
 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Λουξεμβούργο, 12-13 

Οκτωβρίου 2017 

 

Η ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών για το 2017 διοργανώθηκε στο Λουξεμβούργο από το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), το οποίο και προήδρευσε της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση 

παρέστησαν ως ενεργοί παρατηρητές οι επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) των 

υποψήφιων και εν δυνάμει υποψήφιων χωρών, καθώς και εκπρόσωποι της γραμματείας του 

EUROSAI και της πρωτοβουλίας SIGMA. 

Το κύριο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών ήταν ο ρόλος που μπορούν 

ενδεχομένως να διαδραματίσουν τα ΑΟΕ στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών της 

ΕΕ. Η επιλογή του θέματος υπαγορεύθηκε από τις όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, όπως και την αυξημένη πίεση στα δημόσια οικονομικά 

τους, με την απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών στους εθνικούς και ενωσιακούς θεσμούς να 

είναι εμφανής. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν επίσης με καινοτόμα προϊόντα 

ελέγχου των ΑΟΕ και συζήτησαν την πτυχή της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό 

την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στους εθνικούς και υπερεθνικούς κυβερνητικούς θεσμούς. Τις 

συζητήσεις συντόνισε η Brigitte Christ, αναπληρώτρια διευθύντρια του ΑΟΕ της Ελβετίας.  

Τρεις εξωτερικοί προσκεκλημένοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους επί του θέματος 

στη συζήτηση πάνελ. Ο κ. Arthuis, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της 

Επιτροπής Προϋπολογισμών, παρουσίασε το συγκεκριμένο θέμα από την οπτική της ΕΕ. Ο κ. Bertok, 

εμπειρογνώμονας στην ακεραιότητα του δημόσιου τομέα, αναφέρθηκε στους τρόπους με τους 

οποίους μπορεί μια καλύτερη διακυβέρνηση να συμβάλει στην εκ νέου οικοδόμηση της 

εμπιστοσύνης, από την οπτική γωνία του ΟΟΣΑ. Τέλος ο κ. Colella, γενικός διευθυντής του 

Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Σκοτίας, παρουσίασε τις απόψεις του για το επάγγελμα του 

ελεγκτή ως μια διαπνεόμενη από αξίες υπηρεσία προς την κοινωνία. Η κα Yli-Viikari (ΑΟΕ της 

Φινλανδίας), ο κ. Caldeira (ΑΟΕ της Πορτογαλίας ) και ο κ. Brenninkmeijer (ΕΕΣ) συμμετείχαν επίσης 

στη συζήτηση. Ο κ. Scheller (ΑΟΕ της Γερμανίας), ο κ. Visser (ΑΟΕ των Κάτω Χωρών) και ο κ. Migaud 

(ΑΟΕ της Γαλλίας) παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά με την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη και ανέφεραν συγκεκριμένα παραδείγματα.  

Κατά τις συζητήσεις που ακολούθησαν, η Επιτροπή Επαφών έλαβε δεόντως υπόψη της τις 

δραστηριότητες που υλοποιούν τα όργανα εργασίας και οι επαγγελματικοί εταίροι της, καθώς και 

τις σχετικές δραστηριότητες των μελών ΑΟΕ. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη μνεία έγινε στις τελικές 



 

εκθέσεις δύο παράλληλων ελέγχων που διενεργήθηκαν, ο πρώτος εκ των οποίων αφορούσε τη 

συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» στους τομείς της 

απασχόλησης ή/και της εκπαίδευσης (διενεργήθηκε υπό την καθοδήγηση των ΑΟΕ της Γερμανίας, 

των Κάτω Χωρών και της Μάλτας) και ο δεύτερος τους ενυπάρχοντες κινδύνους για τη 

διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών (διενεργήθηκε υπό την καθοδήγηση των ΑΟΕ της 

Σουηδίας και της Ελβετίας). 

Η επόμενη συνεδρίαση θα διοργανωθεί τον Οκτώβριο του 2018 από το ανώτατο όργανο ελέγχου 

της Κροατίας, το οποίο και θα προεδρεύσει της συνεδρίασης. 

 


