δημόσιου τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο –στο ανώτατο όργανο ελέγχου της Ιρλανδίας, στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και στο ΕΕΣ. Εργάζομαι στο ΕΕΣ για σχεδόν 10 χρόνια, σε διάφορες θέσεις 
και Τμήματα, και διορίστηκα Μέλος του το 2018.  

Στο επίκεντρο της προεδρίας μου θα είναι η συνέχιση των εργασιών μας για τη 
στήριξη της Επιτροπής σας με τις πληροφορίες που χρειάζεστε, προκειμένου να 
εκπληρώνετε τον ρόλο σας και να βελτιώνετε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στο 
πλαίσιο κάθε είδους δράσης της ΕΕ, προς όφελος των πολιτών μας.  

Ωστόσο, σήμερα βρίσκομαι ενώπιόν σας και υπό την προηγούμενη ιδιότητά μου, 
αυτή του Μέλους που είναι αρμόδιο για την ετήσια έκθεση για το έτος 2021.  

Υπό αυτή μου την ιδιότητα, συνεργάστηκα με πολλούς από εσάς τα τελευταία χρόνια 
και έτσι γνωρίζω από πρώτο χέρι τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία που 
λαμβάνει χώρα μεταξύ των δύο οργάνων μας. Αδημονώ να συναντηθώ και να 
συνεργαστώ με όλες και όλους σας, και να εμβαθύνουμε την εποικοδομητική 
συνεργασία μας.  

Η ετήσια έκθεσή μας αποτελεί το κεντρικό προϊόν μας, η δε εκπόνησή της απαιτεί 
κοινή προσπάθεια. Η ύπαρξη της ετήσιας έκθεσης που σας παρουσιάζω σήμερα δεν 
θα ήταν δυνατή χωρίς εντατική ομαδική δουλειά και αφοσίωση. Δράττομαι έτσι της 
ευκαιρίας να ευχαριστήσω τους πολλούς και τις πολλές ελεγκτές και ελέγκτριες και 
υπαλλήλους που συμμετείχαν σε όλα τα στάδια των ελεγκτικών εργασιών, τα Μέλη 
που ήταν αρμόδια για τα επιμέρους κεφάλαια καθώς και ολόκληρο το Σώμα των 
Μελών μας.  

Η συγκυρία στην οποία δημοσιεύεται η ετήσια έκθεσή μας είναι τελείως διαφορετική 
από πέρυσι. Ενώ όλοι μας δουλεύουμε σκληρά για την παροχή αποτελεσματικών 
υπηρεσιών, παρά τα τρέχοντα επιχειρησιακά προβλήματα λόγω της κρίσης της 
COVID-19, ερχόμαστε τώρα αντιμέτωποι και με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας 
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στην Ουκρανία. Οι παγκόσμιες επιπτώσεις του και η εξελισσόμενη ενεργειακή κρίση 
εγείρουν νέες προκλήσεις για όλους μας.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, στην παρούσα συγκυρία, η διαχείριση των οικονομικών 
της ΕΕ κατά τρόπο χρηστό και αποτελεσματικό είναι σημαντικότερη από ποτέ. Αυτή 
συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη όχι μόνο για την Επιτροπή και για τα κράτη μέλη, 
αλλά και για εμάς, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ποιες είναι οι βασικές μας διαπιστώσεις στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
ελέγχου μας για το 2021; 

Όπως και τα προηγούμενα έτη, η γνώμη μας για τους λογαριασμούς της ΕΕ είναι 
ανεπιφύλακτη –οι λογαριασμοί δεν περιείχαν ουσιώδεις ανακρίβειες. 

Σχετικά με τα έσοδα, διαπιστώσαμε ότι το συνολικό επίπεδο σφάλματος δεν ήταν 
σημαντικό. Εντοπίσαμε, ωστόσο, ορισμένες αδυναμίες, που εξακολουθούν να μην 
έχουν αποκατασταθεί, σε δικλίδες ελέγχου σχετικά με τους αποκαλούμενους 
παραδοσιακούς ιδίους πόρους σε ορισμένα κράτη μέλη και σε ορισμένες σχετικές 
διαδικασίες σε επίπεδο Επιτροπής.  

