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I. Ερωτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών 
 

Αριθ. Ερώτηση 

 

1 
1. 

 
«Το στερέωμα του προϋπολογισμού» 

Πώς βλέπετε την μελλοντική εξέλιξη του προϋπολογισμού της Ένωσης, δεδομένης της ολοένα αυξανόμενης χρήσης εγγυήσεων, 
χρηματοοικονομικών μέσων, καταπιστευματικών ταμείων και διευκολύνσεων; Με ποιους τρόπους σκοπεύετε να διασφαλίσετε ότι 
τα εν λόγω μέσα δεν θα υπονομεύσουν τις συμφωνημένες πολιτικές αλλά ότι θα παράσχουν προσθετικότητα; Σε ποιες ενέργειες θα 
προβείτε προκειμένου να διασφαλιστούν η ενότητα και η διαφάνεια του προϋπολογισμού και τα προνόμια της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής; 
 
Το τρέχον οικονομικό κλίμα χαρακτηρίζεται από υποτονική οικονομική ανάπτυξη, υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων στον 
τραπεζικό τομέα ορισμένων κρατών μελών και από την απροθυμία που χαρακτηρίζει ορισμένα δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και ιδιώτες επενδυτές να χορηγούν δάνεια στην πραγματική οικονομία και ιδίως στις ΜΜΕ, των οποίων οι επενδύσεις θεωρούνται 
υψηλού κινδύνου. Αυτό συμβαίνει παρότι διανύουμε μια μακρά περίοδο με πολύ χαμηλά επίπεδα επιτοκίων. Στο πλαίσιο αυτό, 
υπάρχει περιθώριο για κάποια μορφή δημόσιας παρέμβασης που θα τονώσει τόσο την πλευρά της ζήτησης όσο και την πλευρά της 
προσφοράς των επενδυτικών σχεδίων. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να έχουν μεγάλη 
αποδοτικότητα όσον αφορά την τόνωση των επενδύσεων. Αυτό είναι κάτι που έχω διαπιστώσει στο πλαίσιο του ρόλου μου ως 
Επιτρόπου αρμόδιου για την ενέργεια και ως Επιτρόπου αρμόδιου για την ψηφιακή οικονομία.  
 
Διάκειμαι μάλλον θετικά έναντι των χρηματοοικονομικών μέσων, και θεωρώ ότι καλύπτουν ένα κενό στην αγορά και συμπληρώνουν 
άλλα εργαλεία του προϋπολογισμού. Τα χρηματοοικονομικά μέσα και οι εγγυήσεις στοχεύουν στη δημιουργία μόχλευσης και 
αποτελούν πόλο έλξης άλλων ιδιωτικών και δημόσιων πόρων, στοιχείο που είναι χρήσιμο σε περιόδους ισχνών δημοσιονομικών 
πόρων. Εξάλλου, παρέχουν προσθετικότητα και μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων που σε διαφορετική 
περίπτωση δεν θα χρηματοδοτούσε ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων 
της ΕΕ στοχεύει πραγματικά κενά και ανάγκες της αγοράς και δεν αντικαθιστά απλώς άλλες, ήδη διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.  
 
Σε ορισμένους τομείς, την πλέον κατάλληλη πηγή χρηματοδότησης ενδέχεται να συνεχίσουν να αποτελούν οι επιδοτήσεις. Ωστόσο, σε 
πολλούς άλλους τομείς, η ανάμειξη ή η χρήση χρηματοοικονομικών μέσων και εγγυήσεων μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. 
Η συνεργασία με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και επαγγελματίες διαχειριστές 
κεφαλαίων είναι ένας καλός τρόπος για τη διασφάλιση τέτοιας προσθετικότητας. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ) αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αποδοτικό 
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τρόπο: με ισχνούς δημοσιονομικούς πόρους, το ΕΤΣΕ έχει ήδη κινητοποιήσει κεφάλαια ύψους 164 δισ. EUR στην οικονομία της ΕΕ, 
για τις ΜΜΕ και για υποδομές.  
 
Ενίοτε εγείρονται συζητήσεις σχετικά με τη χρησιμότητα των επιδοτήσεων έναντι των χρηματοοικονομικών μέσων. Εν προκειμένω 
δεν ωφελούν οι δογματισμοί. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που έχει σημασία είναι να χρησιμοποιούμε τους πόρους μας αποδοτικά και ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ να αποφέρει απτά αποτελέσματα για τους πολίτες.  
 
Θα μεριμνήσω για τη διασφάλιση της ενότητας και της διαφάνειας του προϋπολογισμού, καθώς και των προνομίων της αρμόδιας για 
τον προϋπολογισμό αρχής. Τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι χωρίς αμφιβολία πιο εξελιγμένα από τις επιδοτήσεις και εφαρμόζονται 
εκτός προϋπολογισμού, μέσω καταπιστευματικών λογαριασμών ή ταμείων εγγυήσεων. Ωστόσο, καταγράφονται όλα στον ισολογισμό 
της Ένωσης, βάσει ελεγμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και, ως εκ τούτου, υπάγονται στην εποπτεία του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και βρίσκονται εντός του πλαισίου της διαδικασίας απαλλαγής.  
 
Οι εγγυήσεις, τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα καταπιστευματικά ταμεία και οι διευκολύνσεις χρησιμοποιούνται με πλήρη διαφάνεια 
και πλήρη υποχρέωση λογοδοσίας έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θεσπίζονται σε γραπτό κείμενο που 
εγκρίνεται με τη νομοθετική διαδικασία και, συνεπώς, με την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 
λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση παρέχονται από την Επιτροπή και/ή από τους θεσμικούς μας εταίρους σε διεθνές 
επίπεδο (στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών μέσων, υποβάλλονται κάθε χρόνο στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τρεις 
εκθέσεις με λεπτομερή χρηματοοικονομικά στοιχεία, μεταξύ άλλων ως συνημμένα στο σχέδιο προϋπολογισμού)· οι ενδιάμεσες 
αξιολογήσεις προγραμματίζονται (και διενεργούνται σε ορισμένες περιπτώσεις) έτσι ώστε να επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο να έχουν μια εικόνα σχετικά με την εκτέλεση, όσον αφορά τόσο τις επιπτώσεις από πλευράς πολιτικής όσο και τις 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, και εκφράζουν νομοθετική θέση σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση των εν λόγω εργαλείων. 
 
Προτίθεμαι σαφώς να διασφαλίσω ότι η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα εν λόγω μέσα θα διευκολυνθεί και θα ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των αποδεκτών τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τεκμηριωμένη διαδικασία λήψης δημοσιονομικών αποφάσεων και να 
ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος. 
 
Η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς προτείνει μια 
πιο αποτελεσματική διαδικασία υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα και, για πρώτη φορά, εντάσσει τις 
εγγυήσεις του προϋπολογισμού και τη χρηματοοικονομική συνδρομή στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Προσβλέπω στη 
στενή συνεργασία με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, προκειμένου να ικανοποιηθούν 
όλες οι ανησυχίες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. 
 
Όσον αφορά τα καταπιστευματικά ταμεία, η Επιτροπή, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 
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2017, δεσμεύτηκε να ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με προγραμματιζόμενες και υπό εξέλιξη 
χρηματοδοτήσεις και ενέργειες των καταπιστευματικών ταμείων, περιλαμβανομένων των συνεισφορών των κρατών μελών. Ως εκ 
τούτου, προτίθεμαι να υποβάλω, ήδη από το 2017, μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018, έγγραφο εργασίας για την 
αντιμετώπιση των ανησυχιών που διατυπώθηκαν και να προτείνω μέτρα για την κατάλληλη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.  
 
Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι απλώς ένα εργαλείο στην υπηρεσία των πολιτικών της ΕΕ. 
Δεν θέτουν σε κίνδυνο τις πολιτικές που έχουν συμφωνηθεί και δεν θα πρέπει να θεωρούνται απειλή για καμία πολιτική.  
Η χρήση τους κατά τα επόμενα έτη θα εξαρτηθεί από το επίπεδο των προσδοκιών, των φιλόδοξων στόχων που τίθενται για τον 
προϋπολογισμό και τις πολιτικές της ΕΕ και από το κατά πόσο συνιστούν κατάλληλο μέσο για την εξυπηρέτηση των εν λόγω 
πολιτικών.  
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2. 

 
Καθυστερήσεις στην εκτέλεση / Προβλέψεις πληρωμών  

Οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 οδήγησαν στην μείωση των αναγκών 
πληρωμών για το 2016 και το 2017. Το γεγονός αυτό εγείρει ανησυχίες για τα ίδια τα προγράμματα και δημιουργεί τον κίνδυνο 
νέας συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών στην εκπνοή του ΠΔΠ. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για να 
αντιμετωπίσετε το φαινόμενο της υστέρησης εκτέλεσης; Πώς σκοπεύετε να αποφύγετε νέα συσσώρευση ανεξόφλητων 
λογαριασμών κατά τη λήξη του ΠΔΠ; Κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων, η Επιτροπή κατέθεσε τελικώς πρόβλεψη πληρωμών 
μέχρι το 2020 με την ευκαιρία της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ. Αναλαμβάνετε τη δέσμευση να 
επικαιροποιείτε κάθε χρόνο την εν λόγω πρόβλεψη πληρωμών, ώστε να διαθέτει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στοιχεία 
επαρκή για τη λήψη ορθών αποφάσεων; 

Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2014 που επιτρέπεται από το ανώτατο όριο του ΠΔΠ και τους 
μηχανισμούς ευελιξίας ήταν σαφώς ανεπαρκές για να αντιμετωπιστεί η σημαντική συσσώρευση αναγκών πληρωμών που προέκυπταν 
από δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι τότε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχει συσσωρευθεί στα τέλη του 2014 πολύ μεγάλος 
όγκος εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμών, ιδίως για τα προγράμματα πολιτικής για τη συνοχή (24,7 δισ. EUR). Αυτή η «μη ομαλή» 
συσσώρευση ήταν σημαντικά μειωμένη το 2015 (8,2 δισ. EUR) και το 2016 είχε πλήρως εξαλειφθεί.  

Η απορρόφηση των εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμών και η εγγραφή στον προϋπολογισμό πρόσθετων πιστώσεων στους τομείς 3 και 4 
για να αντιμετωπιστούν οι νέες ανάγκες στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας διευκολύνθηκε από τη βραδύτερη από την 
αναμενόμενη δρομολόγηση της νέας γενιάς προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ). Η εν λόγω καθυστερημένη εκκίνηση είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερο από το αναμενόμενο επίπεδο πληρωμών για τα 
εν λόγω ταμεία τόσο το 2016 όσο και το 2017 και, ως εκ τούτου, δημιούργησε σημαντικά περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια 
πληρωμών το 2016 και το 2017.  

Η Επιτροπή λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να συνδράμει τα κράτη μέλη στην εκτέλεση των προγραμμάτων των ΕΔΕΤ, όπως η 
στενή παρακολούθηση δύο κομβικών στοιχείων που είναι πιθανό να έχουν επίπτωση στην εκτέλεση: τον διορισμό διαχειριστικών 
αρχών και αρχών πιστοποίησης και την τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων. Οι καθυστερήσεις αντιμετωπίζονται σε υψηλό 
πολιτικό επίπεδο μέσω στοχευμένων επιστολών στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη από τους Επιτρόπους που είναι αρμόδιοι για τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και τον αντιπρόεδρο κ. Katainen, αντίστοιχα. Η διαδικασία διορισμού αρμόδιων 
αρχών στα κράτη μέλη φαίνεται να επιταχύνεται και έχουν συμφωνηθεί σχέδια δράσης με τα κράτη μέλη για την τήρηση των εκ των 
προτέρων αιρεσιμοτήτων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επανεξέτασης/αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού και του 
κανονισμού Οmnibus, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για την περαιτέρω απλούστευση ορισμένων πτυχών των ΕΔΕΤ και την 
επιτάχυνση της εκτέλεσης στην πράξη.  
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Συνεπώς, για τα τελευταία έτη του παρόντος ΠΔΠ, αναμένεται ότι όλα τα προγράμματα θα φτάσουν σε κανονικό ρυθμό εκτέλεσης και 
ότι η έγκαιρη απορρόφηση κονδυλίων που σημειώθηκε την περίοδο 2011-2013 θα επαναληφθεί τόσο για τα υπό επιμερισμένη όσο και 
για τα υπό άμεση διαχείριση προγράμματα. Για τον τομέα 1β, τα προ του 2014 προγράμματα θα πρέπει να κλείσουν το 2018 και το 
2019 και τα νέα προγράμματα θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Κατά συνέπεια, η πρόβλεψη πληρωμών δείχνει επίπεδα 
πληρωμών που υπερβαίνουν τα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών για την περίοδο 2018-20.  

Προσδοκία μου είναι ότι ο κίνδυνος εκ νέου μη ομαλής συσσώρευσης μεγάλου όγκου εκκρεμοτήτων θα μετριαστεί σημαντικά με το 
νέο μέσο, που θα επιτρέπει την ανακύκλωση των μη χρησιμοποιημένων πιστώσεων πληρωμών από προηγούμενα έτη μέσω του 
συνολικού περιθωρίου πληρωμών. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγηση, στο τέλος του ΠΔΠ δεν αναμένεται να υπάρχει καμία μη 
ομαλή συσσωρευμένη εκκρεμότητα.  

Ωστόσο, όπως ισχύει για όλες τις προβλέψεις, υφίσταται μια εγγενής αβεβαιότητα και θα ήταν προτιμότερο να δημιουργηθεί απόθεμα 
ασφαλείας. Ένα τέτοιο απόθεμα θα πρέπει να προέλθει από δύο πρόσθετα στοιχεία: 1) την καταβολή το 2017 αντί για τα έτη 2018-
2020 της αποζημίωσης για τη χρήση του περιθωρίου απρόβλεπτων αναγκών για πληρωμές που κινητοποιήθηκαν το 2014 και 2) την 
αύξηση του ανώτατου ορίου του συνολικού περιθωρίου πληρωμών, ώστε η οροφή να μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο κατά την 
περίοδο 2019-2020. Και τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν μέρος της ευρείας συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο σχετικά με 
την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ, επί της οποίας ελπίζω ότι θα επιτευχθεί σύντομα τελική συμφωνία. 

Η Επιτροπή θα επικαιροποιεί τακτικά τις προβλέψεις της, τόσο τις βραχυπρόθεσμες –μέσω της λεγόμενης έκθεσης για την ενεργό 
παρακολούθηση και πρόβλεψη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού– όσο και τις μεσοπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες. Δεσμεύομαι 
να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των υφισταμένων 
ανώτατων ορίων και να εισηγηθώ σχετικά μέτρα, εάν και όπως απαιτείται.  
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3. 

 
Προπαρασκευή ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού του ΠΔΠ, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2018: 

• Όσον αφορά το ανωτέρω ζήτημα, θα μπορούσατε να δώσετε λεπτομέρειες ως προς τη χρονική στιγμή που θα παρουσιαστεί η 
νομοθετική πρόταση της Επιτροπής 
για το επόμενο ΠΔΠ, καθώς και σχετικά με το εάν και πώς προτίθεστε να συμμετάσχετε σε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό πολιτικό 
διάλογο με 
το Κοινοβούλιο σχετικά με το περιεχόμενό της; 
 
Από το πρώτο μέρος του τρέχοντος ΠΔΠ έχουν γίνει φανεροί οι περιορισμοί του προϋπολογισμού της ΕΕ και έχει αποδειχτεί ότι, 
στην τρέχουσα μορφή του, αδυνατεί να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε πρωτοφανείς προκλήσεις: 
 
• Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από την τρέχουσα περίοδο, προκειμένου να μπορέσουμε 

να πραγματοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση για την περίοδο μετά το 2020; Ποιες θα ήταν οι προτάσεις σας για έναν 
πιο ευέλικτο, αποτελεσματικό και διαφανή προϋπολογισμό της ΕΕ;  

 
Στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης του ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο έχει ήδη σκιαγραφήσει ορισμένες βασικές προτεραιότητες, 
όπως προσαρμογές της διάρκειας του ΠΔΠ, ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ίδιων πόρων, μεγαλύτερη έμφαση στην ενότητα 
του προϋπολογισμού και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία· 

• Ποιες συγκεκριμένες προτάσεις θα είχατε να κάνετε σχετικά; 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για νέο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη αποφασίσει σχετικά με την κατάλληλη 
χρονική στιγμή για τις προτάσεις της, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα εμπλακώ σε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό πολιτικό 
διάλογο με το Κοινοβούλιο.  
 
Σε αυτό το στάδιο, δεν έχω έτοιμες όλες τις προτάσεις, αλλά μπορούμε ήδη να αντλήσουμε ορισμένα διδάγματα. Το παρόν ΠΔΠ 
εγκρίθηκε το 2013 μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της στα δημόσια οικονομικά. Έκτοτε, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανούς κλίμακας προκλήσεις στο πεδίο της μετανάστευσης και της ασφάλειας, οι 
οποίες έχουν ωθήσει στα όριά του τον προϋπολογισμό της ΕΕ και για τις οποίες έχει απαιτηθεί να χρησιμοποιηθεί στο έπακρο η 
υφιστάμενη ευελιξία. Συνεπώς, συμφωνώ με την άποψη ότι στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να ενσωματωθεί 



8 

 

περισσότερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
 
Το ΠΔΠ θα συνεχίσει να παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης για προγράμματα που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στρατηγικών μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της 
μεσοπρόθεσμης προβλεψιμότητας και της ευελιξίας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων. Στο τρέχον ΠΔΠ, το 80 % 
περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι προκατανεμημένο, γεγονός που δεν επιτρέπει πάντοτε στον προϋπολογισμό να αντιδρά 
ταχέως στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Ως εκ τούτου, θα εξετάσω τρόπους για να αυξηθεί περαιτέρω η ευελιξία του προϋπολογισμού, 
για παράδειγμα με τον σχεδιασμό αποθεματικών που μπορούν να κινητοποιούνται γρήγορα τόσο εντός των ορίων βασικών 
προγραμμάτων της Ένωσης όσο και μεταξύ αυτών.  
Δεύτερον, πρέπει να θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί μέσο μόχλευσης του αντικτύπου των ενεργειών των κρατών 
μελών, καθώς και μόχλευσης ιδιωτικών επενδύσεων και αντιμετώπισης ανεπαρκειών της αγοράς. Ορισμένα στοιχεία έχουν ήδη 
αναφερθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση της 14ης Σεπτεμβρίου 2016. 

Ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν στρατηγικά σχέδια και να περιλάβουν σε αυτά ενωσιακή χρηματοδότηση, προάγουμε 
έναν ενάρετο κύκλο, στον οποίο οι εθνικές αρχές στοχοθετούν καλύτερα την χρηματοδότησή τους και παράγουν θετικά εξωτερικά 
επακόλουθα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ασφαλώς, η απλούστευση και η μεγαλύτερη τυποποίηση μπορούν να βοηθήσουν 
περαιτέρω. Επιπλέον, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να προαγάγουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε τομείς 
στους οποίους οι οικονομίες κλίμακας και/ή τα εξωτερικά επακόλουθα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτό θα έχει κεφαλαιώδη 
σημασία για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, για παράδειγμα στους τομείς της μετανάστευσης, της ασφάλειας και της άμυνας, 
ενδεχομένως με νέα εργαλεία και με τη συγκέντρωση πόρων από διάφορα επίπεδα. 

Ομοίως, ο προϋπολογισμός της ΕΕ, αν και σχετικά περιορισμένου μεγέθους, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως εργαλείο 
μόχλευσης, καθώς ακόμη και μικρά χρηματικά ποσά μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις εφόσον συναρτώνται με όρους που 
οδηγούν σε αλλαγές στη χάραξη των εθνικών πολιτικών. Ειδικότερα, τα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των νέων 
ρυθμίσεων τύπου ΕΤΣΕ, μπορούν να παράσχουν μόχλευση για ιδιωτικές πρωτοβουλίες και να τονώσουν λύσεις που βασίζονται στην 
αγορά και οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς εκείνες που βασίζονται σε επιδοτήσεις. Θεωρώ ότι αυτά τα νέα εργαλεία 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές στους τομείς της ενέργειας, των 
μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, και σε σχέση με την πολιτική συνοχής. Ωστόσο, πρέπει να θεσπιστούν σαφή κριτήρια για το 
πότε οι δράσεις θα χρηματοδοτούνται με επιδοτήσεις και πότε με χρηματοοικονομικά μέσα.  

Γενικότερα, πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για να πείσουμε τους πολίτες μας ως προς την αξία της συμμετοχής στην ΕΕ. Εν 
προκειμένω, το Κοινοβούλιο καλείται να διαδραματίσει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Πρέπει να φέρουμε τον προϋπολογισμό 
πλησιέστερα στους πολίτες και να αναρωτηθούμε –, αλλά επίσης να ρωτήσουμε τους πολίτες: πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κονδύλια της ΕΕ ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο κάθε διαθέσιμο ευρώ; Είμαι ένθερμος υποστηρικτής 
των αρχών που διέπουν την πρωτοβουλία «Προϋπολογισμός της ΕΕ επικεντρωμένος στην επίτευξη αποτελεσμάτων». Εξακολουθούν 
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να ισχύουν και θα προσφέρουν σημαντική καθοδήγηση για τις προτάσεις του επόμενου ΠΔΠ. Θα εξετάσω επίσης την αξιολόγηση των 
υφιστάμενων μηχανισμών και προγραμμάτων από την άποψη της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, των επιδόσεων και της 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά τις βασικές προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, την αύξηση της πολλαπλασιαστικής επίδρασης του 
προϋπολογισμού, του αντικτύπου και της απλούστευσης, με παράλληλη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.  
 
Στη διοργανική συμφωνία του 2013 για το ΠΔΠ 2014-2020, η Επιτροπή δήλωσε ότι «προτίθεται να προτείνει την εγγραφή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στον προϋπολογισμό από το έτος 2021». Θα αναλύσω προσεκτικά την πορεία που πρέπει να 
τηρηθεί στο ζήτημα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις και εκτιμήσεις (βλ. επίσης απάντηση στην ερώτηση 17 
της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού). 

Υπάρχει η αυξανόμενη προσδοκία ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα εξετάσω προσεκτικά τα αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας και 
για τις δυνατότητες που υπάρχουν στον εν λόγω τομέα στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ.  

Κατά την κατάθεση προτάσεων για το επόμενο ΠΔΠ θα είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή για να εξεταστεί η διάρκεια του επόμενου 
ΠΔΠ και ο τρόπος με τον οποίο θα ευθυγραμμίζεται με τους πολιτικούς κύκλους των θεσμικών οργάνων. Θα εξετάσω προσεκτικά τις 
επιλογές ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα εναρμονιστούν οι απαιτήσεις και ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία και την 
εφαρμογή των ταμείων της ΕΕ, ιδίως εκείνων που υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση, με τη διάρκεια του ΠΔΠ. 

Πιστεύω ότι η μεταρρύθμιση του ΠΔΠ της επόμενης περιόδου πρέπει επίσης να είναι μια συνεκτική μεταρρύθμιση τόσο στο σκέλος 
των δαπανών όσο και στο σκέλος της χρηματοδότησης. Θα εξετάσω προσεκτικά τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους 
ίδιους πόρους, οι οποίες θα αποτελέσουν σημαντική συμβολή στην κατάρτιση των προτάσεων για το επόμενο ΠΔΠ (βλ. επίσης 
απάντηση στην ερώτηση 4 της Επιτροπής Προϋπολογισμών) 

Καθ’ όλη τη διαδικασία κατάρτισης των προτάσεων αυτών, θα συμμετάσχω σε διαδικασία ευρείας διαβούλευσης και θα ακούσω 
προσεκτικά τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Προσβλέπω σε γόνιμη συνεργασία με την Επιτροπή, με βάση την εμπιστοσύνη και τον 
αμοιβαίο σεβασμό. Θα συνεχίσω τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είχαν καθιερώσει οι προκάτοχοί μου όσον αφορά 
την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του τρέχοντος και την κατάρτιση του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου.  

 

 
4. 

 
Ίδιοι πόροι 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην αναμόρφωση του συστήματος των ίδιων πόρων του προϋπολογισμού 
της ΕΕ. Ποια συνέχεια προτίθεστε να εξασφαλίσετε στις ιδέες και στις συστάσεις που έχει καταθέσει η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου 
για τους Ιδίους Πόρους με την τελική της έκθεση; Πιο συγκεκριμένα, ποιοι θα ήταν κατά την άποψή σας οι καλύτεροι προς 
επιλογή νέοι ίδιοι πόροι και σύμφωνα με ποια κριτήρια πιστεύετε ότι πρέπει να επιλεγούν; Πότε θα προτείνετε νέο σύστημα ίδιων 
πόρων; 

Ποια συνέχεια πρέπει να δοθεί στην έκθεση για τους ίδιους πόρους;  
 
Προσυπογράφω την ιδέα ότι το σύστημα των ίδιων πόρων για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να 
διαδραματίσει ενισχυμένο ρόλο στη στήριξη των στόχων πολιτικής και στη μείωση των εντάσεων μεταξύ των κρατών μελών και των 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τα οικονομικά της ΕΕ. Αν παρακολουθήσει κανείς τις διαπραγματεύσεις για τους ίδιους πόρους, για το 
ΠΔΠ ή ακόμα για τον ετήσιο προϋπολογισμό, μπορεί να αποκομίσει την εντύπωση ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί διαρκές 
μήλο της έριδος και ότι το όφελος ενός κράτους μέλους συνεπάγεται πάντοτε μία δαπάνη για όλους τους άλλους, και αντιστρόφως. Ως 
εκ τούτου, ανυπομονώ να δημοσιοποιηθεί η έκθεση Monti και ευελπιστώ ότι θα περιλαμβάνει ορισμένες νέες και πρακτικές ιδέες για 
το πώς θα υπερβούμε την αδιέξοδη νοοτροπία μηδενικού αθροίσματος.  
 
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει εξονυχιστικά την έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους μόλις δημοσιευθεί. Τα 
συμπεράσματα της ομάδας δεν έχουν επίσημο νομικό καθεστώς, αλλά, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τους 
Ιδίους Πόρους αριθμεί στις τάξεις της τρεις επιφανείς επιτρόπους. Παρότι ήταν εντεταλμένοι να ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες της ομάδας.  
 
Ποιοι είναι οι καλύτεροι υποψήφιοι; Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής τους; 
 
Η πρώτη αξιολόγηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου παρείχε ήδη έναν εύλογο κατάλογο κριτηρίων για την αξιολόγηση της 
βιωσιμότητας των ίδιων πόρων, ή τη βάση τους. Δεν είναι τόσο δύσκολο να υπάρξει συμφωνία όσον αφορά έναν κατάλογο 
απαιτήσεων που καθορίζονται με επιστημονικά κριτήρια ή με βάση την κοινή λογική. Η πραγματική πρόκληση θα είναι να φτάσουμε 
σε ένα στάδιο κατά το οποίο τα κράτη μέλη θα επιθυμούν πραγματικά να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση οποιοδήποτε άλλα κριτήρια 
εκτός από το: ποιο είναι το καλύτερο καθαρό αποτέλεσμα για το δικό μου ετήσιο δημόσιο ταμείο. 
 
Συνεπώς, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσω ότι οικονομικές παράμετροι, όπως η τομεακή απόδοση, τα 
παράλληλα οφέλη όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της πολιτικής μας ή η συνολική συνοχή της δημοσιονομικής αρχιτεκτονικής 
της ΕΕ θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της συζήτησης. Ελπίζω η έκθεση Monti να προσδώσει ώθηση καινοτομίας και προς την 
κατεύθυνση αυτή. Και ελπίζω ότι μπορώ να βασίζομαι στη στενή συνεργασία μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 για την 
προετοιμασία του εδάφους για μια τέτοια ορθολογική συζήτηση με άξονα τις πολιτικές.  
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Στην διακοινοβουλευτική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε εδώ τον περασμένο Σεπτέμβριο συζητήθηκαν επίσης τα ζητήματα αυτά. 
Και ήταν εξαιρετική κίνηση η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη συζήτηση σε πρώιμο στάδιο. Πιστεύω ότι η συζήτηση θα 
συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της προσεχούς Εβδομάδας για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· καθώς και σε διάφορα εθνικά κοινοβούλια και τις 
επιτροπές προϋπολογισμού και ευρωπαϊκών υποθέσεων. Το γεγονός αυτό αναμένεται να δημιουργήσει κάποια δυναμική ενόψει μιας 
μεταρρύθμισης με μεγάλη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τι κάνει η ΕΕ για αυτούς.  
 
Χρονοδιάγραμμα; 
 
Η Επιτροπή κατ’ αρχάς θα εξετάσει σε βάθος την έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους, όπως προβλέπεται 
στην κοινή δήλωση για τους ίδιους πόρους του Νοεμβρίου 2013. Σε αντίθεση με τον κανονισμό για το ΠΔΠ, δεν υπάρχει νομικά 
δεσμευτική ημερομηνία για την πρόταση νέας Απόφασης για τους Ίδιους Πόρους (ΑΙΠ). Εξάλλου, η απόφαση που είναι σε ισχύ δεν 
έχει ημερομηνία λήξης. Ωστόσο, παραδοσιακά η ΑΙΠ καλύπτει την ίδια περίοδο με το ΠΔΠ. Δεδομένου μάλιστα ότι η πλευρά των 
εσόδων αποτελεί σημαντικό δομικό στοιχείο του συνολικού χρηματοδοτικού σχήματος καθόλη τη διάρκεια της επόμενης περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού, οι επόμενες προτάσεις για τα έσοδα θα πρέπει να κατατεθούν εγκαίρως, ώστε να μπορούν να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων σε συνδυασμό με το μελλοντικό ΠΔΠ. Έτσι, οι διαπραγματευτές θα έχουν στη διάθεσή 
τους όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για μια επιτυχή έκβαση.  

 
 
 

5. 

 
Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων / χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 

Η ειδική έκθεση 19/2016 του ΕΕΣ με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα 
από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013» επισημαίνει τα ιδιαιτέρως χαμηλά ποσοστά εκταμίευσης των χρηματοοικονομικών 
μέσων που τελούν υπό τη διαχείριση του ομίλου της ΕΤΕπ (43 % έναντι 60 % που ισχύει για τα μέσα που έχουν αναλάβει άλλοι 
διαχειριστές). Πώς εξηγείτε το γεγονός αυτό; 
 
Η έκθεση επισημαίνει επίσης το υψηλότερο του αναμενομένου κόστος υλοποίησης των χρηματοοικονομικών μέσων κατά την 
περίοδο 2007-2013. Πώς ακριβώς πιστεύετε ότι μπορεί η ΕΤΕπ να συμβάλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων; Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσατε να περιγράψετε πώς 
αντιλαμβάνεστε εσείς προσωπικά τον ειδικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στο μέλλον η ΕΤΕπ ως η μόνη τράπεζα που έχει 
ιδρυθεί δυνάμει των Συνθηκών; 
 

Στις απαντήσεις της στην ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 του ΕΕΣ, η Επιτροπή έχει παράσχει στοιχεία του ιστορικού που εξηγούν τα 
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χαμηλά ποσοστά εκταμίευσης για τα χρηματοοικονομικά μέσα που τελούν υπό τη διαχείριση του ομίλου της ΕΤΕπ. Για τις επενδύσεις 
σε ΜΜΕ, αναμένεται περαιτέρω σημαντική αύξηση έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας. Για τις επενδύσεις σε ταμεία αστικής 
ανάπτυξης, το γεγονός ότι τα έργα έχουν χαρακτήρα υποδομών συνεπάγεται πιο σύνθετες διαδικασίες αδειοδότησης, κρατικών 
ενισχύσεων και πληρωμών ανάλογα με την εξέλιξη των έργων. 
 
Για περαιτέρω βελτιώσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχή των αμοιβών με βάση τις επιδόσεις έχει ήδη αποτυπωθεί στον 
δημοσιονομικό κανονισμό. Η εν λόγω αρχή εφαρμόζεται στη χρηματοδοτική και διοικητική συμφωνία πλαίσιο (ΧΔΣΠ) που υπέγραψε 
η Επιτροπή με την ΕΤΕπ και αποτελεί τη βάση για όλες τις συμφωνίες ανάθεσης αρμοδιοτήτων που υπογράφονται με την ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις των προγραμμάτων, που προβλέπεται να 
πραγματοποιηθούν το 2017, θα παράσχουν μια εκτίμηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας του τρόπου εκτέλεσης. Θα ζητήσω 
από τις υπηρεσίες μου να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις πληροφορίες και να τις λάβουν υπόψη για τον σχεδιασμό της νέας 
γενιάς προγραμμάτων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. 
 
Γενικότερα, πιστεύω ότι η ΕΤΕπ αποτελεί σημαντικό εταίρο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω καινοτόμων 
χρηματοοικονομικών μέσων και πιστωτικών εγγυήσεων. Η ευθυγράμμισή της με τις πολιτικές της ΕΕ, η οικονομική της ευρωστία και 
εμπειρογνωσία, καθώς και η ευρεία κάλυψη όλων των κρατών μελών, την καθιστά ξεχωριστό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Έχω σαφώς 
την πρόθεση να συνεργαστώ στενά με την ΕΤΕπ για τον σχεδιασμό καινοτόμων τρόπων μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το 
έχω μάλιστα ήδη κάνει στο πλαίσιο του ρόλου μου ως Επιτρόπου αρμόδιου για την ψηφιακή οικονομία, για παράδειγμα με τη 
δημιουργία του ταμείου για τη διευκόλυνση της ευρυζωνικής σύνδεσης της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, θα μεριμνήσω ώστε κάθε ανησυχία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη λογοδοσία της ΕΤΕπ και την υποβολή εκθέσεων από μέρους της θα αντιμετωπίζεται 
δεόντως, όπως είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι στόχος και της ίδιας της ΕΤΕπ. Ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι ασφαλώς ο στρατηγικός εταίρος της 
ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και λογοδοτεί πλήρως στο πλαίσιο αυτό. 

 

 

 
6. 

 
Απλούστευση  

Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου του ΠΔΠ, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στην αξιοποίηση κονδυλίων 
της ΕΕ, γεγονός που ωθεί την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και ορισμένων άλλων 
κανονισμών. Μία από τις κύριες επιδιώξεις είναι η απλούστευση. Ωστόσο, η υπέρμετρη περιπλοκότητα που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι δικαιούχοι στην προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια είναι ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αποτελεσματικότητας του προϋπολογισμού, αξιοπιστίας και εντυπώσεων. Το 
πρόβλημα αυτό δεν περιορίζεται στην τρέχουσα περίοδο ΠΔΠ αλλά αποτελεί ένα από τα καίρια ζητήματα που τίθενται ενόψει της 
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επόμενης περιόδου ΠΔΠ. Ποιες συγκεκριμένες προτάσεις θα είχατε να κάνετε σχετικά; 
 

Πρόθεσή μου είναι να ολοκληρώσω την εν εξελίξει διαδικασία απλούστευσης και να προχωρήσω όσο το δυνατόν περισσότερο για τη 
μελλοντική περίοδο του ΠΔΠ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μέτρα απλούστευσης για τους δικαιούχους των προγραμμάτων της ΕΕ, 
τα οποία αξίζει να ληφθούν υπόψη.  
 
 
Νομοθετικές δραστηριότητες 2012 
 
Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση συνεκτικότερων και απλούστερων δημοσιονομικών κανόνων επιτεύχθηκε το 2012. Η Επιτροπή 
υπέβαλε προτάσεις για τα προγράμματα που καλύπτονται από το ΠΔΠ 2014-2020, με τις οποίες: 
 

• μειώθηκε ο αριθμός των προγραμμάτων και μέσων, 
• τα οποία συγκεντρώθηκαν σε ενιαίο πλαίσιο με κοινούς κανόνες, 
• απλουστεύθηκαν οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων και τη δήλωση δαπανών από τους τελικούς δικαιούχους, 
• διευκολύνθηκε η ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 
• κατέστη δυνατή η σύσταση καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ και  
• βελτιώθηκε η οικονομική απόδοση των ελέγχων. 

 
Η έγκριση των τομεακών βασικών πράξεων αποτέλεσε αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης από τη ΓΔ BUDG, μέσω του 
θεματολογίου απλούστευσης, στο οποίο επισημαίνονται ορισμένα σημαντικά επιτεύγματα. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 
μέσα απλούστευσης εισάγονταν ως επιλογές (και δεν ήταν υποχρεωτικά), οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής (άμεση ή έμμεση διαχείριση) ή από τα κράτη μέλη (επιμερισμένη διαχείριση).  
 
Αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού/τομεακών νομικών βάσεων («Omnibus») το 2016 
 
Η πείρα που αποκτήθηκε από το 2014 και από τις εργασίες της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την 
παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων κατέδειξαν ότι 
υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω απλούστευση. Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού 
κανονισμού έδειξε επίσης σαφείς προσδοκίες των ενδιαφερομένων στον τομέα. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση τον 
Σεπτέμβριο 2016 (COM(2016)605). 
 
Η παρούσα πρόταση για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού αποτελεί το «ποιοτικό» μέρος της ενδιάμεσης 
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επανεξέτασης του ΠΔΠ με στόχο την καθιέρωση απλούστερων και πιο ευέλικτων δημοσιονομικών κανόνων. Αποτελεί μία από τις 
βασικές συνιστώσες της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για προϋπολογισμό που εστιάζεται στα αποτελέσματα (BFOR) και καταργεί 
τους κανόνες εφαρμογής της Επιτροπής του δημοσιονομικού κανονισμού. Αντί των δύο αυτών κειμένων, θα υπάρχει μόνο ένα: ο 
δημοσιονομικός κανονισμός. Αυτό οδηγεί σε σημαντική μείωση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ κατά 25 % σε σύγκριση με 
τους προηγούμενους κανόνες.  
Με την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού, και έως 15 τομεακών πράξεων σε μια ενιαία πράξη, η Επιτροπή επιδιώκει μια 
συνεκτική και ταχεία διαπραγμάτευση/έγκριση από τον νομοθέτη με πολιτική συμφωνία μέχρι τα μέσα του 2017 για έναρξη ισχύος 
την 1/1/2018 ώστε να υπάρξει αντίκτυπος στα τρία τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ.  
 