Στην ετήσια έκθεσή μας για το οικονομικό έτος 2021, πέραν των δημοσιονομικών 
πόρων που συμφωνήθηκαν να αποτελέσουν μέρος του ΠΔΠ, καλύψαμε για πρώτη 
χρονιά και την πρωτοβουλία «Next Generation European Union» (NGEU) και 
συγκεκριμένα τον ΜΑΑ. 

Είναι επομένως, η πρώτη φορά που διατυπώνουμε δύο χωριστές γνώμες σχετικά με 
τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών για το 2021: η μία αφορά τις 
δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ και η άλλη τις δαπάνες του ΜΑΑ. 

Διατυπώνουμε δύο χωριστές γνώμες, προκειμένου να αποτυπώσουμε τις διαφορές 
μεταξύ των δαπανών του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και των δαπανών του ΜΑΑ. Ο ΜΑΑ είναι ένα 
προσωρινό μέσο, χρηματοδοτούμενο μέσω της έκδοσης ομολόγων. Το πλέον 
αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι ακολουθεί ένα διαφορετικό μοντέλο 
εφαρμογής. Σε αντίθεση με τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ, που βασίζονται 
στην επιστροφή επιλέξιμων εξόδων ή στη συμμόρφωση με όρους που τίθενται σε 
ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες, η μόνη προϋπόθεση για την καταβολή πληρωμής στο 
πλαίσιο του ΜΑΑ είναι η ικανοποιητική επίτευξη προκαθορισμένων οροσήμων ή 
στόχων. 

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στη γνώμη και στις διαπιστώσεις μας για τις 
δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ:  
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Βάσει του αντιπροσωπευτικού μας δείγματος των 740 πράξεων, διαπιστώσαμε ότι το 
συνολικό επίπεδο των παρατυπιών αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 
φθάνοντας το 3,0 % το 2021 (από 2,7 % το 2020 και το 2019).  

Δεδομένου του διαδεδομένου χαρακτήρα των προβλημάτων που αποκαλύψαμε 
(δηλαδή της διάχυσης των σφαλμάτων), διατυπώσαμε αρνητική γνώμη για τρίτο 
συναπτό έτος. 

Οι διαπιστώσεις μας επιβεβαιώνουν και πάλι την προηγούμενη εκτίμησή μας ότι ο 
τρόπος εκταμίευσης των κονδυλίων, δηλαδή το κατά πόσον αυτά εκταμιεύονται ως 
απόδοση εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί ή βάσει δικαιώματος, έχει αντίκτυπο 
στο επίπεδο σφάλματος. 

Όσον αφορά τις δαπάνες υψηλού κινδύνου, οι οποίες αποτελούν σαφώς την 
πλειονότητα (63 %) του πληθυσμού ελέγχου, το ποσοστό σφάλματος εκτιμάται 
σε 4,7 %. Αναφερόμαστε κυρίως στη συνοχή, αλλά και σε άλλους τομείς πολιτικής της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των τομέων «Ενιαία αγορά», «Μετανάστευση», 
«Ασφάλεια», «Γειτονικές χώρες» και τμημάτων των «Φυσικών πόρων». 

Όσον αφορά τις δαπάνες χαμηλού κινδύνου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος ήταν χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας 
του 2 %. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες βάσει δικαιωμάτων, όπως οι άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς, οι υποτροφίες Erasmus σε φοιτητές και οι μισθοί και οι 
συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων της ΕΕ. 

Αν εστιάσουμε για λίγο σε μεμονωμένους τομείς πολιτικής, ξεκινώντας από τη 
συνοχή, διαπιστώνουμε ορισμένα τυπικά σφάλματα, όπως μη επιλέξιμα έξοδα, 
απουσία βασικών δικαιολογητικών, παραβάσεις των κανόνων για την ενιαία αγορά / 
τις κρατικές ενισχύσεις και παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.  

Εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος για τον συγκεκριμένο τομέα τοποθετείται 
στο 3,6% (έναντι 3,5 % το 2020). 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να σας παραθέσω ορισμένα απτά 
παραδείγματα σφαλμάτων που εντοπίσαμε, για να καταδείξω καλύτερα περί τίνος 
ομιλώ:  

— ένα πρόγραμμα που ελέγξαμε περιλάμβανε δαπάνες από εταίρους 
εγκατεστημένους σε λάθος γεωγραφική περιοχή· οι δαπάνες αυτές δεν ήταν 
επιλέξιμες. 

— σε μιαν άλλη περίπτωση, διαπιστώσαμε ότι το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων 
σε κοινωνικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για άτομα εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης, στην πραγματικότητα απασχολούνταν.  
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Σημαντικό μέρος των εργασιών μας στον τομέα της συνοχής, ο οποίος γνωρίζω ότι 
είναι ένας τομέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και για την Επιτροπή σας, είναι οι 
εργασίες των εθνικών αρχών ελέγχου. Από το 2017, αξιολογούμε τις εργασίες των εν 
λόγω αρχών ελέγχου στο πλαίσιο των ελεγκτικών δοκιμασιών επαλήθευσης που 
διενεργούμε. Οι έλεγχοί μας της τελευταίας πενταετίας καταδεικνύουν ότι το έργο 
των αρχών αυτών δεν αντισταθμίζει ακόμη επαρκώς τον υψηλό κίνδυνο σφάλματος 
στον τομέα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται επί του παρόντος ο βαθμός αξιοπιστίας 
του. 

Κυρία Πρόεδρε, αξίζει επίσης να υπογραμμίσουμε τα θετικά παραδείγματα που 
εντοπίσαμε. Ως τέτοιο, θα ήθελα να επισημάνω τη διαπίστωσή μας για ένα κράτος 
μέλος, στο οποίο η εθνική αρχή ελέγχου παρείχε στήριξη και συμβουλές σχετικά με 
τρόπους με τους οποίους η διαχειριστική αρχή θα μπορούσε να βελτιώσει τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που εφάρμοζε.  

Και τώρα θα περάσω στους Φυσικούς πόρους: στο σύνολό τους και λαμβανομένων 
υπόψη όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, διαπιστώσαμε ότι το επίπεδο σφάλματος 
δεν απείχε πολύ από το όριο σημαντικότητας.  

Σχετικά με τους τομείς δαπανών που έχουν προσδιοριστεί ως υψηλού κινδύνου 
(αγροτική ανάπτυξη, μέτρο στήριξης της αγοράς και άλλοι τομείς που δεν εμπίπτουν 
στην ΚΓΠ), δηλαδή για σχεδόν το ένα τρίτο του συγκεκριμένου τομέα του ΠΔΠ, τα 
συμπεράσματά μας υποδεικνύουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος, με κύριες πηγές 
τους μη επιλέξιμους δικαιούχους, τα διοικητικά σφάλματα και τη τη μη τήρηση των 
γεωργο-περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.  

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα σφαλμάτων που εντοπίστηκαν στον 
συγκεκριμένο τομέα δαπανών:  

— Εντοπίσαμε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
είχαν υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
επρόκειτο για έγγαμα ζευγάρια, με τον κάθε σύζυγο να ζητεί τη μέγιστη 
ενίσχυση, ισχυριζόμενοι αμφότεροι ότι οι αιτήσεις τους θα έπρεπε να 
διευθετηθούν ως εάν να ήταν χωριστοί γεωργοί, παρότι τα ζώα τους βρίσκονταν 
στις ίδιες εγκαταστάσεις. 

— Κατά τον έλεγχο γεωργικής εκμετάλλευσης με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, 
διαπιστώσαμε ότι η δήλωση του γεωργού δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική 
του γεωργική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, πάνω από το ήμισυ της εν λόγω 
πληρωμής θεωρήθηκε σφάλμα.  

Όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, θα ήθελα να αναφέρω τη θετική 
συνεισφορά που μπορούν να έχουν οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης. Οι έλεγχοι 
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αυτοί βασίζονται σε δορυφορικές εικόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
εθνικό επίπεδο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με σειρά ενωσιακών κανόνων, όπως 
στην περίπτωση των αιτήσεων στρεμματικής ενίσχυσης. Για το 2021, εξετάσαμε τη 
χρήση τέτοιων δορυφορικών εικόνων από τις ιταλικές και τις ισπανικές αρχές και 
συστήσαμε στην Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τη χρήση τους από τα κράτη μέλη, 
καθότι μόλις το 13 % των εκτάσεων που υπάγονται σε καθεστώτα άμεσης ενίσχυσης 
καλύπτονται από τους εν λόγω ελέγχους. 