Η πρόταση του 2016 περιέχει απλουστεύσεις στον δημοσιονομικό κανονισμό για δικαιούχους επιχορηγήσεων, επίπεδα ελέγχου, 
συνδυασμό ταμείων και χρήση χρηματοδοτικών μέσων. Ο συνδυασμός των διαφόρων ταμείων της ΕΕ αποτελεί έναν καλό τρόπο για 
την καλύτερη χρήση του προϋπολογισμού και τη διασφάλιση της αξιοποίησης πιθανών συνεργειών στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 
 
 
Η πρόταση για αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού περιλαμβάνει επίσης τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στους τομεακούς 
δημοσιονομικούς κανόνες οι οποίοι ορίζονται σε 15 νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολυετή προγράμματα («omnibus). Οι 
τρέχουσες προτάσεις τροποποίησης των κανόνων για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία έχουν ως στόχο την 
καθιέρωση απλούστερων και πιο ευέλικτων κανόνων. Σε αυτές τις προτάσεις έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις της ομάδας υψηλού 
επιπέδου για την απλούστευση των ΕΔΕΤ. Ακολουθεί σύντομη επισκόπηση των προτάσεων απλούστευσης που υποβλήθηκαν: 
 
1. Μείωση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους 
Ευκολότερη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους (ΑΕΚ) 

• Κατάργηση του ανωτάτου ορίου για τα κατ’ αποκοπήν ποσά 
• Υποχρεωτική χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, εάν η δημόσια στήριξη δεν υπερβαίνει το 

ποσό των 100 000 EUR για δράσεις που δεν υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω δημόσιων συμβάσεων 
• Επέκταση της χρήσης κατ’ αποκοπή ποσοστού  
• Χρήση των σχεδίων προϋπολογισμών ως συμπληρωματική μεθοδολογία για τον καθορισμό απλουστευμένων δαπανών εφόσον 

η δημόσια στήριξη δεν υπερβαίνει τις 100 000 EUR, άρθρο 67 παράγραφος 5 στοιχείο α) του ΚΚΔ 
• αποσαφήνιση των απαιτήσεων για επαλήθευση της διαχείρισης, όταν χρησιμοποιούνται οι ΑΕΚ 
• Δυνατότητα για χρηματοδότηση βάσει της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για την πρόοδο της υλοποίησης 
• Δυνατότητα της Επιτροπής να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον ορισμό των απλουστευμένων επιλογών κόστους και 

των σχετικών μεθόδων, άρθρο 67 παράγραφος 5 στοιχείο α) του ΚΚΔ 
 
Κοινά σχέδια δράσης 
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• Μικρότερες απαιτήσεις για την ελάχιστη δημόσια δαπάνη που χορηγείται σε κοινό σχέδιο δράσης (5 εκατ. EUR αντί 10 εκατ. 
EUR) και για το ποσοστό της δημόσιας στήριξης του ΕΠ (5 % αντί 20 %) 

• Δεν καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για το πρώτο κοινό σχέδιο δράσης που υποβάλλεται στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση και των στόχων της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 

• Λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο 
• Δεν απαιτείται η διευθύνουσα επιτροπή για το κοινό σχέδιο δράσης να είναι διαφορετική από την επιτροπή παρακολούθησης 

του προγράμματος 
 
 
2. Ενίσχυση των συνεργιών  
Συνδυασμός του ΕΤΣΕ με το ΕΔΕΤ — ρητές διατάξεις που επιτρέπουν την κατ’ αναλογία κατανομή των δαπανών από ένα ΕΔΕΤ σε 
συνδυασμό με άλλα μέσα της ΕΕ· 
 
 
3. Πιο αποτελεσματική χρήση των χρηματοδοτικών μέσων (Κανονισμός περί Κοινών Διατάξεων ΚΚΔ — τροποποιήσεις)  
Η πρόταση προβλέπει την απευθείας ανάθεση σε δημόσιες τράπεζες ή ιδρύματα που λειτουργούν στο πλαίσιο δημόσιας εντολής για τη 
συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης και ορισμένες άλλες τροποποιήσεις, με στόχο τον εξορθολογισμό ή την αποσαφήνιση των 
διατάξεων που αφορούν τα χρηματοδοτικά μέσα (έλεγχος, δημοσιονομικές διορθώσεις, αρνητικά επιτόκια). 
Η πρόταση της Επιτροπής διευρύνει και ενισχύει τις δυνατότητες συνδυασμού μεταξύ των διαφόρων μορφών ενωσιακής 
χρηματοδότησης , και ιδίως του ΕΤΣΕ, με χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που τελούν υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση από τον 
προϋπολογισμό της Επιτροπής και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τα οποία διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.  
 
 
4. Απλούστερη και πιο λιτή διοίκηση της ΕΕ 

• Παροχή ασφάλειας δικαίου σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων (που συνδέονται με την «ηλεκτρονική συνοχή») 

• Επιπλέον δυνατότητα για τον καθορισμό των δυνητικών καθαρών εσόδων μίας πράξης με βάση κατ’ αποκοπή ποσοστό που 
καθορίζεται στο επίπεδο του κράτους μέλους για πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα. Επιπλέον, η πρόσθετη δυνατότητα 
μείωσης του ποσοστού συγχρηματοδότησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παραγωγή εσόδων προτείνεται τώρα να είναι 
διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού και όχι μόνο κατά τη στιγμή της έγκρισης του προγράμματος· 

• Προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να αξιοποιούν τη δυνατότητα αξιολόγησης των μεγάλων έργων από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, προτείνεται να επιτραπεί η δήλωση δαπανών να υποβάλλεται στην Επιτροπή ήδη σε 
προγενέστερο στάδιο· 

• Να απαλειφθεί η διατύπωση «μικρής κλίμακας» σε σχέση με τη δυνατότητα χρηματοδότησης πολιτιστικών υποδομών και 
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υποδομών βιώσιμου τουρισμού. 

Δεδομένου ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση με το ΕΚ και το Συμβούλιο σχετικά με το ότι είναι αναγκαία η απλούστευση των 
δημοσιονομικών κανόνων, αυτό αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να εγκριθεί η φιλόδοξη πρόταση της Επιτροπής. 
 
 
Εσωτερικός εξορθολογισμός στο επίπεδο των υπηρεσιών της Επιτροπής 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον προϋπολογισμό που εστιάζεται στα αποτελέσματα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εντοπίζουν 
διαρκώς και εφαρμόζουν μέτρα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην απλούστευση για τους δικαιούχους: 

• βέλτιστες πρακτικές σε ό, τι αφορά τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των ελέγχων·  
• στοιχεία που ενδέχεται να περιπλέξουν το εργασιακό περιβάλλον·  
• περαιτέρω απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών. 

 
 
Χρηματοδοτική προσέγγιση της ΕΕ για το επόμενο ΠΔΠ — Περαιτέρω απλούστευση στη νέα γενιά προγραμμάτων 
Οι προτάσεις απλούστευσης του 2016 για τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους τομεακούς κανόνες που περιγράφονται ανωτέρω 
είναι τεχνικής φύσης και δεν βοηθούν την πολιτική συζήτηση σχετικά με τη βασική προσέγγιση της χρηματοδότησης για το επόμενο 
ΠΔΠ.  
Υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω απλούστευση κατά την προετοιμασία των νομικών βάσεων για το επόμενο ΠΔΠ, διασφαλίζοντας 
ειδικότερα την περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων που ισχύουν για τα διάφορα προγράμματα.  
Η περαιτέρω απλούστευση της χρηματοδότησης της ΕΕ θα πρέπει σαφώς να αποτελεί βασικό μέρος των νομοθετικών προτάσεων για 
το επόμενο ΠΔΠ. Ωστόσο, είναι ακόμη πολύ νωρίς για λεπτομέρειες, διότι απαιτείται προσεκτική εξέταση των διαφόρων στοιχείων 
που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα κράτη μέλη, η Επιτροπή των Περιφερειών και το Ελεγκτικό Συνέδριο, κ.λπ., αλλά και των 
μελετών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. 
 
Σε αυτό το στάδιο, οι ακόλουθοι τομείς μπορεί να φαίνεται ότι είναι σημαντικοί προς αξιοποίηση για την επόμενη γενιά των ταμείων 
της ΕΕ: 
 

• Να αναληφθούν περαιτέρω δράσεις για την προσέγγιση «Προϋπολογισμός που εστιάζεται στα αποτελέσματα» και να 
αναζητηθούν οι καλύτεροι μηχανισμοί χορήγησης στήριξης της ΕΕ προς τους δικαιούχους. Για παράδειγμα, μπορούμε να 
κάνουμε περισσότερα μέσω των πληρωμών με βάση τα αποτελέσματα; Είναι η τρέχουσα κατανομή των καθηκόντων μεταξύ 
των διαφόρων ταμείων της ΕΕ ο καλύτερος τρόπος παράδοσης, λαμβανομένων υπόψη των νέων προκλήσεων; 

• Περαιτέρω συγκέντρωση των δημοσιονομικών κανόνων που διέπουν την επιμερισμένη διαχείριση (κυρίως των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων). 
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• Διασφάλιση ενιαίας προσέγγισης ελέγχου. 

• Συντόμευση του χρόνου πιστοποίησης των δαπανών των οργανισμών. 

• Δημιουργία ενιαίου συνόλου κανόνων για συγκεκριμένο είδος στήριξης της ΕΕ, π.χ. χρηματοδοτικών μέσων, ώστε να 
αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των κανόνων. 

• Προώθηση της τυποποίησης όσον αφορά το κόστος και τους τύπους των έργων. 

• Για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, εξεύρεση τρόπων για να διευκολυνθεί η τήρηση των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις.  

 

 



18 

 

 

II. Ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
 

Αριθ. Ερώτηση 

 Συνέχεια στις δεσμεύσεις της Επιτροπής 

1 
1. 

 
Με την ευκαιρία της δημόσιας ακρόασης που διεξήγαγαν στις 2 Οκτωβρίου 2014 οι Επιτροπές Προϋπολογισμών, 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού και Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Kristalina Georgieva είχε θετικές αντιδράσεις σε ορισμένες ανησυχίες και ερωτήσεις που τέθηκαν από μέλη της CONT 
ιδίως όσον αφορά τα εξής: πλήρης διαφάνεια στη διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ, αναγκαιότητα ανάθεσης 
περισσότερων αρμοδιοτήτων στα κράτη μέλη κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, βελτίωση των 
επιδόσεων της OLAF και διασφάλιση μιας ομαλής σχέσης με την Επιτροπή Εποπτείας της, πάταξη της απάτης, της 
διαφθοράς και της φοροαποφυγής, υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για την πάταξη του 
οργανωμένου εγκλήματος, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των δημοσίων επενδύσεων της ΕΕ, αποτελεσματικότητα 
των οργανισμών της ΕΕ, βελτίωση της αξιολόγησης και της μεθόδου υποβολής εκθέσεων σχετικά με την οικονομική 
επίδοση της Ένωσης - συμπεριλαμβανομένης της συνέχειας που δίνεται στις εκθέσεις, βελτίωση του ελέγχου της 
συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες και της επίτευξης των πολιτικών στόχων, χρήση εθνικών 
δηλώσεων, περικοπή περιττών δαπανών, βλαβερές συνέπειες των ευρωπαϊκών επενδύσεων από άποψη 
μετεγκατάστασης, συντόμευση χρόνου αντίδρασης στις παρατυπίες - βελτίωση και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων, 
βελτίωση των μεθόδων που χρησιμοποιούν Επιτροπή και Eurostat για την επαλήθευση των δεδομένων περί ΑΕΕ των 
κρατών μελών, και προστασία των παραδοσιακών ιδίων πόρων από την απάτη - ιδίως όσον αφορά την 
άτυπη/γκρίζα οικονομία. Σε ποιον βαθμό προτίθεται ο κ. Oettinger να τιμήσει τις δεσμεύσεις της προκατόχου του; 

Θα εξασφαλίσω πλήρως τη συνέχεια όσον αφορά την υλοποίηση των αιτημάτων που υποβλήθηκαν από την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή και που έγιναν δεκτά από την Επιτροπή κατά τα προηγούμενα έτη.  
 
Η Επιτροπή είχε ήδη πολλές ευκαιρίες από το 2014 να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την 
πρόοδο που σημειώθηκε και τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των ανησυχιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε πραγματοποιήθηκε μέσω των ετήσιων εκθέσεων από την Επιτροπή προς 
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απόφαση απαλλαγής (βλ. την έκθεση 
COM(2016)674final σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014). Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για να υλοποιήσει την πλειονότητα των αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απαλλαγής για το 2014: νέες δράσεις για 88 αιτήματα και υπό εξέλιξη δράσεις για 227 από αυτά.  
 
Το ίδιο έγινε με τις ακροάσεις απαλλαγής και άλλες ανταλλαγές απόψεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαντήσεις σε 
γραπτές ερωτήσεις και άλλες κοινοποιήσεις τόσο από την Αντιπρόεδρο Georgieva όσο και άλλους Επιτρόπους για τα αντίστοιχα 
χαρτοφυλάκια τους, είτε στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής είτε σε βάση ad hoc.  
 
Χάρη στην καλή συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, η Επιτροπή έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων ετών, για παράδειγμα: 
 

- Όσον αφορά τη διαφάνεια, η Επιτροπή έλαβε σημαντικά μέτρα για το τρέχον έτος με τη δημοσίευση της αποκαλούμενης 
ενοποιημένης δέσμης δημοσιονομικών εκθέσεων τον Ιούλιο. Παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με αμφότερα τα ζητήματα 
επίδοσης και συμμόρφωσης· 

- Σχετικά με τις επιδόσεις και τη σχέση κόστους-οφέλους, αυτή η δέσμη περιλαμβάνει την ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και 
τις επιδόσεις, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των προγραμμάτων του ΠΔΠ 2014-2020 και τα τελευταία 
διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων του ΠΔΠ 2007-2013. Η Επιτροπή θα 
συνεχίσει τις εργασίες της για τη βελτίωση της ποιότητας των επιδόσεων· 

- Σχετικά με τη συμμόρφωση, εκτός από το «πιστοποιητικό καλής υγείας» για τους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΕ για την 9η 
συνεχή χρονιά, η μείωση του επιπέδου σφαλμάτων που αναφέρθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από 4,4 % στην ετήσια 
έκθεσή του για το 2014 στο 3,8 % στην ετήσια έκθεσή του για το 2015, αποτελεί θετικό μήνυμα προς τους ενδιαφερόμενους 
φορείς και δηλώνει ότι οι προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών για να μειωθεί το επίπεδο σφαλμάτων έχουν 
αποτελέσματα·  

- Όσον αφορά τις επιδόσεις της OLAF, η υπηρεσία έχει προβεί σε σημαντική αναδιοργάνωση από το 2012 και μετά, με σκοπό 
την ενίσχυση των ανεξάρτητων ερευνητικών επιδόσεων και τη διασφάλιση της κινητοποίησης του μέγιστου αριθμού πόρων για 
την ενεργό καταπολέμηση της απάτης. Οι ερευνητικές επιδόσεις της OLAF έχουν βελτιωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη, 
με ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων από την υπηρεσία, καθώς και την έναρξη και την περάτωση περισσότερων ερευνών 
απ’ ό,τι προηγουμένως· 

- Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ομαλή σχέση μεταξύ της OLAF και της επιτροπής εποπτείας, ιδίως με 
την υποβολή πρότασης τροποποίησης του 2016 του κανονισμού αριθ. 883/2013 για να εξασφαλιστεί περαιτέρω η ανεξαρτησία 
της γραμματείας της επιτροπής εποπτείας·  

- Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), καθώς και η έγκριση του σχεδίου οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της 
απάτης μέσω του ποινικού δικαίου (οδηγία ΠΟΣ), εξακολουθούν να αποτελούν βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής της 
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Επιτροπής για την ενίσχυση της ποινικής δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της απάτης. 
 
Τα μέτρα που αναφέρονται ανωτέρω δεν είναι εξαντλητικά. Γενικότερα, για προληπτικούς λόγους, η απλούστευση της αξιοποίησης 
των πόρων της ΕΕ αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πρωτοβουλίας «Προϋπολογισμός της ΕΕ που εστιάζεται στα αποτελέσματα». Η 
νομοθεσία για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 προσφέρει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για την απλούστευση και μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Η Επιτροπή εφαρμόζει επίσης ενεργό πολιτική για τη διακοπή και αναστολή των πληρωμών, όταν κρίνεται 
αναγκαίο. 
 
Όσον αφορά το διορθωτικό σκέλος, το συνολικό ποσό των δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων που επιβλήθηκαν ανήλθε σε 
περίπου 3,9 δισ. EUR το 2015, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 2,7 % των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν. Επίσης, η Επιτροπή 
υπέβαλε για πρώτη φορά κατά τη λήξη του οικονομικού έτους 2015 πρόβλεψη για τα επισφαλή ποσά κατά το κλείσιμο, δηλαδή 
ενοποιημένη εκτίμηση των σφαλμάτων που απομένουν μετά την εφαρμογή όλων των διορθωτικών μέτρων στο τέλος των 
προγραμμάτων. Η προσέγγιση αυτή απηχεί το γεγονός ότι ο κύκλος ελέγχου είναι πολυετής και εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 
έτη χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων. Τα επισφαλή ποσά κατά το κλείσιμο το 2015 κυμαίνονταν μεταξύ 0,8 % και 1,3 % 
για τους διάφορους τομείς πολιτικής. 
 
Δεσμεύομαι πλήρως, όπως και οι Επίτροποι συνάδελφοι μου , να συνεχίσω την καλή συνεργασία και την υλοποίηση των δράσεων που 
έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής των προηγούμενων ετών.  

 

 
2. 

 
Η Αντιπρόεδρος Kristalina Georgieva ξεκίνησε να εργάζεται επί ενός προϋπολογισμού της ΕΕ επικεντρωμένου στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων στην αρχή της θητείας της ως Αντιπροέδρου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα 
η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στήριξε με θέρμη τις προσπάθειές της και προσέβλεπε σε χρήση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ προσανατολισμένη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις επιδόσεις. Πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε 
κι άλλη έμφαση στις επιδόσεις; Προτίθεστε, από τη θέση του αρμοδίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ Επιτρόπου, να 
ακολουθήσετε στα βήματα της Αντιπροέδρου Georgieva προκειμένου να υπάρξει απτή πρόοδος προς την κατεύθυνση 
μιας διαδικασίας προϋπολογισμού επικεντρωμένης στις επιδόσεις; 
 
Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της πρωτοβουλίας «Προϋπολογισμός της ΕΕ που εστιάζεται στα αποτελέσματα» (BFOR). Περισσότερο 
από ποτέ, η αξία του να είναι μία χώρα μέλος της Ένωσής μας τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ο θετικός αντίκτυπος του προϋπολογισμού 
της ΕΕ στους πολίτες και τις κοινότητες αποτελεί πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να αποδειχθεί η αξία των θεσμικών μας οργάνων. Οι 
περιορισμένοι δημόσιοι πόροι, σε συνδυασμό με τις όλο και πιο συχνές και σημαντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έχει οδηγήσει 
αναπόφευκτα στην απαίτηση για καλύτερες επιδόσεις. Κατά τα τελευταία δύο έτη, με τον προϋπολογισμό της ΕΕ που εστιάζεται στα 



21 

 

αποτελέσματα έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες που προσφέρονται από το πλαίσιο επιδόσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ το οποίο 
καθιερώθηκε με το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η 
συνεχής συμμόρφωση.  
 
Σημειώθηκε πρόοδος στην κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων με σταδιακές αλλά σημαντικές βελτιώσεις. Από τη σύγκριση 
με τις διεθνείς πρακτικές προκύπτει ότι το σύστημα επιδόσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και σύμφωνο 
με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές: έχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τις 
επιδόσεις και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε τακτική βάση. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την άμεση κατάρτιση 
προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων κατά περίπτωση, όπως το αποθεματικό επίδοσης στο Ταμείο Συνοχής. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
ενημέρωση σχετικά με τις επιδόσεις που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο, οι σχετικές με τις επιδόσεις εκθέσεις έχουν εξορθολογιστεί και 
απλουστευτεί για το τρέχον έτος. Η Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ θεσπίστηκε ως 
τμήμα της ενοποιημένης δέσμης δημοσιονομικών εκθέσεων που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2016. Παράλληλα με την ενίσχυση 
της διαφάνειας και της λογοδοσίας, προσφέρει καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ.  
 
Εξίσου σημαντική στην ατζέντα του BFOR, η συμμόρφωση έχει βελτιωθεί χάρη σε αποτελεσματικούς ελέγχους. Αυτό οδήγησε σε 
χαμηλότερο ποσοστό εκτιμώμενου σφάλματος στην πλέον πρόσφατη ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η 
Επιτροπή συμπληρώνει τις πληροφορίες αυτές με εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων κατά τη διάρκεια ζωής των 
προγραμμάτων με δείκτη για τα επισφαλή ποσά κατά το κλείσιμο.  
 
Η τρίτη πτυχή συνδέεται με τη συνέχιση των προσπαθειών απλούστευσης. Οι απλούστεροι κανόνες ενισχύουν τόσο την 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου όσο και του προγράμματος. Η ανασκόπηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που 
παρουσίασε η Επιτροπή το 2016 καταρτίστηκε με βάση τις αρχές του προϋπολογισμού που εστιάζεται στα αποτελέσματα, όπως και η 
πρόταση προϋπολογισμού του 2017 στην οποία λήφθηκαν υπόψη οι επιδόσεις των προγραμμάτων μέσω των γραμμών του 
προϋπολογισμού.  
 