Όσον αφορά την Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία, διαπιστώσαμε 
αύξηση του σημαντικού επιπέδου σφάλματος από 3,9 % το 2020 σε 4,4 % το 2021. Οι 
δαπάνες για την έρευνα (κυρίως στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020») εξακολουθούν να 
αποτελούν την κύρια πηγή σφαλμάτων, και συγκεκριμένα τα μη επιλέξιμα έξοδα, 
όπως τα έξοδα προσωπικού. 

Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων σφαλμάτων είναι τα εξής: 

— Κατά τον έλεγχο μίας ΜΜΕ, δεν εντοπίσαμε δελτία καταγραφής του χρόνου 
εργασίας για δύο υπαλλήλους, ενώ κάποιοι άλλοι είχαν καταχωρίσει εργάσιμες 
ώρες ενώ βρίσκονταν σε ετήσια άδεια. Σχεδόν οι μισές από τις ώρες που 
εξετάσαμε δεν ήταν επιλέξιμες. 

— Σε ένα άλλο έργο, διαπιστώσαμε ότι στην πραγματικότητα ένας ερευνητής δεν 
πληρούσε τα κριτήρια σχετικά με τους τίτλους σπουδών που απαιτούνταν για 
να λάβει υποτροφία Marie Curie. Ως εκ τούτου, όλες οι σχετικές δαπάνες δεν 
ήταν επιλέξιμες. 

Τώρα, στον τομέα της Μετανάστευσης, της διαχείρισης των συνόρων, της ασφάλειας 
και άμυνας, διαπιστώσαμε σφάλματα σε σχεδόν το ένα τρίτο των πράξεων που 
εξετάσαμε: 

— Διαπιστώσαμε ότι ένα έργο που αφορούσε την εσωτερική ασφάλεια δεν είχε ως 
αποτέλεσμα την αγορά οχημάτων προοριζόμενων για χρήση εκτός οδικού 
δικτύου από την αστυνομία, και δεν ήμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε με 
βεβαιότητα αν τα αγορασθέντα οχήματα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για 
τους σκοπούς του έργου.  

— Εντοπίσαμε σφάλματα στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων για τη στέγαση 
αιτούντων άσυλο και διάφορα προβλήματα με τις επακόλουθες συμβάσεις που 
συνήφθησαν με ορισμένα ξενοδοχεία. Τα σφάλματα αυτά δεν είχαν εντοπιστεί 
ούτε από τις εθνικές αρχές ούτε από την Επιτροπή. 

Όσον αφορά τον τομέα Γειτονικές χώρες και ο υπόλοιπος κόσμος, τα πλέον κοινά 
σφάλματα που εντοπίστηκαν αφορούσαν μη πραγματοποιηθείσες δαπάνες, την 
απουσία βασικών δικαιολογητικών, μη επιλέξιμα έξοδα και παραβιάσεις των κανόνων 
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για τις δημόσιες συμβάσεις. Σχεδόν το ήμισυ των πράξεων που ελέγξαμε περιείχαν 
σφάλματα. Παρά το περιορισμένο μέγεθος του δείγματός μας, τα συμπεράσματά 
μας επιβεβαιώνουν τον υψηλό κίνδυνο σφάλματος σε αυτό τον τομέα. Να 
προσθέσω στο σημείο αυτό ότι, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής να μας 
βοηθήσει, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες όσον αφορά την 
εξασφάλιση ορισμένων εγγράφων από διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι είναι 
επιφορτισμένοι με την υλοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ. 

Τέλος, θα αναφερθώ και στον τομέα Διοίκηση. Όπως και τα προηγούμενα έτη, 
εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος στον συγκεκριμένο τομέα δεν είναι σημαντικό. 
Δύο από τα πέντε σφάλματα που ποσοτικοποιήσαμε αφορούν το Κοινοβούλιο, ένα 
την Επιτροπή και δύο την ΕΥΕΔ. 

Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να μιλήσω τώρα για τον έλεγχό μας σχετικά με τις 
δαπάνες στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:  

Πρόκειται για καινοφανή προσθήκη στη φετινή ετήσια έκθεσή μας. Για τις δαπάνες 
αυτές θα συνεχίσουμε να υποβάλλουμε χωριστά στοιχεία καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ).  