Τέλος, η ενημέρωση σχετικά με τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ συνεπάγεται λογοδοσία όχι μόνο προς την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή, αλλά και προς ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών και, κυρίως, στους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Ο BFOR 
εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών. Για τον 
λόγο αυτό, σκοπεύω να συνεχίσω την πρακτική των ετήσιων διασκέψεων του BFOR. Έχω διαπιστώσει τη σημασία της συνεργασίας 
των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας μου ως Επίτροπος για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, καθώς και 
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Έχω αντιληφθεί ότι οι διασκέψεις για τον BFOR 
έχουν εμβαθύνει τον πολιτικό διάλογο σχετικά με τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ και ήταν σημαντικό στοιχείο για την 
εισαγωγή βελτιώσεων και την παρουσίαση της επανεξέτασης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οι συναντήσεις 
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εμπειρογνωμόνων με θέμα την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών οργάνων παρείχαν 
πολύτιμη ανάλυση στη διαδικασία του BFOR, με την εμβάθυνση της κοινής βάσης γνώσεων σχετικά με τις επιδόσεις βέλτιστων 
πρακτικών και τη δημιουργία ενάρετου κύκλου πειθαρχίας, λογοδοσίας και οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τέλος, η εφαρμογή 
«αποτελέσματα της ΕΕ» ( "EU Results" app) κατέστησε προσβάσιμες στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, παρέχοντας στοιχεία για μεγάλο αριθμό έργων σε ολόκληρη την Ένωση. 
 
Είμαι αποφασισμένος να συνεχίσω τις προσπάθειες για τον BFOR στον τομέα της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, 
με συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της περιπλοκότητας του πλαισίου επιδόσεων και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των 
πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις. Η πείρα των τελευταίων δύο ετών από την πρωτοβουλία BFOR θα προσφέρει χρήσιμα 
διδάγματα για την προετοιμασία του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
προϋπολογισμού με βάση τις επιδόσεις για τη νέα γενιά προγραμμάτων. Με επίκεντρο τους τομείς στους οποίους πραγματοποιούμε 
δαπάνες, ο τρόπος με τον οποίο ο προϋπολογισμός της ΕΕ επενδύεται και με τον οποίο αξιολογούνται οι επιδόσεις του, καθώς και ο 
τρόπος με τον οποίο παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται θα παραμένουν συναφείς 
κατευθυντήριες αρχές στο πλαίσιο αυτό.  

 
 

 
3. 

 
Αξιοπιστία των δεδομένων που κοινοποιούν τα κράτη μέλη 
 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισημάνει σε πολλές από τις ετήσιες εκθέσεις του ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο 
βελτίωσης ως προς την ακρίβεια των δεδομένων που διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα κράτη μέλη όσον αφορά την επιμερισμένη 
διαχείριση. Πιστεύετε ότι μπορεί η Επιτροπή να πράξει περισσότερα προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση αυτή; Πως 
σκοπεύετε, από τη θέση του αρμοδίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ Επιτρόπου, να προσεγγίσετε το ζήτημα αυτό; 

Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης αντικατοπτρίζουν τα 
αποτελέσματα των ελέγχων και των λογιστικών ελέγχων που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. Τα δεδομένα που κοινοποιούνται 
περιλαμβάνουν όλα τα εντοπισθέντα σφάλματα. Οι ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης υποβάλλουν επίσης 
εκθέσεις σχετικά με τις αδυναμίες των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. Στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, η Επιτροπή 
συνεργάζεται σταθερά και σε συνεχή βάση με τα κράτη μέλη για να τα βοηθήσει να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων ελέγχου τους. Αυτό μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω σχεδίων δράσης που παρακολουθούνται στενά από τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής. Τα θέματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί σε προκαταρκτικό στάδιο με τους εν λόγω μηχανισμούς πρόληψης 
μπορούν στη συνέχεια να αντιμετωπιστούν με τα διορθωτικά μέτρα που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή για την προστασία του 
προϋπολογισμού της ΕΕ (διακοπές και αναστολές πληρωμών, δημοσιονομικές διορθώσεις). 
 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει καθοδήγηση, συμβουλές και στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα 
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κράτη μέλη για τη βελτίωση και την ενοποίηση των συστημάτων τους, συμπεριλαμβανομένης, στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, της επικύρωσης από τις ελεγκτικές αρχές/φορείς πιστοποίησης των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή. 
 
 
Όλα τα ζητήματα αυτά εξετάστηκαν επίσης στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής με τους αντίστοιχους Επιτρόπους οι οποίοι, είμαι 
πεπεισμένος, έχουν παράσχει όλες τις ζητούμενες διευκρινίσεις. 
 
Θα εξασφαλίσω ότι η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού θα συνεχίσει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς οι ΓΔ υποβάλλουν 
εκθέσεις για τα δεδομένα των κρατών μελών στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας με αξιόπιστο και συνεκτικό τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων προσαρμογών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.  

 
 
 

4. 

 
Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
 
Κύριε Επίτροπε, ο έλεγχος των δαπανών της πολιτικής συνοχής δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στον εντοπισμό και στην τιμωρία 
των παρατυπιών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών όσον αφορά τις αιτίες των παρατυπιών, καθώς 
και για τη συλλογή στοιχείων σε σχέση με τις καλές πρακτικές και την εισαγωγή τους. Εάν έχουν έτσι τα πράγματα, ποιες λύσεις 
θα προτείνατε, ιδίως όσον αφορά τις μη δόλιες παρατυπίες, σε σχέση με τον έλεγχο και την διοχέτευση κονδυλίων στην πολιτική 
συνοχής; 

Συμφωνώ ότι η Επιτροπή πρέπει όχι μόνο να εξασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ προστατεύεται με διαρθρωτικά μέτρα αλλά 
επίσης και με προληπτικές δράσεις. 
  
Στον τομέα της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε προληπτικές ενέργειες για την αποφυγή της εμφάνισης σφαλμάτων.  
 
Παρείχε στα κράτη μέλη εκτενή καθοδήγηση, ανταλλαγή ορθών πρακτικών, επιμόρφωση και σεμινάρια, καθώς και νέα εργαλεία, 
όπως ερωτηματολόγια ελέγχου τα οποία μοιράζεται συστημικά με τις εθνικές ελεγκτικές αρχές και το εργαλείο εξόρυξης δεδομένων 
ARACHNE το οποίο συμβάλλει στην πρόληψη και στον εντοπισμό κινδύνων απάτης, ιδίως της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις.  
 
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις δημόσιες συμβάσεις και στη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, για τις οποίες 
δρομολογήθηκαν σχέδια δράσης με τη συμμετοχή διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αιτίες των 
σφαλμάτων. Η Επιτροπή έχει επίσης προωθήσει εντατικά τη χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους, οι οποίες είναι λιγότερο 
επιρρεπείς σε σφάλματα. 
 



24 

 

Σχετικά με τη βοήθεια προς τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θέτουν σε 
εφαρμογή στοχευμένες δράσεις. Οι δράσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή ή βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν κυρίως:  
 

- Ανταλλαγή εμπειρογνωσίας σε επίπεδο ομοτίμων μεταξύ των αρχών που διαχειρίζονται τα προγράμματα («TAIEX REGIO 
PEER 2 PEER»), 
 

- Στρατηγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης των αρχών διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου και των ενδιάμεσων φορέων για την 
εφαρμογή των νέων κανονισμών· 
 

- Πλαίσιο δεξιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής· 
 

- Ειδικά εργαστήρια για τα πλέον ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή αποτελεσματικών και αναλογικών 
μέτρων καταπολέμησης της απάτης/διαφθοράς προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς τους κινδύνους και να 
γίνει αποδεκτή η δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων· 

 
- Εφαρμογή συμφώνων ακεραιότητας πιλοτικά σε συνεργασία με την «Διεθνή Διαφάνεια». 

 
Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από κοινού από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη παράγουν αποτελέσματα. Στην ετήσια έκθεσή 
του για το 2015, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε ότι από τους ελέγχους που διενεργεί από το 2009 προκύπτει ότι το 
επίπεδο σφάλματος για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με την περίοδο 
προγραμματισμού 2000-2006.  
Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες περαιτέρω μείωσης του επιπέδου σφάλματος εξ αρχής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, 
με την καθιέρωση νέου και βελτιωμένου μοντέλου διασφάλισης, δημιουργώντας ισχυρότερα κίνητρα για τα κράτη μέλη όσον αφορά 
την πρόληψη και τη διόρθωση σφαλμάτων. Για παράδειγμα, η Επιτροπή επιβάλλει καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εθνικές αρχές απέτυχαν να εντοπίσουν σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Η 
Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη ως προς την εφαρμογή αυτών των νέων συστημάτων και θα συνεχίσει να προωθεί 
μέτρα απλούστευσης, όπως οι απλουστευμένες επιλογές κόστους. 
 
 

  
Πρόσφατες δηλώσεις του κ. Oettinger 
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5. 

 
Στις 26 Οκτωβρίου 2016, ο Επίτροπος Oettinger εκφώνησε ομιλία στο Αμβούργο, στην οποία προέβη, ρητά ή σιωπηρά, σε 
μεροληπτικά σχόλια όσον αφορά τους Κινέζους, τις γυναίκες και τους ΛΟΑΔΜ. Το μελλοντικό χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει τους 
Ανθρώπινους Πόρους. Θα μπορούσε ο Επίτροπος να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να δώσει ώθηση στην πολυμορφία 
των ανθρώπινων πόρων, ιδίως όσον αφορά τις εθνοτικές μειονότητες, τις γυναίκες και τους ΛΟΑΔΜ, και να ανακτήσει την 
αξιοπιστία του στο πλαίσιο αυτό; 
 
Λυπάμαι πολύ εάν οι φράσεις που χρησιμοποίησα κατά την ομιλία μου ενδεχομένως να πλήγωσαν κάποιους ανθρώπους. Δεν υπήρχε 
τέτοια πρόθεση από μέρους μου. Πιστεύω ακράδαντα ότι η πολυμορφία αποτελεί δύναμη και βασική αξία στον πυρήνα του 
ευρωπαϊκού σχεδίου. Ο σεβασμός της διαφορετικότητας του άλλου και η γνώση για το πώς η πολυμορφία μπορεί να εμπλουτίσει τις 
προοπτικές μας αποτελεί για μένα συνεχή εμπειρία κατά την πολιτική μου σταδιοδρομία, και ιδίως στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.  

Η δημόσια διοίκηση, παντού στην Ευρώπη, πρέπει να συντονίζεται περισσότερο με τους ανθρώπους που υπηρετεί και να 
αντικατοπτρίζει περισσότερο την διαφοροποιημένη, σύνθετη κοινωνία στην οποία ζούμε. Είμαι πεπεισμένος ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν πρέπει να αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την εργασία μας στην Επιτροπή όπως μία κοινωνία 
που διαρκώς εξελίσσεται. Κατά τη γνώμη μου, είναι πρωταρχικής σημασίας το γεγονός ότι το προσωπικό μας χαρακτηρίζεται από 
πολυμορφία και ευελιξία και ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του καθενός.  

Από το 1988, η Επιτροπή εκδίδει προγράμματα δράσης για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, δίνοντας αρχικά ιδιαίτερη έμφαση στην 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Πλέον υπάρχουν 
πολύ περισσότερες γυναίκες στο προσωπικό μας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν, σήμερα, περίπου το 55 % του συνόλου. 

Αλλά η δική μου άποψη είναι ότι η Επιτροπή φέρει ιδιαίτερη ευθύνη, ως εμπνευστής και θεματοφύλακας της νομοθεσίας που 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τους ευρωπαίους πολίτες και εκφράζω την ικανοποίησή μου για την προσοχή που 
έδειξε το Κοινοβούλιο στα εν λόγω θέματα. Πρόθεσή μου είναι να διασφαλίσω ότι η Επιτροπή συγκαταλέγεται μεταξύ των φορέων με 
τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την πολυμορφία και την ένταξη.  

Για τον λόγο αυτό, σκοπεύω να παρουσιάσω τους προσεχείς μήνες ανακοίνωση για την πολυμορφία και την ένταξη, παρουσιάζοντας 
τις κύριες δράσεις που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της πολυμορφίας και της ένταξης μεταξύ των 
υπαλλήλων της έως το έτος 2019. Όχι μόνο θα διασφαλίσω την ταχεία οριστικοποίηση της ανακοίνωσης, αλλά θα μεριμνήσω ώστε τα 
μέτρα που θα προταθούν να εφαρμοστούν στο ακέραιο, αφ' ης στιγμής τεθούν σε ισχύ. 

Με λίγα λόγια, ένα πολυμορφικό και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό μας συνεπάγεται καλύτερα 
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αποτελέσματα για την Επιτροπή. Δεν έρχεται μόνο σε αντίθεση με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, αλλά δεν έχει κανένα 
απολύτως νόημα και για τις επιχειρήσεις, να λαμβάνονται αποφάσεις για τους υποψηφίους ή τους υπαλλήλους με βάση το φύλο, τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση και ούτω καθεξής και όχι με 
βάση τις δεξιότητες και τα προσόντα τους. Η προώθηση της πολυμορφίας και η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς 
αποκλεισμούς αποτελεί σημαντικό εργαλείο εάν θέλουμε να προσελκύσουμε τους καλύτερους υποψήφιους και να παρέχουμε τις 
καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Και πράγματι, ας μην ξεχνάμε ποιοι είναι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι- οι ευρωπαίοι πολίτες τους οποίους 
εκπροσωπούμε και των οποίων την εμπιστοσύνη θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε. Το έργο που διεξάγουμε θα είναι πιο 
προσιτό στους πολίτες αν εμείς αντανακλούμε την πολυμορφία της Ευρώπης και αν εργαζόμαστε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας, 
ενώ θα είμαστε και καλύτερα προετοιμασμένοι για να κατανοήσουμε και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες όλων. 

Θέλω να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο από την απλή συμμόρφωση και δεσμεύομαι ότι οι αξίες της πολυμορφίας και της ένταξης 
θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της νοοτροπίας της Επιτροπής. Θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί 
μια εργασιακή νοοτροπία όπου κανείς δεν θα αισθάνεται την ανάγκη να αποκρύπτει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητάς του επειδή 
φοβάται μην υποστεί διακριτική μεταχείριση. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολυμορφία και την ένταξη είναι αναγκαία. Αλλά το 
ίδιο σημαντική είναι και η επανόρθωση και, στο πλαίσιο αυτό, θα στηρίξω την συστηματική λήψη μέτρων σε περιπτώσεις διακριτικής 
μεταχείρισης, ανισότητας και μισαλλοδοξίας.  

Η επίτευξη του στόχου του 40 % μέχρι το 2019 όσον αφορά τον διορισμό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, που ορίστηκε κατά την 
έναρξη της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής από τον Πρόεδρο, θα αποτελέσει επίσης προτεραιότητά μου. Έχουμε σημειώσει μεγάλη 
πρόοδο μέχρι στιγμής, ιδίως όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Αλλά έχω επίγνωση του 
γεγονότος ότι πρέπει να επιτύχουμε πολλά ακόμη πριν φτάσουμε τον στόχο του 40 %. Σκοπεύω να παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς την 
πρόοδο για την επίτευξη του στόχου του 40 % και να διασφαλίσω ότι όλες οι υπηρεσίες της Επιτροπής συμβάλλουν αποτελεσματικά 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, μπορώ να διακρίνω την ανάγκη ανάληψης δράσεων με σκοπό την αξιοποίηση στο έπακρο των 
διαθέσιμων δεξιοτήτων των γυναικών και την αύξηση του αριθμού των γυναικών υποψηφίων για θέσεις ανώτερων και μεσαίων 
διευθυντικών θέσεων. Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, επιμόρφωση, εκπαιδευτικά προγράμματα και ευέλικτα 
καθεστώτα εργασίας. 
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6. 

 
Η εξάλειψη των διακρίσεων και η ισότητα είναι δύο μόνο από τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες στις οποίες βασίζεται 
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τηρεί και να υπερασπίζεται τις αξίες αυτές με σκοπό τη 
διασφάλιση της αξιοπιστίας και της νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, δηλαδή στο σύνολο των 
εργασιών της, καθώς και της εσωτερικής διαχείρισης και των πολιτικών της για τους ανθρώπινους πόρους. Η 
προστασία των ευάλωτων ομάδων κατά του μίσους, των διακρίσεων και της βίας εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
είναι καθοριστικής σημασίας.  
 
Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει την προστασία αυτή στο μέλλον μέσω του κώδικα δεοντολογίας και ποια 
μέσα έχουν θεσπιστεί για να επιβάλλει κυρώσεις η Επιτροπή στους Επιτρόπους ή στο προσωπικό που συμμετέχει σε 
ρατσιστική ρητορική ή ρητορική μίσους, συμπεριλαμβανομένου του ομοφοβικού και τρανσφοβικού μίσους; Πώς 
προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι Επίτροποι και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τηρούν τις 
ευρωπαϊκές αξίες, όπως είναι αυτές που περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων; 
 
Προτίθεται η Επιτροπή, κατά τον διορισμό του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για τους ανθρώπινους πόρους, να 
προβεί σε σαφή δέσμευση να εγκρίνει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εσωτερικές πολιτικές που αφορούν το 
προσωπικό, οι οποίες διασφαλίζουν πλήρως τη μη εισαγωγή διακρίσεων με βάση όλους τους λόγους που 
περιλαμβάνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και τη νομολογία, προάγουν την πολυμορφία, και, με τον τρόπο αυτό, 
δημιουργούν για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, ένα εργασιακό περιβάλλον πραγματικά χωρίς 
αποκλεισμούς; 
 
Με ποιόν τρόπο προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεταρρυθμίσει τις εσωτερικές πολιτικές της για το 
προσωπικό προκειμένου να εξασφαλίσει για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, εργασιακά περιβάλλοντα 
χωρίς αποκλεισμούς; 
 
Συμφωνώ απόλυτα με την εκτίμηση σας ότι η εξάλειψη των διακρίσεων και η ισότητα αποτελούν θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες στις 
οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει νομικό πλαίσιο που προστατεύει τις εν λόγω αξίες, αλλά 
πρόθεσή μου είναι να γίνουν περισσότερα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι Επίτροποι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις ευρωπαϊκές 
αξίες. Κατά την έναρξη της θητείας τους, οι Επίτροποι ορκίζονται επίσημα, ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
ότι θα σεβαστούν τις Συνθήκες της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ότι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους με 
πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης και ότι θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και 
μετά τη λήξη της θητείας τους. Ο πρόεδρος κ. Juncker έχει υπενθυμίσει κατ’ επανάληψη ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική δέσμευση από 
την πλευρά όλων των Επιτρόπων ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του Χάρτη και την εφαρμογή του σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ για 
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τις οποίες είναι αρμόδια η Επιτροπή. 

Όσον αφορά ενδεχόμενες κυρώσεις που συνδέονται με τα καθήκοντα των Επιτρόπων, αξίζει να σημειωθεί ότι το ισχύον νομικό 
πλαίσιο ήδη επιτρέπει την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου: 

- Το άρθρο 17 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το τμήμα 2.1 του κώδικα δεοντολογίας των 
Επιτρόπων, προβλέπουν ότι ένα μέλος της Επιτροπής υποβάλλει την παραίτησή του, εφόσον του το ζητήσει ο πρόεδρος. Επιπλέον, εάν 
το ΕΚ ζητήσει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να αποσύρει την εμπιστοσύνη του από ένα μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τη 
συμφωνία πλαίσιο, ο Πρόεδρος πρέπει είτε να ζητήσει την παραίτηση είτε να εξηγήσει την άρνησή του να το πράξει. 

- Τα άρθρα 245 και 247 της ΣΛΕΕ προβλέπουν ότι, σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων δύναται, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, να αποφανθεί ότι ένας Επίτροπος παραιτείται ή 
απαλλάσσεται από το δικαίωμά του για σύνταξη ή άλλα οφέλη. 

- Η Επιτροπή μπορεί να δηλώσει δημοσίως την αποδοκιμασία της για παραβάσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν υπάρχει 
πιθανότητα να καταλήξουν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

Η Επιτροπή λειτουργεί με βάση ένα σαφές νομικό πλαίσιο που καθορίζεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και 
υπόκειται στον έλεγχο του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Υποχρεούται να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 

Οι θεμελιώδεις αξίες της μη διακριτικής μεταχείρισης κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Ειδικότερα, το άρθρο 10 της ΣΛΕΕ 
υποχρεώνει την Επιτροπή να εντάξει την μη διακριτική μεταχείριση σε όλες τις πολιτικές της , συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
ανθρώπινων πόρων. 