Ο ΜΑΑ προβλέπει διαφορετικό μοντέλο εφαρμογής από εκείνο των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ, εστιάζοντας στην επίτευξη οροσήμων 
και στόχων και όχι στην απόδοση εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του ελέγχου μας για τη δήλωση διασφάλισης, εστιάζουμε 
στο κατά πόσον η Επιτροπή έχει συγκέντρωσε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία για να στηρίξει την αξιολόγησή της περί της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των 
οροσήμων. Η συμμόρφωση με άλλους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες δεν 
αποτελεί μέρος της αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των πληρωμών στο πλαίσιο του ΜΑΑ και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτεται 
από τη γνώμη μας. Η πτυχή αυτή θα εξεταστεί χωριστά, στο πλαίσιο μελλοντικών 
ελέγχων, όταν οι σχετικές εργασίες της Επιτροπής θα έχουν ολοκληρωθεί και θα είναι 
δυνατή η από μέρους μας αξιολόγησή τους. Επιπλέον, δεν αξιολογούμε την 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στα 
ορόσημα· αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί στο πλαίσιο μελλοντικών ειδικών 
εκθέσεων όπου θα μπορούσε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους. 

Όσον αφορά τον ΜΑΑ, ο πληθυσμός ελέγχου περιλάμβανε τη μία και μοναδική 
πληρωμή, ύψους 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που καταβλήθηκε στην Ισπανία 
το 2021, κατόπιν της αναφερθείσας εκπλήρωσης 52 οροσήμων, τα οποία συνδέονταν 
όλα με μεταρρυθμίσεις.  
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Διαπιστώσαμε ότι ένα από τα ορόσημα (σχετικά με τη μεταρρύθμιση του φόρου 
εισοδήματος εταιρειών, και ιδίως την εισαγωγή μέτρων «προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ελάχιστος συντελεστής 15 % για τους φορολογούμενους») δεν 
εκπληρώθηκε ικανοποιητικά. Κατά την άποψή μας, ο αντίκτυπος δεν ήταν 
σημαντικός. Επιπλέον, επισημάναμε ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη καθορίσει μέθοδο 
για την ποσοτικοποίηση του αντικτύπου της μη επίτευξης ενός οροσήμου ή ενός 
στόχου, δηλαδή του ποσού του οποίου η καταβολή πρέπει να ανασταλεί ως συνέπεια 
της μη επίτευξης. 

Διατυπώσαμε περαιτέρω συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την από μέρους 
της αξιολόγηση των οροσήμων, ιδίως όσον αφορά την τεκμηρίωση των εργασιών της 
και τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των οροσήμων αυτών.  

Κυρίες και κύριοι,  

Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με τις δαπάνες της ΕΕ από τη σκοπιά της συμμόρφωσης. 
Ωστόσο, η χρήση των διαθέσιμων πόρων είναι ένας ακόμη τομέας που εξετάζουμε και 
ο οποίος συχνά αποτελεί πηγή ανησυχίας, κάτι που δεν άλλαξε ούτε το 2021.  

Στο τέλος του 2021, οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχονταν συνολικά σε 
341,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τα 303,2 δισεκατομμύρια ευρώ του 
αμέσως προηγούμενου έτους. Ωστόσο, στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται για πρώτη 
φορά εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων για τον ΜΑΑ, ύψους περίπου 
90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μη λαμβανομένου υπόψη του ποσού αυτού, οι εκκρεμείς 
αναλήψεις υποχρεώσεων μειώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυρίως 
λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμείων υπό 
το ΠΔΠ 2021-27.  

Στην έκθεσή μας παρέχουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα του 
ενωσιακού προϋπολογισμού σε πιθανές υποχρεώσεις στο μέλλον. Το άνοιγμα αυτό 
υπερδιπλασιάστηκε το 2021, φθάνοντας τα 277,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στα ομόλογα, αξίας 91 δισεκατομμυρίων ευρώ, που εκδόθηκαν για 
τη χρηματοδότηση της δέσμης μέτρων NGEU, και σε αύξηση, κατά 
50,2 δισεκατομμύρια ευρώ, της χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγήθηκε στα 
κράτη μέλη προκειμένου να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και τους 
εργαζόμενους που επλήγησαν από την πανδημία (SURE). 