Ωστόσο, πρόθεσή μου είναι αυτό το νομικό πλαίσιο να συμπληρωθεί με εσωτερικές πολιτικές που θα αναφέρουν λεπτομερώς τον 
τρόπο με τον οποίο οι αξίες της ισότητας ευκαιριών και της μη διακριτικής μεταχείρισης, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα του 
ευρωπαϊκού σχεδίου, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε εσωτερικό επίπεδο. Σκοπεύω, συνεπώς, να εκδώσω ανακοίνωση για τη 
πολυμορφία και την ένταξη.  

Εκτός από τα κανονιστικά μέτρα που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση, θα εξασφαλίζεται επίσης η αυστηρή τήρηση της αρχής της 
μη διακριτικής μεταχείρισης μέσω μιας σειράς εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και μέσω της συστηματικής παρακολούθησης 
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περιπτώσεων διακριτικής μεταχείρισης, ανισότητας και μισαλλοδοξίας. 

Οι Επίτροποι και το προσωπικό έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης. Φυσικά, το δημόσιο συμφέρον προϋποθέτει ότι το 
δικαίωμα αυτό υπόκειται σε ορισμένους θεμιτούς περιορισμούς που συνδέονται με την υποχρέωση πίστεως, αμεροληψίας και 
εχεμύθειας. 

Η ρατσιστική ρητορική ή η ρητορική μίσους συμπεριλαμβανομένου του μίσους λόγω της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας πρέπει να 
καταδικάζονται αυστηρά και να καταπολεμούνται. Η Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων της ως 
προς τη συμμόρφωση με τις δεοντολογικές τους υποχρεώσεις και να διασφαλίσει την πρόληψη, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και 
των εκστρατειών ευαισθητοποίησης. Εάν οι υπάλληλοι δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να 
λάβει αποτελεσματικά πειθαρχικά μέτρα αποτρεπτικού χαρακτήρα.  

Όσον αφορά τους Επιτρόπους, οι υποχρεώσεις τους και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων ορίζονται στη Συνθήκη (άρθρα 245 και 247 
της ΣΛΕΕ), και διευκρινίζονται στον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων. Όσον αφορά τους υπαλλήλους, ο ΚΥΚ προβλέπει ευρύ 
φάσμα πιθανών κυρώσεων σε περίπτωση παραπτώματος, από διοικητική προειδοποίηση μέχρι υποβάθμιση και, για σοβαρότερες 
περιπτώσεις, απόλυση και/ή μείωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή διαθέτει ειδική υπηρεσία (την Υπηρεσία 
Ερευνών και Πειθαρχικών Κυρώσεων) για περιπτώσεις στις οποίες οι υπάλληλοι φαίνεται να έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις τους. Οι 
κυρώσεις επιβάλλονται μετά από διαδικασίες οι οποίες είναι ενδελεχείς και εξασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης.  

Όσον αφορά τους ΛΟΑΔΜ, εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Το νομικό πλαίσιο που ισχύει επί του 
παρόντος είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή αυτή, με τους όρους της, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Όπως 
αναφέρθηκε αναλυτικά ανωτέρω, το εργασιακό περιβάλλον της Επιτροπής δεν θα πρέπει να έχει αποκλεισμούς και κανείς δεν θα 
πρέπει να αισθάνεται την ανάγκη να αποκρύπτει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητάς του, επειδή φοβάται μην υποστεί διακριτική 
μεταχείριση. Έχω πλήρη επίγνωση των ανησυχιών των ΛΟΑΔΜ και δεσμεύομαι πλήρως να τους ακούσω και να τους στηρίξω, ιδίως 
μέσω τακτικών επαφών με τις ενώσεις ΛΟΑΔΜ.  
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7. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό πλαίσιο έντονων διαπραγματεύσεων με την Κίνα, το οποίο περιλαμβάνει ορισμένα 
λεπτά και ευαίσθητα ζητήματα, θεωρείτε ότι τα οριακά ξενοφοβικά σχόλια εκ μέρους Ευρωπαίου Επιτρόπου κατά 
κινέζων διαπραγματευτών συμβάλλουν εποικοδομητικά στη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ; 
 
Ασφαλώς καμία από τις δηλώσεις μου δεν επηρέασε τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι λυπάμαι 
πολύ που η ομιλία μου έδωσε εντύπωση έλλειψης σεβασμού για τον λαό της Κίνας. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου στην Επιτροπή αλλά και κατά τη θητεία μου σε διάφορα αξιώματα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, 
έδειξα μεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξη της οικονομίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και βαθύ σεβασμό για τη δυναμική της 
κινεζικής οικονομίας. Ανέπτυξα σχέσεις γόνιμης συνεργασίας με εκπροσώπους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, καθώς και με 
κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων στο Πεκίνο. Συμμετείχα ενεργά στον διάλογο μεταξύ ΕΕ και Κίνας και 
πάντοτε τόνιζα ότι η Κίνα είναι εταίρος και σοβαρός ανταγωνιστής. Οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα πρέπει να αποφέρουν θετικά 
αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. Για τον λόγο αυτό, απηύθυνα έκκληση για ίσους όρους ανταγωνισμού σε ό, τι αφορά τις ξένες 
επενδύσεις: οι κινεζικές εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να εξαγοράσουν ευρωπαϊκές εταιρείες και οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν κινεζικές εταιρείες. 

 
 

 
8. 

 
Αποστείλατε επίσημη απολογητική επιστολή στον επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας στην ΕΕ σχετικά με το 
περιστατικό αυτό και, αν ναι, θα μπορούσαν τα μέλη της CONT να λάβουν γνώση του εγγράφου αυτού; 
 
Λυπάμαι εάν οι φράσεις που χρησιμοποίησα κατά την ομιλία μου δημιούργησαν δυσάρεστα συναισθήματα και ενδεχομένως 
πλήγωσαν κάποια άτομα. Δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση από μέρους μου και ζήτησα συγγνώμη γι΄αυτό. Δεν έστειλα καμία επίσημη 
επιστολή. 
 
 
 

  
Σχέσεις με τις ομάδες συμφερόντων  
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9. 

 
Στις 18 Μαΐου 2016, ο Επίτροπος Oettinger μετέβη από τις Βρυξέλλες στη Βουδαπέστη με ιδιωτικό αεροσκάφος του 
Klaus Mangold, γερμανού επιχειρηματία και εκπροσώπου ομάδας συμφερόντων. Αν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
δήλωσε ότι η πτήση δεν συνιστούσε συνεδρίαση που υπάγεται στους κανόνες δεοντολογίας και διαφάνειας της ΕΕ, 
θα μπορούσε ο Επίτροπος να εξηγήσει τι πιστεύει ο ίδιος για το θέμα αυτό, δεδομένου μάλιστα ότι είναι απίθανο η 
συνομιλία με τον κ. Mangold κατά τη διάρκεια ταξιδιού δύο ωρών, να μην σχετιζόταν με το έργο της Επιτροπής. Θα 
μπορούσατε να προσδιορίσετε την παράγραφο του κώδικα δεοντολογίας που αποκλείει τα κοινά ταξίδια με μη 
καταχωρισμένους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων από την κατηγορία των «συνεδριάσεων»; Επίσης, μπορείτε 
να μας δώσετε έναν ολοκληρωμένο κατάλογο με όλες τις υπόλοιπες αλληλεπιδράσεις με εκπροσώπους ομάδων 
συμφερόντων που δεν θεωρούνται «συνεδριάσεις» κατά τη γνώμη σας; Ποια μέτρα έλαβε ο Επίτροπος ώστε να 
αποφευχθεί η πρόκληση συγκρούσεων συμφερόντων στο μέλλον; 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδιαλέγεται με ευρύ φάσμα ομάδων και οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα συμφέροντα. 
Πρόκειται για σύννομο και απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι διαφανής, ώστε να επιτρέπει 
τον κατάλληλο έλεγχο και να διασφαλίζεται η λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. 
 
Ο κώδικας δεοντολογίας των Επιτρόπων δεν περιλαμβάνει ορισμό της «συνεδρίασης». Ωστόσο, στην απόφαση C(2014)9051 της 
Επιτροπής, στο άρθρο 2α), η «συνεδρίαση» ορίζεται ως εξής: ως «συνεδρίαση» νοείται η διμερής συνάντηση που οργανώνεται με 
πρωτοβουλία οργάνωσης ή αυτοαπασχολούμενου ατόμου ή Μέλους της Επιτροπής και/ή μέλους του ιδιαίτερου γραφείου του για τη 
συζήτηση θέματος που αφορά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών της Ένωσης. Οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας η οποία προβλέπεται από τις Συνθήκες ή από πράξεις της Ένωσης και η οποία υπάγεται στην άμεση 
αρμοδιότητα του μέλους της Επιτροπής, καθώς και οι συναντήσεις αποκλειστικά ιδιωτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα ή οι μη 
προγραμματισμένες συναντήσεις εξαιρούνται από την έννοια αυτή».  
 
Οι επαφές με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων πρέπει να εξετάζονται βάσει του ορισμού αυτού, ώστε να καθορίζεται, για κάθε 
περίπτωση χωριστά, ποιες από αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υποβλήθηκε 
κανένα αίτημα για συνεδρίαση, ούτε από τον κ. Mangold ούτε από εμένα τον ίδιο. Οι ουγγρικές αρχές υπέδειξαν το μεταφορικό μέσο. 
 
 



32 

 

 
10. 

 
Επαληθεύσατε εάν το κόστος μιας πτήσης στο ιδιωτικό αεροσκάφος εκπροσώπου ομάδας συμφερόντων από τις 
Βρυξέλλες στη Βουδαπέστη συμβαδίζει με το κανονικό ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αξίας των δώρων που ανέρχεται 
σε 150 EUR; 
 
Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας «Η αποδοχή οιασδήποτε πρόσκλησης σε εκδηλώσεις κατά τις οποίες οι Επίτροποι 
εκπροσωπούν την Επιτροπή δεν θεωρείται φιλοξενία.» Ταξίδεψα στη Βουδαπέστη στο πλαίσιο επίσημης αποστολής ως Επίτροπος και 
το μεταφορικό μέσο προτάθηκε από την ουγγρική κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, το μέσο μεταφοράς σχετιζόταν με την επίσημη αποστολή 
και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δώρο που παρέχει πλεονέκτημα με χρηματική αξία. 
 
 

 
11. 

 
Ο κ. Günther Oettinger μετέβη στη Βουδαπέστη στις 18 Μαΐου 2016 με το ιδιωτικό αεροσκάφος μη καταχωρισμένου 
εκπροσώπου ομάδας συμφερόντων, του κυρίου Klaus Mangold, προκειμένου να παρευρεθεί σε διάσκεψη σχετικά με 
τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Η συνεδρίαση και το ταξίδι με τον κ. Mangold δεν δημοσιεύθηκαν στο ημερολόγιό του.  
 
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, ο κ. Mangold δεν συμμετέχει σε θέματα που 
σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, επομένως η συνάντηση αυτή δεν αποτελεί συνεδρίαση με ομάδα 
συμφερόντων. Η ουγγρική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο κ. Mangold κλήθηκε να βοηθήσει στη διοργάνωση της 
διάσκεψης για τα ψηφιακά αυτοκίνητα, πράγμα που υποδηλώνει τη συμμετοχή του στο χαρτοφυλάκιο του κ. 
Oettinger.  
 
Βίντεο και φωτογραφίες αποδεικνύουν ότι ο κ. Mangold και ο κ. Oettinger παρευρέθηκαν από κοινού στη διάσκεψη 
για τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό στις 19 Μαΐου στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης. 
 
Η ουγγρική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο κ. Mangold κλήθηκε να βοηθήσει στη διοργάνωση της διάσκεψης για τα 
ψηφιακά αυτοκίνητα. Γιατί το αρνήθηκε αυτό η Επιτροπή; 
 
Εάν ο κ. Mangold δεν συμμετέχει σε θέματα που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία, για ποιον λόγο παρευρέθηκε σε 
συνεδρίαση με τον κ. Orbán; 
 
Ποια θέματα συζητήθηκαν τα οποία καθιστούσαν απαραίτητη την παρουσία του κ. Mangold; Θα μπορούσατε να 
διευκρινίσετε με ποιον τρόπο η δήλωση του κ. Μαργαρίτη Σχοινά συνάδει με το άρθρο 1 της απόφασης της 
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Επιτροπής με ημερομηνία 25.11.2014 για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις συνεδριάσεις μεταξύ Γενικών 
Διευθυντών της Επιτροπής και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων ατόμων (C(2014) 9048); 
 
Πώς επιλέγει ο κ. Oettinger τους συνοδούς ταξιδιών του που δεν εργάζονται στον εν λόγω τομέα; 
 
Όπως ανέφερε η ουγγρική κυβέρνηση, ο κ. Mangold παρέχει συμβουλές σχετικά με διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των 
διασκέψεων. Η πρόσκληση προς εμένα για συμμετοχή στη διάσκεψη εστάλη από τον κ. Mihály Varga, Υπουργό εθνικής οικονομίας 
της Ουγγαρίας, γεγονός που υπογραμμίζει το γεγονός ότι την κυριότητα της διάσκεψης είχε η ουγγρική κυβέρνηση. Ο κ. W. Mangold 
παρείχε συμβουλές στην ουγγρική κυβέρνηση για τη διοργάνωση της διάσκεψης. 
 
Τα ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του κ. Mangold πρέπει να απευθυνθούν στην ουγγρική κυβέρνηση, δεδομένου ότι αυτός δεν 
αποτελούσε μέλος της αντιπροσωπείας της Επιτροπής. 
 
Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής C(2014)9051, «τα μέλη της Επιτροπής δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με όλες τις 
συνεδριάσεις που πραγματοποιούν οι ίδιοι ή τα μέλη των ιδιαίτερων γραφείων τους με οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενα άτομα για 
θέματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών της Ένωσης». Ως «συνεδρίαση» νοείται η διμερής συνάντηση 
που οργανώνεται με πρωτοβουλία οργάνωσης ή αυτοαπασχολούμενου ατόμου ή Μέλους της Επιτροπής και/ή μέλους του ιδιαίτερου 
γραφείου του για τη συζήτηση θέματος που αφορά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών της Ένωσης.» Ο κ. Mangold δεν 
ζήτησε συνάντηση με σκοπό να συζητηθεί οιοδήποτε ζήτημα που αφορά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. 
Ούτε εγώ ζήτησα από τον κ. Mangold συνάντηση για συζήτηση τέτοιων θεμάτων. 
 
Το μέσο μεταφοράς στη Βουδαπέστη προτάθηκε από την ουγγρική κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, δεν επέλεξα τους συνταξιδιώτες μου. 
Γενικά, εκτός από τα μέλη του προσωπικού μου, δεν επιλέγω να συνοδεύομαι στα ταξίδια από άλλα άτομα, είτε αυτά εργάζονται στον 
τομέα μου είτε όχι. 
 
 

 
12. 

 
Με περισσότερες από 270 συνεδριάσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων επί συνόλου 336 συνεδριάσεων με ομάδες 
συμφερόντων από τον Δεκέμβριο του 2014, ο Επίτροπος Oettinger σαφώς ηγείται του καταλόγου των Επιτρόπων που 
συνεδριάζουν με οργανώσεις ομάδων συμφερόντων του κλάδου. Μέχρι στιγμής, οι συνεδριάσεις που έγιναν με ΜΚΟ 
αποτελούν λιγότερο από το 10%. Πώς προτίθεται ο Επίτροπος Oettinger να εξασφαλίσει ισόρροπη πρόσβαση στις 
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διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων παραγόντων από τη νέα του θέση; 
 
Πολύ συχνά προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν λαμβάνουν υπόψη όσα απασχολούν τους απλούς πολίτες και 
ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις. Συνδιαλέγομαι με ευρύ φάσμα ομάδων, ενώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και επιχειρήσεων που 
εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Αποτελεί σύννομο και αναγκαίο στοιχείο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της ΕΕ είναι ισόρροπες, προσφέρουν προστιθέμενη αξία και αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες των 
πολιτών. Ο αριθμός συνεδριάσεων ουδόλως συνεπάγεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο επιρροής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Επιτροπής καθώς εκτελώ τα καθήκοντά μου με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης. Οι συνεδριάσεις με 
εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου αποτέλεσαν, για παράδειγμα, καθοριστικό παράγοντα για την προώθηση της ψηφιοποίησης 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία που έχει για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες η 
μετατροπή τους και η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά προκειμένου να διατηρήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι διαφανής και να επιτρέπει επαρκή έλεγχο. 
 
Δεδομένου του φάσματος των θεμάτων του χαρτοφυλακίου μου, στις καταγεγραμμένες συνεδριάσεις αντανακλάται ο ισόρροπος 
καταμερισμός μεταξύ α) των συνεδριάσεων που έχω συγκαλέσει και β) των συνεδριάσεων που μου έχουν ζητηθεί. Οι ΜΚΟ δεν έχουν 
ζητήσει την πραγματοποίηση συνεδριάσεων συγκρίσιμων σε αριθμό με αυτές που έχουν ζητηθεί από ενώσεις και επιχειρήσεις. 
Ωστόσο, συζήτησα τα ψηφιακά ζητήματα όποτε είχα την ευκαιρία με οργανώσεις καταναλωτών, ΜΚΟ ή εκπροσώπους της «δικτυακής 
κοινότητας». 
 
Από τη νέα μου θέση, έχω την πρόθεση να έχω επαφές με ευρύ φάσμα συμφερόντων και να ακούω με προσοχή τις ανησυχίες που 
εκφράζονται από όλα τα τμήματα της κοινωνίας και της οικονομίας. Θα είμαι ανοικτός για συναντήσεις με οργανισμούς και ΜΚΟ, 
αναλόγως του διαθέσιμου χρόνου και της σημασίας της προβλεπόμενης συνεδρίασης, με εφαρμογή όλων των κανόνων που ισχύουν 
επί του παρόντος. 
 

 
 

13. 
 
Το χαρτοφυλάκιο του προϋπολογισμού υπό τη διαχείριση της πρώην Επιτρόπου Kristalina Georgieva ήταν το 
χαρτοφυλάκιο που μέχρι στιγμής έχει δεχτεί τη λιγότερη άσκηση επιρροής από ομάδες συμφερόντων όσον αφορά τις 
προγραμματισμένες συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου. Στο παρελθόν, ο Επίτροπος Oettinger ήταν γνωστός για τη 
διεξαγωγή συνεδριάσεων με ομάδες συμφερόντων εκτός του χαρτοφυλακίου του (πρβλ. συνεδριάσεις με τη VW για 
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το σκάνδαλο των εκπομπών). Πώς προτίθεται να συνεχίσει ο Επίτροπος Oettinger όσον αφορά τις συνεδριάσεις με 
εξωτερικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες από τη νέα του θέση; 
 
Το χαρτοφυλάκιο Προϋπολογισμού & Ανθρωπίνων Πόρων αφορά ευρύ φάσμα εκπροσώπων ειδικών συμφερόντων και αυτοί ορθώς 
διατυπώνουν τα αιτήματά τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, ιδίως, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές κυβερνήσεις (πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι συνεδριάσεις με εκπροσώπους θεσμικών οργάνων δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις διαφάνειας, όπως περιγράφονται 
στην απόφαση της Επιτροπής C(2014)9051), αλλά και ΜΚΟ, η κοινωνία των πολιτών και οι επιχειρήσεις. Επομένως, αποτελεί 
σημαντικό και θεμιτό στοιχείο των καθηκόντων του αρμοδίου Επιτρόπου να ακούει προσεκτικά τους εν λόγω εκπροσώπους και να 
συνδιαλέγεται μαζί τους ώστε να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της ΕΕ διαμορφώνονται και εφαρμόζονται με ισόρροπο τρόπο. Είναι 
επίσης σημαντικό για κάθε Επίτροπο, συμπεριλαμβανομένου και εμού, να είναι καλά ενημερωμένος σχετικά με ποικίλα θέματα, 
προκειμένου να συμβάλλει ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Σώματος των Επιτρόπων.  
 