Ακολουθώντας μια οριζόντια προσέγγιση, αναφέρουμε στοιχεία σχετικά με ζητήματα 
που αφορούν την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του 
προϋπολογισμού της ΕΕ (την ΕΕΔΕ), την οποία πρόκειται να συζητήσετε αργότερα 
σήμερα. Φέτος επισημάναμε ότι οι περιορισμοί των κατασταλτικών δικλίδων σε 
διάφορους τομείς πολιτικής επηρεάζουν την αρτιότητα της εκτίμησης κινδύνου της 
Επιτροπής όπως και την ταξινόμηση που υιοθετεί ως προς τις δαπάνες σε υψηλού ή 
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χαμηλού κινδύνου. Αναφέρουμε επίσης στοιχεία σχετικά με την παρουσίαση των 
δημοσιονομικών διορθώσεων για παράτυπες πληρωμές (5,6 δισεκατομμύρια ευρώ) 
και θεωρούμε ότι αυτή μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις. Τέλος, όσον αφορά την 
κοινοποίηση της Επιτροπής προς την Ουγγαρία στο πλαίσιο του κανονισμού για την 
αιρεσιμότητα, σημειώνουμε ότι στην ΕΕΔΕ δεν δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες 
σχετικά με την εν λόγω κοινοποίηση, ούτε αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
μπορεί να επηρεάσει την κανονικότητα των σχετικών δαπανών. Εν τω μεταξύ, η 
Επιτροπή έχει προτείνει στο Συμβούλιο μέτρα προστασίας του προϋπολογισμού και 
γνωστοποίησε πρόσθετες πληροφορίες των οποίων έχετε ήδη λάβει γνώση και οι 
οποίες αναφέρονταν σε σειρά ζητημάτων, περιλαμβανομένων του συστήματος 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και της πρόληψης και διόρθωσης περιπτώσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων. 

Τέλος, παραπέμψαμε στην OLAF 15 υποθέσεις εικαζόμενης απάτης που εντοπίσαμε 
στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών μας το 2021 (έναντι έξι το 2020), από τις οποίες 
η OLAF έχει ήδη κινήσει έρευνες για πέντε. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή συμφωνίες 
συνεργασίας τόσο με την EPPΟ όσο και με την OLAF και από φέτος διαβιβάζουμε τις 
υποθέσεις εικαζόμενης απάτης ταυτοχρόνως σε αμφότερες, ει δυνατόν. Πέραν των 
μεμονωμένων περιπτώσεων που θεωρούμε ότι εγείρουν υπόνοιες απάτης, το 
Συνέδριο θίγει το σημαντικό αυτό ζήτημα στο πλαίσιο ειδικών εκθέσεων επί του 
αντικειμένου, όπως σχετικά με τους κινδύνους απάτης εις βάρος της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (14/2022), την καταχώριση οικονομικών φορέων σε μαύρη λίστα (11/2022) 
και τις συγκρούσεις συμφερόντων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης 
(προσεχώς, το πρώτο τρίμηνο του 2023).  

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι και αξιότιμες κυρίες βουλευτές, 

Η ετήσια έκθεσή μας περιέχει και άλλες λεπτομερείς πληροφορίες και διαπιστώσεις, 
στις οποίες θα ήθελα επίσης να αναφερθώ, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μου είναι 
περιορισμένος. Ολοκληρώνοντας επομένως, θα ήθελα να σας παραπέμψω στο 
πλήρες κείμενο της ετήσιας έκθεσής μας ή στο έγγραφο «Ο έλεγχος της ΕΕ εν 
συντομία», τα οποία έχετε ήδη λάβει. 

Θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου δηλώνοντας τα εξής: οι διαπιστώσεις μας για 
το 2021 δείχνουν ότι πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και ότι χρειαζόμαστε 
αποτελεσματικούς ελέγχους σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε να εξακριβώνεται πώς 
δαπανώνται τα χρήματα και κατά πόσον επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα.  

Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτοφανείς ρυθμούς και αυτό συνεπάγεται 
προκλήσεις για την ΕΕ. Οι δαπάνες στην ΕΕ αναμένεται να διπλασιαστούν τα επόμενα 
χρόνια. Επομένως, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη έχουν 
τεράστια ευθύνη για τη χρηστή και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ. 



 

CPR136135EL03-22PP-SPEECH_AR21_CONT-TR.docx 10 

Τέλος, δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη συνεργασία του 
θεσμικού του οργάνου την περασμένη χρονιά. Παρά τις κατά καιρούς διαφορές μας 
σε ορισμένα σημεία, συμπορευόμαστε, κάθε όργανο με τις αρμοδιότητες που του 
αναλογούν, στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και με χαρά μου θα απαντήσω στις ερωτήσεις 
σας. 