 
 

 

 
14. 

 
Δεοντολογία και ακεραιότητα 
 
Η Επίτροπος Kristalina Georgieva ήταν επίσης υπεύθυνη για τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, στην οποία περιλαμβανόταν η εποπτεία του κώδικα δεοντολογίας για τους υπαλλήλους της Επιτροπής. 
Μετά τα πρόσφατα προσωπικά σκάνδαλα (ομιλία του στο Αμβούργο στις 26 Οκτωβρίου 2016, πτήση με ιδιωτικό 
αεροσκάφος του Klaus Mangold στις 18 Μαΐου 2016), μπορεί ο Επίτροπος Oettinger να εξηγήσει γιατί αποτελεί την 
καλύτερη επιλογή ατόμου που θα ηγηθεί της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα; Ποια συγκεκριμένα μέτρα σχεδιάζει ο 
Επίτροπος Oettinger προκειμένου να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση της δεοντολογίας και της ακεραιότητας 
της Επιτροπής; 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 17.6.β) της ΣΕΕ, ο πρόεδρος της Επιτροπής αποφασίζει σχετικά με την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής. Ο 
Πρόεδρος Juncker μου ζήτησε να αναλάβω τη θέση της αντιπροέδρου Georgieva. Θα χρησιμοποιήσω όλη μου την πείρα και αφοσίωση 
για να επιτύχω αποτελέσματα όσον αφορά αυτές τις νέες και σημαντικές αρμοδιότητες που αναλαμβάνω. Στο πλαίσιο αυτό, θα έχω 
στενή και συνεχή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως με τις αρμόδιες επιτροπές. 

Όσον αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης της δεοντολογίας και της ακεραιότητας της Επιτροπής, είμαι πεπεισμένος ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο και τα μέσα διαχείρισης παρέχουν ήδη αξιόπιστα και έγκυρα μέσα. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη να καταβληθούν 
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προσπάθειες για την καλύτερη εφαρμογή όλων των απαιτήσεων δεοντολογίας. Το ίδιο ισχύει και για τις συνήθεις δράσεις 
ευαισθητοποίησης και κατάρτισης.  

Η αυστηρή συμμόρφωση με τους ισχύοντες δεοντολογικούς κανόνες και πρότυπα, τόσο των μελών της Επιτροπής όσο και του 
προσωπικού, καθώς και η κατάλληλη παρακολούθηση της συνέχειας που δίνεται σε περίπτωση παραβίασης, είναι, κατά τη γνώμη μου, 
ζωτικής σημασίας. Πρόκειται για καθοριστικό παράγοντα, καθώς όχι μόνο αποτελεί εχέγγυο ότι η Επιτροπή, ως δημόσια διοίκηση, 
υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον με αμεροληψία, πίστη και πλήρη ακεραιότητα, αλλά και επιτρέπει στους πολίτες να είναι βέβαιοι ότι το 
έργο των οργάνων εξυπηρετεί το γενικό δημόσιο συμφέρον. Στη σημερινή, ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο προκλήσεων που διανύουμε, η 
εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών είναι πιο σημαντική από ποτέ. Για όλους αυτούς τους λόγους, φρονώ ότι οι κανόνες 
δεοντολογίας αποτελούν σοβαρό ζήτημα. 

Η Επιτροπή έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες, που ενισχύθηκαν περαιτέρω πρόσφατα κατά τη μεταρρύθμιση του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης. Επιδιώκει όμως σταθερά τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου και να αποτελεί η ίδια πρότυπο. 

Η εφαρμογή των δεοντολογικών αρχών αποτελεί προϋπόθεση για σταθερά υψηλά επαγγελματικά πρότυπα στις δημόσιες υπηρεσίες, 
αλλά οι αρχές αυτές πρέπει να είναι γνωστές, σαφείς και κατανοητές για να είναι δυνατή η πλήρης εφαρμογή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 
θα πολλαπλασιάσω τις ευκαιρίες για να υπενθυμίσω σε όλο το προσωπικό τους δεοντολογικούς κανόνες και τις αρχές που 
εφαρμόζονται σε αυτούς. Θα πρέπει ως εκ τούτου να εξακολουθήσουμε να βελτιώνουμε την προσφορά κατάρτισης, να αναλύουμε σε 
ποιο βαθμό απαιτείται αναθεώρηση των υφιστάμενων κατευθυντηρίων γραμμών ή έκδοση νέων όσον αφορά τα σημαντικά θέματα 
δεοντολογίας. Μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης, καταρτίσεων κ.λπ., η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει μια κουλτούρα που 
βασίζεται στην αξία που να οδηγεί σε ενιαία εκτίμηση των δεοντολογικών κανόνων και αρχών. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί τη 
βέλτιστη προληπτική δράση. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση των ζητημάτων δεοντολογίας και ακεραιότητας στην Επιτροπή, θα στηρίξω, μαζί με τον 
Πρόεδρο και ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων, τις προσπάθειες για  

 - ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου Juncker, ώστε να παραταθεί η μεταβατική περίοδος για 
τους πρώην Προέδρους και Επιτρόπους και  

- έλεγχο και επαλήθευση της δήλωσης συμφερόντων των Επιτρόπων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών τους συμφερόντων. 

Επιπλέον, είμαι έτοιμος για ετήσια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και με τον Διαμεσολαβητή με 
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θέμα τη δεοντολογία καθώς και για τακτική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ΜΚΟ για θέματα σχετικά με την δεοντολογία και την 
ακεραιότητα.  

 

 

 

 
15. 

 

 
Γενικός Διευθυντής OLAF: Σύγκρουση συμφερόντων 
 
Δεδομένου ότι το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε να άρει την ασυλία του Γενικού Διευθυντή της OLAF μετά από αίτημα των 
βελγικών αρχών κατά τη διάρκεια ερευνών που συνδέονταν με την «υπόθεση Dalli», ήρθε αντιμέτωπος με μια τριπλή σύγκρουση 
συμφερόντων: 
 
1. Ενώ το Σώμα των Επιτρόπων ήταν στο στάδιο της λήψης απόφασης για την άρση της ασυλίας του, ο Γενικός Διευθυντής 

εξέτασε το ενδεχόμενο έναρξης ερευνών της OLAF κατά μελών της Επιτροπής. 
 
2. Όταν το Σώμα των Επιτρόπων έλαβε την απόφαση για άρση της ασυλίας του, ο Γενικός Διευθυντής άσκησε προσφυγή κατά της 

Επιτροπής για εικαζόμενη παρατυπία κατά την έκδοση της απόφασής της, ενώ παράλληλα συνέχισε να εκπροσωπεί την 
Επιτροπή σχετικά με θέματα πολιτικής που σχετίζονταν με το χαρτοφυλάκιό του. 

 
3. Αφού επιβεβαιώθηκε η άρση της ασυλίας του, η βελγική εισαγγελική αρχή κίνησε έρευνα για τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή 

στην εν λόγω ποινική υπόθεση. Ωστόσο, ταυτόχρονα, ο εισαγγελέας εξακολουθεί να αποτελεί συνομιλητή της OLAF, και 
επομένως του Γενικού Διευθυντή, για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στη 
βελγική επικράτεια. 

 
Συμφωνείτε ότι αυτές οι συγκρούσεις συμφερόντων θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη τόσο της OLAF όσο και της Επιτροπής; 
Θα διασφαλίσετε, στο πλαίσιο του ρόλου σας ως Αντιπροέδρου αρμόδιου για την OLAF, ότι ο Γενικός Διευθυντής της OLAF θα 
απομακρυνθεί από την υπηρεσία έως το τέλος της έρευνας των βελγικών αρχών και ότι θα διοριστεί προσωρινός αντικαταστάτης; 
 
 Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων. Το αίτημα των βελγικών αρχών για άρση της ασυλίας του 
γενικού διευθυντή αφορά μια συγκεκριμένη πράξη κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης έρευνας. Η απόφαση της Επιτροπής ελήφθη 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το τεκμήριο της αθωότητας και με πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας με τις βελγικές αρχές. 
 

1. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του αιτήματος για άρση της ασυλίας το οποίο χρειάστηκε να εξετάσει η Επιτροπή και των 
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πιθανών δραστηριοτήτων διερεύνησης που αναλαμβάνει η OLAF. Η απόφαση της Επιτροπής εκδόθηκε χωρίς καμία 
άσκηση επιρροής από την πλευρά του Γενικού Διευθυντή της OLAF. Η εν λόγω απόφαση δεν θίγει φυσικά την 
επιχειρησιακή ανεξαρτησία της OLAF, την οποία η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να σέβεται και να προστατεύει. 

  
2. Το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού 883/2013 προβλέπει ότι ο Γενικός Διευθυντής της OLAF έχει τη δυνατότητα 

να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν κρίνει ότι κάποιο μέτρο που έλαβε η Επιτροπή θέτει σε κίνδυνο την 
ανεξαρτησία του. Η χρήση αυτής της δυνατότητας δεν δημιουργεί καμία σύγκρουση συμφερόντων για τον ίδιο. Όσον 
αφορά τον τομέα της πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης, ο Γενικός Διευθυντής της OLAF δεν ασκεί καμία 
ανεξάρτητη δραστηριότητα και δεν έχει εντοπιστεί κανένας κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων στο πεδίο αυτό.  

 
3. Η Επιτροπή δεν διαπιστώνει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη συνεργασία μεταξύ των βελγικών δικαστικών αρχών και 

του Γενικού Διευθυντή της OLAF δεδομένου ότι αμφότερα τα μέρη εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξάρτητο τρόπο, 
σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και τις αρμοδιότητες που αντιστοιχούν στο καθένα. Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και 
είναι ύψιστης σημασίας η OLAF και ο Γενικός Διευθυντής της να συνεχίσουν να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στο Βέλγιο. 
 

Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, η ιδέα της προσωρινής απομάκρυνσης του Γενικού Διευθυντή της OLAF δεν είναι η προσήκουσα. Κάτι 
τέτοιο θα ήταν επιζήμιο για την ανεξαρτησία της OLAF και θα εξασθένιζε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.  
 
 

 

 
16. 

 
Προηγούμενο χαρτοφυλάκιο 
 
Επίτροπε Oettinger, ως Επίτροπος αρμόδιος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, έχετε κινήσει πολυάριθμες 
μεταρρυθμίσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, τις διαδικτυακές αγορές, την ψηφιοποίηση, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. Τώρα είναι η ώρα να υποστηριχθούν οι πρωτοβουλίες αυτές προκειμένου 
να καταστούν μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πιστεύετε ότι η αλλαγή χαρτοφυλακίου θα μπορούσε να 
δημιουργήσει αβεβαιότητα στον τομέα και να οδηγήσει σε αποτυχία; 
 
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της θητείας μου - ως Επίτροπος αρμόδιος για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία - 
δρομολόγησα το ψηφιακό θεματολόγιο με προσήλωση και ενθουσιασμό. Καθώς είμαι πεπεισμένος ότι η ψηφιακή επανάσταση 
αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, συνέβαλα στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία 
αγορά και μεγάλο μέρος των μέτρων που περιλαμβάνονται στη στρατηγική προτάθηκε στην Επιτροπή από εμένα. 



39 

 

Είναι πλέον σημαντικό να προχωρήσει περαιτέρω το θεματολόγιο. Ωστόσο, το θεματολόγιο αυτό δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα ενός 
μόνον Επιτρόπου αλλά ομάδας Επιτρόπων. Ο Αντιπρόεδρος Ansip διαδραμάτισε και θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στον συντονισμό των εργασιών για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Είμαι πεπεισμένος ότι δεν θα υπάρξουν διαταραχές στις 
προσπάθειες για ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και είμαι πρόθυμος να συμβάλλω, όσο θα μου επιτρέπει το νέο μου 
χαρτοφυλάκιο, στη συνέχιση της προόδου όσον αφορά το ψηφιακό θεματολόγιο. 
 

 

 
17. 

 
ΕΤΑ 
 
Ποια είναι η στάση σας όσον αφορά την ένταξη του ΕΤΑ στον τακτικό προϋπολογισμό; 

Από την ίδρυσή του με τις Συνθήκες της Ρώμης το 1957, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) διαθέτει δικό του ανεξάρτητο 
νομικό πλαίσιο και παραμένει εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ. Με χρηματοδότηση ύψους περίπου 30,5 δισ. EUR για την περίοδο 
2014-2020 (11ο ΕΤΑ), αντιπροσωπεύει, ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικό μερίδιο των διαθέσιμων κεφαλαίων για την εφαρμογή της 
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ. Έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε επί μακρόν υπέρμαχος 
της πλήρους ενσωμάτωσης του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της ΕΕ, κυρίως για λόγους βελτίωσης του δημοκρατικού ελέγχου και της 
λογοδοσίας. 
 
Για να διευκολυνθεί η ενδεχόμενη ένταξη του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, τα χρηματοδοτικά μερίδια και οι δημοσιονομικοί κανόνες 
που ισχύουν για το ΕΤΑ εναρμονίστηκαν σταδιακά τα τελευταία έτη ώστε να προσεγγίζουν κατά το δυνατόν εκείνα του 
προϋπολογισμού της ΕΕ.  
 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της 14ης Σεπτεμβρίου 20161, όσον αφορά την εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, η Επιτροπή 
θα αναλύσει προσεκτικά την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις και εκτιμήσεις, 
όπως:  
 

                                                           
1 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει το έγγραφο «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — 
Ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ εστιασμένος στα αποτελέσματα», SWD(2016) 299 
τελικό της 14.9.2016, σ. 36. 
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− τον συνολικό σχεδιασμό και τη διάρθρωση των μέσων εξωτερικής δράσης μετά το 2020·  
− τη φύση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, 

μετά τη λήξη της συμφωνίας του Κοτονού το 2020·  
− τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις αξιολογήσεις προηγούμενων δράσεων, τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις 
εκτιμήσεις των επιπτώσεων διαφόρων ρυθμίσεων.  
 
Αυτό το ζήτημα θα περιλαμβάνεται, ως εκ τούτου, στο πρόγραμμά μου στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το επόμενο ΠΔΠ.  

 
 

 

18. 

 
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ 
 
Ποια μέτρα προβλέπετε όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, για τη διατήρηση της 
ώθησης, της εικόνας και της ακεραιότητας των επενδύσεων μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής; 
 
Η διατήρηση της δυναμικής, της εικόνας και, ιδίως, της ακεραιότητας των επενδύσεων μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως στον 
τομέα της πολιτικής συνοχής, απαιτεί πολύπλευρη προσέγγιση η οποία συμπεριλαμβάνει την κατάρτιση προϋπολογισμού, τον 
σχεδιασμό προγράμματος δαπανών και μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των παρατυπιών, και την 
καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που απειλούν τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή διατηρεί τη δέσμευσή της για συνεχή λήψη των κατάλληλων μέτρων και εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών σε όλους αυτούς τους τομείς: 

• Για την περίοδο δαπανών 2014-2020, θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση2, των κρατών μελών να πλαισιώσουν τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζουν σε σχέση με την επιμερισμένη διαχείριση των διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων, με αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης. Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή 
βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τα κράτη μέλη προκειμένου να ενισχύσει τις ικανότητες και τα εργαλεία που διαθέτουν για την 
καταπολέμηση της απάτης. Για παράδειγμα, τέθηκε στη διάθεση των κρατών μελών ένα εργαλείο βαθμολόγησης του κινδύνου 
καλούμενο «ARACHNE» για να τα βοηθήσει στον εντοπισμό των επισφαλών έργων, συμβάσεων και αναδόχων, ούτως ώστε οι 

                                                           
2 Άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
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διαχειριστικές αρχές να μπορούν να λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα. 

• Οι νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις προβλέπουν, ιδίως, τον καθορισμό ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τον ορισμό 
της σύγκρουσης συμφερόντων, την υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό, την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων, την επέκταση των λόγων αποκλεισμού των προσφερόντων 
και την καθιέρωση της υποχρεωτικής σύναψης ηλεκτρονικών συμβάσεων από τα κράτη μέλη έως το 2018.  

• Η Επιτροπή προετοιμάζει, επίσης, την επικαιροποίηση της στρατηγικής της για την καταπολέμηση της απάτης (καθώς έχουν 
εφαρμοστεί πλήρως όλα τα μέτρα που είχαν προταθεί στην πρώτη στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέμηση της 
απάτης, του 2011) και έχει εντείνει την προώθηση των εθνικών στρατηγικών καταπολέμησης της απάτης στα κράτη μέλη. 

 
  

Μοντέλο(α) χρηματοδότησης της ΕΕ 
 

 
19. 

 
Η Επιτροπή κατέληξε πρόσφατα στη συμφωνία ότι, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, οι 
συνεισφορές των κρατών μελών θα αφαιρούνται από τη διαρθρωτική δημοσιονομική προσπάθεια που αναμένεται 
από τα κράτη μέλη, και με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίζονται και οι εγγυήσεις, στον βαθμό που επηρεάζουν το 
έλλειμμα και/ή το χρέος. Ποια είναι η γνώμη σας για την επέκταση αυτής της αρχής σε άλλους τομείς δαπανών με 
παρόμοιους μηχανισμούς συνεισφοράς από τα κράτη μέλη (π.χ. τοπικές και περιφερειακές επενδύσεις μέσω του 
ΕΤΣΕ, εθνική χρηματοδότηση έργων της ΕΕ κ.λπ.); 
 
Οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ, ιδίως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), συμφωνήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη 
με πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και την επίτευξη μακροοικονομικής 
σταθερότητας στην ΕΕ. 

Οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν προβλέπουν την εξαίρεση καμίας δαπάνης από το πεδίο εφαρμογής της 
δημοσιονομικής εποπτείας, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Σύμφωνα με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όλες οι δημόσιες δαπάνες πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
αυξηθεί το δημόσιο χρέος και η ζώνη του ευρώ θα διατρέξει εκ νέου τον κίνδυνο των δυσμενών συνεπειών που γνωρίσαμε κατά τη 
διάρκεια της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη. 

Ωστόσο, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπει ότι ορισμένα μέτρα, τα λεγόμενα «έκτακτα μέτρα», μπορεί να 
αφαιρεθούν από το διαρθρωτικό ισοζύγιο, υπό ορισμένους όρους και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πρόσκαιρες δημοσιονομικές 
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συνέπειες που δεν οδηγούν σε διαρκή μεταβολή της δημοσιονομικής θέσης. 

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μην συνάδει η ερμηνεία της έννοιας «έκτακτα μέτρα» με το πνεύμα και το γράμμα του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να δημιουργηθούν κενά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εποπτείας, η Επιτροπή εξέδωσε ακριβείς 
οδηγίες και τις κοινοποίησε στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ομάδας των αναπληρωτών της Οικονομικής και Δημοσιονομικής 
Επιτροπής. Οι οδηγίες δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια στην έκθεση του 2015 για τα δημόσια οικονομικά.3 Ο χαρακτηρισμός ενός μέτρου 
ως «έκτακτου» θα πρέπει να διέπεται από αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο. 

Κυρίως, το να χρησιμοποιείται η χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την προώθηση άλλων πολιτικών της 
Επιτροπής πολύ συχνά δεν αποτελεί το καλύτερο μέσο, δεδομένου ότι τα κωλύματα στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών είναι συχνά 
διαρθρωτικού χαρακτήρα και δεν σχετίζονται με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Στο πλαίσιο αυτό, θα βοηθούσε η ανακατανομή των 
δημόσιων δαπανών ώστε να στηρίζονται μέτρα που ευνοούν την ανάπτυξη ή είναι στρατηγικού χαρακτήρα, χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η αξιοπιστία της δημοσιονομικής εποπτείας.  

 

 
20. 

 
Δεδομένου ότι το μοντέλο χρηματοδότησης της ΕΕ στην ουσία έχει ακολουθήσει αυτό της Γερμανίας, ιδίως μετά την 
εισαγωγή του ευρώ και του συμφώνου σταθερότητας, και δεδομένου ότι, από τις 14 Οκτωβρίου 2016, η Γερμανία έχει 
υιοθετήσει μια ριζική αλλαγή στο μοντέλο εθνικής χρηματοδότησης μεταξύ του ομοσπονδιακού κράτους και των 
ομόσπονδων κρατιδίων, με αποτέλεσμα να προβλέπεται, για την περίοδο 2020-2030, η χρηματοδότηση των 
ομόσπονδων κρατιδίων με πάνω από 9 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος από το ομοσπονδιακό κράτος, με ποιον τρόπο 
πιστεύεται ότι η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ; 
 
Έχω υπόψη μου την πρόσφατη συμφωνία στη Γερμανία για μεταρρύθμιση του συστήματος ανακατανομής των δημόσιων πόρων 
«Länderfinanzausgleich», που συμπεριλαμβάνει την ανάθεση ορισμένων νέων καθηκόντων στο ομοσπονδιακό επίπεδο και τα νέα 
ποσά που θα πρέπει να χρηματοδοτήσει το ομοσπονδιακό κράτος. 

                                                           
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν διάφορες αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, στο σύνολό τους, κατά 
την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας ενός μέτρου χαρακτηριζόμενου ως «έκτακτο». Πρώτον, τα «έκτακτα» μέτρα θα πρέπει να είναι μη επαναλαμβανόμενα. Δεύτερον, δεν μπορεί να 
επιβάλλονται με νόμο ή με αυτοτελή κυβερνητική απόφαση. Θα πρέπει επίσης να μην περιλαμβάνουν ευμετάβλητες συνιστώσες των εσόδων ή δαπανών, καθώς και σκόπιμες δράσεις 
πολιτικής που αυξάνουν το δημόσιο έλλειμμα. Τέλος, θα πρέπει να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.  

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf
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Ωστόσο, θα ήθελα να διατυπώσω την αντίρρησή μου στην παραδοχή που περιλαμβάνεται στην ερώτηση ότι «το μοντέλο 
χρηματοδότησης της ΕΕ στην ουσία έχει ακολουθήσει αυτό της Γερμανίας». Ο γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ δεν σχεδιάστηκε ποτέ ως 
σύστημα δημοσιονομικής εξισορρόπησης, ή σημαντικής, εκ προθέσεως ανακατανομής. Δεν πραγματοποιούνται άμεσες 
δημοσιονομικές μεταφορές μεταξύ κρατών μελών. Οι αναδιανεμητικές επιπτώσεις μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών που 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα δημοσιονομικών παρεμβάσεων της ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό συνέπεια της κατανομής προγραμμάτων 
δαπανών, όπως η πολιτική συνοχής που επιδιώκει στόχους καθορισμένους σε επίπεδο ΕΕ. 

Η ΕΕ δεν διαθέτει σύστημα στο πλαίσιο του οποίου είτε  

- τα κράτη μέλη προβαίνουν σε μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τους, είτε  

- γίνεται μεταφορά δημοσιονομικών πόρων από ένα ομοσπονδιακό επίπεδο το οποίο διαθέτει ανεξάρτητες πηγές εσόδων 
απευθείας στον προϋπολογισμό των κρατών μελών ή των περιφερειών. 

Επομένως, από οικονομική, και νομική, άποψη τα δύο συστήματα δεν είναι συγκρίσιμα και η προταθείσα αναλογία δεν ευσταθεί.  

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου ΠΔΠ θα δώσω μεγάλη προσοχή στην τήρηση των αρχών της επικουρικότητας, της αλληλεγγύης 
και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Επιπλέον, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 
που ανατίθενται στο επίπεδο της ΕΕ μπορεί να αναμένεται ότι θα εκπληρωθούν μόνον εφόσον στηρίζονται σε ανάλογα και επαρκή 
οικονομικά μέσα.  

 
  

ΠΔΠ 
 

 
21. 

 
Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης και της πιθανής αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την ανάγκη ουσιαστικής αναθεώρησης του 
ΠΔΠ; Πού θα πρέπει να δοθεί έμφαση εάν και όταν αναθεωρηθεί το ΠΔΠ; 

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση για την Ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 — Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ εστιασμένος στα αποτελέσματα» (MTR).  
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Η Επιτροπή θεωρεί την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ ως ευκαιρία για επανεκτίμηση, από κοινού με τα άλλα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, της λειτουργίας του ΠΔΠ, προσαρμογής των προτεραιοτήτων του και ενίσχυσης της ικανότητάς του 
όσον αφορά την επίτευξη πολλαπλών στόχων και την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων. 
 
Στόχος της δέσμης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ είναι να ενισχυθεί η στήριξη των πολιτικών μέγιστης προτεραιότητας (π.χ. 
αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, τόνωση των επενδύσεων και αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων), να καταστεί ο 
προϋπολογισμός πιο ευέλικτος και ικανός να ανταποκρίνεται καλύτερα στις κρίσεις καθώς και να απλοποιηθεί η λειτουργία των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, έτσι ώστε τα οφέλη τους να γίνονται αισθητά ταχύτερα και να ελαχιστοποιηθούν οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες. 
Η δέσμη προτάσεων προβλέπει πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους ύψους 13 δισ. EUR (εκ των οποίων 6,3 δισ. EUR για 
συμπληρωματικές ενισχύσεις («top ups»)), ώστε να είναι σε θέση η ΕΕ να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις. Για να 
αυξηθεί η ευελιξία του προϋπολογισμού της ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε να τροποποιηθεί ο «κανονισμός για το ΠΔΠ». 
 
Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου καθώς και αρκετές άτυπες συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου 
και του Κοινοβουλίου, προέκυψε μια συμβιβαστική δέσμη που θα μπορούσε να αποτελέσει το υπόβαθρο τελικής συμφωνίας, όταν θα 
έχουν αρθεί οι εκκρεμείς επιφυλάξεις.  
Η συμβιβαστική δέσμη περιλαμβάνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές ενισχύσεις: 
 

• 3,9 δισ. EUR για τη μετανάστευση και την ασφάλεια (εσωτερική και εξωτερική διάσταση). 
 

• 1,2 δισ. ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων· το ποσό αυτό είναι κατά 200 εκατ. EUR μεγαλύτερο από 
εκείνο που προτάθηκε από την Επιτροπή. Σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση από το ΕΚΤ, υπάρχουν τώρα διαθέσιμα 
πρόσθετα κονδύλια ύψους 2,4 δισ. EUR για την πρωτοβουλία αυτή. 

 
• Ενίσχυση, μέσω ανακατανομής, σημαντικών προγραμμάτων του τομέα 1α για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 
o «Ορίζων 2020»: 200 εκατ. EUR επιπλέον 
o CEF Transport: 300 εκατ. EUR επιπλέον 
o Erasmus +: 100 εκατ. EUR επιπλέον 
o Cosme: 100 εκατ. EUR επιπλέον. 

 
 

 
Μεταξύ άλλων, η εν λόγω ευρεία συμφωνία προβλέπει την ιδιαίτερα αναγκαία αύξηση της ευελιξίας όσον αφορά τις αναλήψεις 
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υποχρεώσεων και τις πληρωμές στον κανονισμό για το ΠΔΠ. Δηλαδή, οι ετήσιες διαθέσιμες πιστώσεις του μέσου ευελιξίας θα 
αυξηθούν από 471 εκατ. EUR σε 600 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2011), εκτός από τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται τα μη 
χρησιμοποιηθέντα ποσά από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση. Για το 2017, οι εν λόγω νέοι μηχανισμοί ευελιξίας θα μπορούσαν να προσφέρουν έως και 800 εκατ. ευρώ 
πρόσθετης ευελιξίας (σε αναλήψεις υποχρεώσεων). 
Ιδίως, οι ετήσιες διαθέσιμες πιστώσεις του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας θα αυξηθούν από 280 εκατ. ευρώ σε 300 εκατ. ευρώ σε 
τιμές 2011. 
 
Επίσης, το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων θα επεκταθεί ως προς το χρόνο και το πεδίο εφαρμογής, ώστε να 
καλύπτει επίσης μέτρα στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας. 
 
Ο καθορισμός ανώτατου ορίου ως προς το συνολικό περιθώριο για πληρωμές θα αυξηθεί συνολικά κατά 5 δισ. EUR σε τιμές 2011 (2 
δισ. EUR το 2019 και 3 δισ. EUR το 2020) , ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή των ανώτατων ορίων του 2019 και του 2020 
προς τα πάνω, με προσθήκη των περιθωρίων και της υστέρησης εκτέλεσης κονδυλίων προηγουμένων ετών, χωρίς να απαιτείται 
αναθεώρηση των εν λόγω ανώτατων ορίων. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί ο κίνδυνος συσσώρευσης καθυστερήσεων στο τέλος 
του ΠΔΠ 2014-2020, όπως συνέβη στο τέλος του προηγούμενου ΠΔΠ.  
 
Ενώ η διαδικασία έγκρισης για την ενδιάμεση αναθεώρηση διαφέρει από εκείνη του ετήσιου προϋπολογισμού, θα πρέπει να 
αναγνωριστούν οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τη Σλοβακική Προεδρία για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Έχω επίγνωση του γεγονότος ότι το αποτέλεσμα ενδεχομένως να μην 
ανταποκρίνεται σε όλες τις δεόντως δικαιολογημένες προσδοκίες. Αλλά σε καιρούς κατά τους οποίους η αύξηση των δαπανών της ΕΕ 
είναι ολοένα και λιγότερο δημοφιλής σε ολόκληρη την Ένωση, δεν θα πρέπει να περιφρονούμε τη δέσμη που έχουμε στη διάθεσή μας. 
 
Η έγκριση της ενδιάμεσης αναθεώρησης θα ήταν μια σημαντική επιτυχία. Θα προσέφερε σταθερότητα και την ιδιαζόντως αναγκαία 
ενότητα στους ανησυχητικούς καιρούς που μέλλονται. Η συμφωνία είναι εφικτή με κάποια περαιτέρω εργασία, αλλά και οι δύο 
πλευρές οφείλουν να επιδείξουν ευελιξία ώστε να επιτευχθεί. 
 
Θα έχω εντατική και στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη μαλτέζικη Προεδρία ώστε να επιτευχθούν τα ανωτέρω 
εντός των επόμενων μηνών, πριν άλλα ζητήματα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία. 
 
Φυσικά, οποιαδήποτε πολιτική συμφωνία για την ενδιάμεση αναθεώρηση δεν μπορεί να θίξει τις προνομίες των δύο σκελών της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. Πρέπει να διατηρήσουμε την αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο όσον αφορά 
την ετήσια διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού.  
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22. 

 
Το 2017 αναμένεται να ξεκινήσει η προετοιμασία για το νέο ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020. Στο πλαίσιο αυτό: 
 
- Πώς βλέπετε τη θέση της πολιτικής συνοχής στο νέο πλαίσιο – θα πρέπει να ενισχυθεί ή το αντίθετο; 
 
- Πιστεύετε ότι η εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να παραταθεί μετά το 2020; 
 
- Θεωρείτε ότι η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι αποτελεσματικό εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής και πώς 
βλέπετε τη θέση της στο μέλλον; 
 
- Κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού υπήρξε έντονη μεταστροφή προς τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων για διάφορες 
πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα καθώς και οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
καταδεικνύουν ότι τα χρηματοδοτικά μέσα συνδέονται με καθυστερήσεις στην υλοποίηση και δημιουργούν περαιτέρω αποκλίσεις 
μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο των 
χρηματοδοτικών μέσων στην πολιτική συνοχής και άλλες πολιτικές της ΕΕ; 

Στο επόμενο ΠΔΠ η πολιτική συνοχής θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Το ίδιο ισχύει και για τη στήριξη των 
διευρωπαϊκών έργων υποδομής στον τομέα πολιτικής των μεταφορών, της ενέργειας και στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής. Οι 
συνεισφορές όλων αυτών των πολιτικών στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων τους θα αξιολογηθούν κατά τους προσεχείς μήνες. 
 
Θα αντιλαμβάνεστε προφανώς ότι δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας σχετικά με το εύρος των συγκεκριμένων πολιτικών στο 
επόμενο ΠΔΠ σε αυτό το πρώιμο στάδιο της προπαρασκευαστικής διαδικασίας. Ως πρώτο βήμα, θα χρειαστεί να αξιολογήσουμε 
προσεκτικά τα περιθώρια δημοσιονομικών ελιγμών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις μακροοικονομικές προβλέψεις και τις άλλες 
περιστάσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την υπό κρίση περίοδο. Είμαι αποφασισμένος να ακολουθήσουμε μια ευρεία 
διαδικασία διαβούλευσης, μεταξύ άλλων με το Κοινοβούλιο. 
 
Ένα σημαντικό στοιχείο θα είναι η διερεύνηση δυνατοτήτων μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό μπορεί να γίνει με 
διάφορους τρόπους, π.χ. με αύξηση της συγχρηματοδότησης από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, ούτως ώστε να ενισχυθεί η 
οικειοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και της εφαρμογής τους, ή με την ευρύτερη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων. 
 
Στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ η χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων είναι ήδη μεγαλύτερη σε σύγκριση με την προηγούμενη 
περίοδο. Η ανακοίνωση σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση παρείχε μια πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής τους, 
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βάσει της οποίας η Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις για την απλούστευση της χρήσης τους, ιδίως σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). 
  
Ένα από τα στοιχεία των ερευνών όσον αφορά την αξιολόγηση των επιδόσεων των εν λόγω μέσων ενόψει του επόμενου ΠΔΠ θα είναι 
η περιφερειακή προσφυγή στα εν λόγω ταμεία. Εκφράζονται ορισμένες ανησυχίες ότι η εφαρμογή των μέσων αυτών, ιδίως όσον 
αφορά το ΕΤΣΕ, ευνοεί κυρίως πιο ανταγωνιστικά κράτη μέλη. Ωστόσο, όταν οι επενδύσεις που παράγονται συσχετίζονται με το 
μέγεθος της οικονομίας, διαπιστώνεται ότι η Εσθονία βρίσκεται επί του παρόντος στην πρώτη θέση ενώ, για παράδειγμα, η Γερμανία 
συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών τελευταίων κρατών μελών.  
 
Επιπλέον, η Επιτροπή έχει προτείνει να διευρύνει τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη με λιγότερο ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν επίσης να αποκομίσουν το μέγιστο 
όφελος από τα χρηματοοικονομικά μέσα. 
 
Όσον αφορά το επόμενο ΠΔΠ, μια αυστηρή αξιολόγηση της λειτουργίας των υφιστάμενων μέσων (περιλαμβανομένου του ΕΤΣΕ), 
ιδίως για να καθοριστούν οι πλέον αποτελεσματικοί τρόποι υλοποίησης, θα είναι αποφασιστικής σημασίας στον προσδιορισμό του 
τρόπου με τον οποίο η χρήση τους μπορεί να διευρυνθεί περαιτέρω. 

 
 

23. 
 
Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ώστε να 
εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ανεξαρτησία και βιωσιμότητα των οικονομικών της ΕΕ;  

(Παρατήρηση: Εάν η ερώτηση αφορά κυρίως τους ιδίους πόρους (ΙΠ) σε σχέση με τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (ΠΙΠ), σας 
παραπέμπουμε στην απάντηση που δόθηκε στην ερώτηση BUDG 4.) 
 
Καταρχάς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική σημασία των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ), που είναι κατά το μεγαλύτερο 
μέρος τελωνειακοί δασμοί, στο ευρύτερο σύστημα των ιδίων πόρων (ΙΠ). Οι ΠΙΠ αντιπροσωπεύουν μόλις το 13 % του συνόλου των 
ΙΠ και, ως εκ τούτου, η βιωσιμότητα των οικονομικών της ΕΕ εξαρτάται πολύ περισσότερο από τους άλλους ΙΠ παρά από τους ΠΙΠ. 
Τούτου λεχθέντος, η τελωνειακή ένωση προβλέπει πραγματικούς ΙΠ της ΕΕ οι οποίοι δημιουργούν σημαντικά έσοδα για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ.  
  
Παρά την υπό εξέλιξη ελευθέρωση του εμπορίου, τα έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ από τους ΠΙΠ αυξήθηκαν από 14,9 δισ. EUR 
το 2006 σε 18,6 δισ. EUR το 2015, ήτοι περίπου 25% την τελευταία δεκαετία. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2016 επιβεβαιώνει 
την τάση αυτή. Το σύστημα των ΠΙΠ στηρίζεται σε δύο πυλώνες, τη διευκόλυνση του εμπορίου και την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της ΕΕ. Η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο πυλώνων θα πρέπει να εξακολουθήσει να εξασφαλίζεται 
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προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία και η βιωσιμότητα του συστήματος των ΠΙΠ.  

 

 
24. 

 
Δεδομένου ότι ο πρόσφατος τριμερής διάλογος για τον προϋπολογισμό του 2017 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
εντολής άλλου Επιτρόπου, θα μπορούσατε να εξηγήσετε τη θέση σας στο ζήτημα αυτό; Ποιες είναι οι προσδοκίες που 
έχετε ήδη για τον προϋπολογισμό του 2018 και ποια θέση έχει η πολιτική συνοχής σε αυτόν; 

Η Επιτροπή ενεργεί με συλλογικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε 
διαβούλευση με όλα τα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων. Ο προϋπολογισμός του 2017, όπως εγκρίθηκε, έχει την πλήρη στήριξη της 
Επιτροπής καθώς και τη δική μου. Η έγκριση του προϋπολογισμού του 2017 ήταν μια πολύ θετική ένδειξη για τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ. Δεν ήταν εύκολο, αλλά όλα τα μέρη ενήργησαν με υπευθυνότητα και προέβησαν στις αναγκαίες παραχωρήσεις. Πρόκειται για 
κοινή επιτυχία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και για μια σαφή απόδειξη ότι η ΕΕ μπορεί να ξεπερνά τις διαφορές.  
 
Είναι ένας καλός προϋπολογισμός διότι ενισχύει τους τομείς προτεραιότητας που είναι η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η 
απασχόληση καθώς και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η αντιμετώπιση απειλών κατά της ασφάλειας τόσο στο εσωτερικό 
της Ένωσης όσο και στις γειτονικές μας χώρες, όπως προτείνονται από την Επιτροπή και υποστηρίζονται επίσης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.  
 
Ο προϋπολογισμός του 2018 θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ΕΕ θα διαθέτει τα αναγκαία μέσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εκ 
νέου αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις. Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, το 2018 θα πρέπει να είναι το έτος κατά το οποίο θα 
επιτευχθούν ομαλοί ρυθμοί εφαρμογής, γεγονός που σημαίνει ότι τα επίπεδα πληρωμών θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε σχέση 
με το 2016 και το 2017. Είναι σημαντικό να καθοριστεί το κατάλληλο επίπεδο των απαιτούμενων πιστώσεων για το 2018 προκειμένου 
να ικανοποιηθούν πλήρως οι αιτήσεις πληρωμών και, ως εκ τούτου, να αποφευχθεί η δημιουργία νέας συσσώρευσης.  
 
 

 
25. 

 
Η αναθεώρηση του ΠΔΠ αποτελεί για τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα ζήτημα που εξακολουθεί 
να εκκρεμεί. Ως Επίτροπος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, θα καταβάλετε επαρκείς 
προσπάθειες για την προώθηση μιας αποτελεσματικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα; 

Όπως αναφέρεται στην απάντησή μου στην ερώτηση 21 ανωτέρω, η φιλοδοξία της Επιτροπής είναι να επιτευχθεί συμφωνία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δημοσιονομικές πτυχές και την τροποποίηση του κανονισμού για το ΠΔΠ το 
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ταχύτερο δυνατό. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσω να εργάζομαι εποικοδομητικά με την Προεδρία της Μάλτας και το Κοινοβούλιο για την 
επίτευξη αυτού του στόχου το ταχύτερο δυνατόν και για να διασφαλιστεί ότι οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου αντιμετωπίζονται κατά 
τον δέοντα τρόπο. 

  

 
 
 

 
26. 

 
Brexit 
 
Στο πλαίσιο του Brexit, ποιες προβλέπετε ότι θα είναι οι ανακατανομές προσωπικού και πώς προετοιμάζεστε να τις 
διαχειριστείτε; 
 
Όπως αναφέρεται στη δήλωση μετά την άτυπη συνεδρίαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών, καθώς και 
των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 15 Δεκεμβρίου 2016, καμία διαπραγμάτευση δεν 
μπορεί να αρχίσει πριν από οιαδήποτε γνωστοποίηση από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι εγκαταλείπει την Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό - όπως 
προβλέπεται στη δήλωση - το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Σε ό, τι αφορά την 
τεχνική στήριξη δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα (Task Force) για την εξέταση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το Brexit, της 
οποίας προεδρεύει ο κ. Michel Barnier ως επικεφαλής των διαπραγματεύσεων. Η νέα αυτή υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον 
Πρόεδρο Juncker και βασίζεται στην πολιτική στήριξη όλων των Γενικών Διευθύνσεων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την Επιτροπή. 
Συνεργάζεται στενά με τη Γενική Γραμματεία και τη Νομική Υπηρεσία. 
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III. Ερωτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
 
Αριθ. Ερώτηση 

 
1. 

 
Ως Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους θα έχετε την τελική ευθύνη για τομείς 
που αφορούν άμεσα το προσωπικό των θεσμικών οργάνων: μεταξύ άλλων, προσλήψεις, συνθήκες εργασίας, 
ευρωπαϊκά σχολεία. Λαμβάνοντας υπόψη τη συρρίκνωση της δημογραφικής ανάπτυξης, τα θεσμικά όργανα 
βρίσκονται αντιμέτωπα με περισσότερο ανταγωνισμό από άλλους εργοδότες κατά την πρόσληψη προσωπικού. 
Ωστόσο, η ΕΕ, για να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις σημερινές και 
μελλοντικές υποχρεώσεις, χρειάζεται μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση με γλωσσομαθείς άνδρες και γυναίκες 
υψηλού επιπέδου προσόντων, που θα προέρχονται από τους πολίτες των κρατών μελών σε όσο το δυνατόν ευρύτερη 
γεωγραφική βάση.  
 
Τι θα κάνετε σε σχέση με τη στρατηγική της προκατόχου σας; Ειδικότερα, ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για να 
προσελκύσετε και να διατηρήσετε «τα πιο λαμπρά μυαλά»; Πώς θα συμβάλετε στην ανάπτυξη μιας γνήσιας εταιρικής 
πολιτικής διαχείρισης ταλέντων; Πώς θα εξασφαλίσετε ότι η κατανομή των ανθρώπινων πόρων ανταποκρίνεται στις 
προτεραιότητες της Επιτροπής με σκοπό την ορθολογική οργάνωση των τρόπων εργασίας της Επιτροπής; Πώς θα 
προωθήσετε την ισότητα των φύλων στη διαδικασία πρόσληψης και καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας; Ποια 
είναι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την εξασφάλιση της ισότητας των φύλων στο προσωπικό των θεσμικών 
οργάνων; Με ποιον τρόπο θα συμβάλετε στην επίτευξη του στόχου να καλυφθούν κατά 40% από γυναίκες οι θέσεις 
ανώτερων και μεσαίων στελεχών στην Επιτροπή έως το τέλος της θητείας; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε 
μοναδική θέση για να δώσει το παράδειγμα και να προωθήσει τις πολιτικές αυτές σε όλη την ΕΕ. Ποια θα είναι η 
ουσιαστική συμβολή σας στο να εξασφαλιστεί ότι η ισότητα των φύλων προωθείται κατά οριζόντιο τρόπο, πέρα από 
τις εσωτερικές πολιτικές της Επιτροπής; Ποια είναι η θέση σας όσον αφορά το καθεστώς και τα δικαιώματα των 
βρετανών υπαλλήλων μετά το Brexit;  
 
Πιστεύω ακράδαντα ότι η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση που αποτελείται από αφοσιωμένο και εξαιρετικά ειδικευμένο προσωπικό είναι 
ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του φιλόδοξου θεματολογίου μας. Αυτό το τόνισα επανειλημμένως στους συνομιλητές μου όταν 
ασκούσα τα καθήκοντά μου ως Επίτροπος Ενέργειας και Ψηφιακής Οικονομίας, σε δημοσιογράφους και ενδιαφερόμενους φορείς. Έχω 
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αναφέρει συχνά και προορατικά την αξιόλογη εργασία των υπαλλήλων της ΕΕ. Κατά τα τελευταία έτη έχουν δρομολογηθεί πολλές 
πρωτοβουλίες και, βάσει αυτών, θα μεριμνήσω ο ίδιος για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών ώστε το προσωπικό να μπορεί να 
εκτελεί ορθά τα καθήκοντά του και να παραμείνει προσηλωμένο σ’ αυτά.  

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά εργασίας προκειμένου να προσελκύουν τα πιο 
λαμπρά μυαλά από όλα τα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, θα συνεχίσω να εφαρμόζω την πολιτική πρόσληψης βάσει προσόντων, με 
παράλληλη υποστήριξη των δράσεων προβολής που αποσκοπούν στην επίδειξη της ελκυστικότητας της σταδιοδρομίας στην ΕΕ. Η 
οργάνωση των διαγωνισμών της ΕΕ θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται καλύτερα στις ανάγκες των θεσμικών οργάνων, όπως η πρόσληψη 
προσωπικού, αλλά με υψηλότερα προσόντα σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. στους τομείς της οικονομίας, των οικονομικών, ή της 
ενέργειας, κ.λπ.). Πιο στοχοθετημένοι διαγωνισμοί της ΕΕ θα πρέπει επίσης να προσελκύσουν τα λαμπρότερα ταλέντα από όλη την 
Ένωση.  

Θα συνεχίσω την εφαρμογή της πρόσφατης στρατηγικής της Επιτροπής για τη διαχείριση των ταλέντων, η οποία αποσκοπεί στην 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ταλέντων που διαθέτουν οι υπάλληλοι μετά την πρόσληψή τους. Σε αυτό το απαιτητικό πλαίσιο 
συρρίκνωσης του ανθρώπινου δυναμικού, μπορούμε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την προώθηση της αριστείας των 
διευθυντικών στελεχών, καθώς και για την κινητικότητα του προσωπικού και την ανάπτυξη.  

Στο ίδιο πνεύμα, ως Επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, θα διασφαλίσω ότι οι αποφάσεις 
επιμερισμού πόρων της Επιτροπής θα εξακολουθούν να βασίζονται σε στοιχεία, θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις διαθέσιμες πιστώσεις 
του προϋπολογισμού και θα επιτρέπουν την ταχεία ανακατανομή ταλέντων στους τομείς προτεραιότητας. Θα συνεχίσω την επίτευξη 
συνεργειών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις εργασίες συντονισμού, υποστήριξης και σε άλλα οριζόντια καθήκοντα της 
Επιτροπής. Επιπλέον, θα υποστηρίξω τη χρήση ευέλικτων δομών και τη συλλογική εργασία που ευνοούν την πιο αποτελεσματική και 
ευέλικτη υλοποίηση των στόχων της Επιτροπής.  

Στο σύνθετο πολιτικό περιβάλλον μας είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουμε τα ταλέντα όλων των συνεργατών μας – γυναικών και 
ανδρών. Επί του παρόντος, οι γυναίκες στην Επιτροπή αντιπροσωπεύουν το 55% του συνόλου του προσωπικού. Η Επιτροπή διαθέτει μια 
ισορροπημένη δέσμη μέτρων, που συνδυάζει στόχους σε θέματα ισότητας των φύλων και σε θέματα παρακολούθησης, η οποία 
αποσκοπεί στην προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής και καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σταδιοδρομίας. Όσον αφορά την παρουσία γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, επί του παρόντος, η εκπροσώπηση των γυναικών στις 
ανώτερες διοικητικές θέσεις είναι γύρω στο 31 %, και στο επίπεδο των μέσων στελεχών περίπου 34 %. Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει την 
αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2014 και θα εντείνει τις προσπάθειές της με σκοπό την επίτευξη του στόχου του 40 % των 
γυναικών στελεχών έως το 2019. Θα υποστηρίξω όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση του αριθμού των υποψηφίων γυναικών 
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στις θέσεις ανώτερων και μεσαίων στελεχών, όπως προγράμματα κατάρτισης, προγράμματα καθοδήγησης ή ευέλικτες εργασιακές 
δυνατότητες. Επιπλέον, θα ζητήσω από τις υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά τους πρώτους 
διορισμούς γυναικών σε θέσεις μεσαίων στελεχών.  

Ήδη από την αρχή της νέας θητείας μου, θα προτείνω να εγκρίνει Επιτροπή μια νέα στρατηγική σε θέματα πολυμορφίας και ένταξης για 
το προσωπικό της έως το 2019. Η πολυμορφία και η ένταξη, που υπερβαίνουν την έννοια της ισότητας των φύλων, είναι καθοριστικής 
σημασίας όχι μόνο για τις επιδόσεις της Επιτροπής αλλά και για το μήνυμα που στέλνουμε στα κράτη μέλη μας και στον υπόλοιπο 
κόσμο.  

Η ισότητα ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μολονότι εξακολουθούν 
να υφίστανται ανισότητες, ιδίως στην αγορά εργασίας, η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες αξιόλογη πρόοδο χάρη στη 
νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και ειδικά μέτρα για την πρόοδο των γυναικών. Η 
«Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019», που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, καθορίζει το πλαίσιο των 
μελλοντικών εργασιών της Επιτροπής για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων. Θα συνεργαστώ στενά με την Επίτροπο Jourová στον εν 
λόγω τομέα.  

Όσον αφορά το μέλλον των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων, το θέμα αυτό θα εξεταστεί ως 
μέρος των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του άρθρου 50. Σε αυτό το στάδιο, θέλω απλώς να υπενθυμίσω τα λεχθέντα του Προέδρου 
Γιούνκερ μετά το δημοψήφισμα και, ειδικότερα, ότι μέλη του προσωπικού του ΗΒ είναι κυρίως «υπάλληλοι της Ένωσης» και ότι 
είμαστε αποφασισμένοι να τους στηρίξουμε. 

 
 
2.  

 
Ποια είναι η εκτίμησή σας για την απόφαση C(2006) 1624/3 της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και για την καταπολέμηση της ηθικής και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης; Η απόφαση ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στην ανάγκη να δημιουργηθεί και να 
διατηρηθεί ένα περιβάλλον εργασίας στην Επιτροπή στο οποίο αποκλείεται κάθε μορφή παρενόχλησης; Πέραν της 
έγγραφης πολιτικής, θα πρέπει η Επιτροπή και ο Επίτροπος για τους ανθρώπινους πόρους με τη συμπεριφορά τους να 
ανταποκρίνονται σε υψηλότερα πρότυπα, τόσο σε σχέση με το προσωπικό όσο και έναντι του ευρύτερου κοινού; 
 
Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς παρενοχλήσεις, όπου όλοι οι άνθρωποι 
αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Η πολιτική της Επιτροπής κατά της παρενόχλησης που απορρέει από απόφαση που 
εκδόθηκε το 2006, στηρίζεται, αφενός, σε μια προληπτική προσέγγιση και αφετέρου σε μέτρα αντίδρασης. Η πρόληψη περιλαμβάνει 
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τόσο γενικές πληροφορίες που διατίθενται στο σύνολο του προσωπικού όσο και κατάρτιση. Τα μέτρα αντίδρασης περιλαμβάνουν δύο 
διαδικασίες (μία άτυπη και μία επίσημη) για την αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης και εικαζόμενης παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας. 

Η υποχρέωση του εργοδότη να προστατεύει το προσωπικό του και να εξασφαλίζει τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των γυναικών και των 
ανδρών στο χώρο εργασίας είναι, κατά τη γνώμη μου, ζωτικής σημασίας. Δεν έχω διαπιστώσει κανένα συγκεκριμένο πλαίσιο 
παρενόχλησης στην Επιτροπή που θα μπορούσε να δημιουργήσει συστημικό πρόβλημα. Ωστόσο, ας είμαστε σαφείς: δεν θα ανεχτούμε 
ούτε μία περίπτωση παρενόχλησης. Η Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσει τις προληπτικές δράσεις της και την προώθηση ενός 
εργασιακού περιβάλλοντος που στηρίζεται στον σεβασμό. Οι επίσημες έρευνες και κυρώσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, 
όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Συνολικά, η υιοθέτηση της πολιτικής κατά της παρενόχλησης αποτέλεσε σαφώς ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της διασφάλισης 
εργασιακών σχέσεων που στηρίζονται περισσότερο στον σεβασμό. Ικανοποιητική πρόοδος σημειώθηκε όσον αφορά την εφαρμογή της 
απόφασης της Επιτροπής του 2006. Η πρόταση επίσημων και ανεπίσημων διαδικασιών, η δημιουργία ενός δικτύου εμπιστευτικών 
συμβούλων, η σύσταση εξειδικευμένων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιπτώσεων, η διοργάνωση μαθημάτων 
κατάρτισης και η έκδοση φυλλαδίων για το προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη θεωρούνται σαφώς ότι συνιστούν πρόοδο. 

Οι σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εξέταση καταγγελιών παρενόχλησης από το 2006. 
Επιπλέον, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει σειρά αποφάσεων σχετικά με το θέμα αυτό από το 2006. Ενώ οι εν λόγω 
αποφάσεις εφαρμόζονται ήδη στην πράξη από την Επιτροπή, δεν περιλαμβάνονται ακόμη στο κείμενο της απόφασης της Επιτροπής. Για 
όλους αυτούς τους λόγους, μία από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα δρομολογήσω ως Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Ανθρωπίνων 
Πόρων είναι να εκδοθεί αναθεωρημένη απόφαση σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας. 
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3. 

 
Το άρθρο 298 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κατά την εκπλήρωση της 
αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση 
ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη. Το 2004 και, στη συνέχεια, το 2014, ο Κανονισμός Υπηρεσιακής 
Κατάστασης των Υπαλλήλων υποβλήθηκε σε εκ βάθρων μεταρρύθμιση. Ωστόσο, οι πολίτες αναμένουν όχι μόνο μια 
υψηλής ποιότητας υπηρεσία στην οποία τηρούνται οι αρχές της ακεραιότητας και της νομιμότητας, αλλά και ότι οι 
δραστηριότητες αυτές επιτελούνται σε πλαίσιο που μπορεί να εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας. 
 
Στα ψηφίσματά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 και της 9ης Ιουνίου 2016, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να 
υποβάλει, με βάση το άρθρο 298 ΣΛΕΕ, πρόταση κανονισμού για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη ευρωπαϊκή 
διοίκηση. Συνέταξε επίσης μελέτη για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ενός διοικητικού δικονομικού δικαίου. Το 
Κοινοβούλιο είναι πεπεισμένο ότι οι κανόνες σχετικά με τη χρηστή διοίκηση προωθούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. 
Σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να ενισχυθεί η νομιμότητα της Ένωσης καθώς και η εμπιστοσύνη των πολιτών 
στη διοίκηση της Ένωσης. Πιστεύουμε ότι ένας κανονισμός που ενισχύει τη διαφάνεια καθώς και τη νομική σαφήνεια 
όσον αφορά τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις της διοίκησης της ΕΕ έναντι των ευρωπαίων πολιτών, θα οδηγούσε 
στην επίτευξη αυτού του στόχου. Δυστυχώς, η Επιτροπή δεν έδειξε παρά την απροθυμία και την αντίθεσή της ως προς 
τη ρύθμιση της διοίκησης της ΕΕ. Δεν κατανοούμε την προσέγγιση αυτή. Ποιες είναι οι απόψεις σας; Ποια στοιχεία 
χρειάζεται η Επιτροπή για να πειστεί ότι έχει έρθει η στιγμή να υποβάλει πρόταση για τον εν λόγω κανονισμό; Θα 
συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο για τον σκοπό αυτό; 
 
Για τον απλό πολίτη, η διοίκηση της ΕΕ μοιάζει με έναν γυάλινο πύργο. Προκειμένου να δημιουργηθούν γέφυρες και να 
έρθει πιο κοντά η διοίκηση της ΕΕ στον πολίτη, σκοπεύετε να δημιουργήσετε πλατφόρμες, προγράμματα ανταλλαγών 
και ενημερωτικές συναντήσεις στα κράτη μέλη; 
 
Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει ήδη ένα εκτεταμένο πλαίσιο κανόνων, αρχών και πρακτικών με στόχο την ανοικτή, 
αποτελεσματική και ανεξάρτητη διάδραση με τους πολίτες της ΕΕ. Οι πτυχές αυτές ενισχύθηκαν περαιτέρω με τις μεταρρυθμίσεις του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης το 2004 και το 2013. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης 
εφαρμόζεται από κοινού με άλλα σύνολα οριζόντιων κανόνων, όπως ο κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, ο κανονισμός για την 
προστασία των δεδομένων, ο κανονισμός για την πρόσβαση στα έγγραφα, για να αναφέρουμε μερικά μόνο παραδείγματα, ο βαθμός της 
διαφάνειας που έχει επιτευχθεί επί του παρόντος είναι πολύ υψηλός.  

Όταν πρόκειται για ειδικές ανά τομέα πρωτοβουλίες στο πεδίο του άρθρου 298 της ΣΛΕΕ, το δημόσιο μητρώο όλων των κανόνων 
εφαρμογής που ισχύουν για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να αναφέρεται. Το μητρώο είχε προβλεφθεί με τη 
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μεταρρύθμιση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του 2013, με σκοπό την ενίσχυση της γνώσης και της διαφάνειας σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα θεσμικά όργανα στο εσωτερικό, δημιουργώντας έτσι ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στη διοίκηση. 
Αφού τέθηκε σε εφαρμογή, χωρίς καθυστέρηση, το δημόσιο μητρώο είναι τώρα διαθέσιμο στο κοινό και, ως εκ τούτου, παρέχει 
υψηλότερο βαθμό διαφάνειας όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν για το προσωπικό της ΕΕ. 

Η Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αλληλεπιδρούν με μια διοίκηση 
που είναι ανοικτή, ανεξάρτητη και αποτελεσματική. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, όπως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και οργανισμοί, διαθέτει εδραιωμένο σύνολο οριζόντιων κανόνων που διέπουν τη διοικητική συμπεριφορά της.  

Όσον αφορά την κωδικοποίηση του διοικητικού δικαίου της ΕΕ, η Επιτροπή δεν έχει πεισθεί, σε αυτό το στάδιο, ότι τα οφέλη από τη 
χρήση ενός ενιαίου, οριζόντιου νομοθετικού μέσου που θα κωδικοποιεί το διοικητικό δίκαιο θα υπερκάλυπταν τις δαπάνες. Η 
ανταπόκριση στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συνεπάγεται μόνον τη θέσπιση νέας νομοθεσίας· θα απαιτούσε επίσης 
την αναθεώρηση σημαντικού όγκου υφιστάμενων νομοθετημάτων της ΕΕ. Η κωδικοποίηση, ακόμη και όταν γίνεται με προσοχή και 
αίσθηση του μέτρου, είναι πιθανό να οδηγήσει σε προβλήματα οριοθέτησης μεταξύ γενικών και ειδικών κανόνων – μη καθιστώντας τη 
νομοθεσία σαφέστερη ή την άσκηση προσφυγής ευκολότερη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Θα αφαιρούσε επίσης την ευελιξία που απαιτείται για την προσαρμογή σε ιδιαίτερες ανάγκες. Οι εν λόγω προκλήσεις και δυσκολίες 
επιβεβαιώνονται και από το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το κείμενο δεν προσδιορίζει ακόμη ποια είναι τα κενά 
και οι ασυνέπειες στην ισχύουσα νομοθεσία, και, ως εκ τούτου, ποια είναι η αιτιολόγηση για την υποβολή οριζόντιων νομοθετικών 
λύσεων, ως αναλογική απόκριση για την αντιμετώπισή τους. Επίσης, δεν αξιολογεί μέχρι σήμερα τον απτό αντίκτυπο των διατάξεων που 
περιλαμβάνονται σε αυτό. Η Επιτροπή, αντί να προβεί σε μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία κωδικοποίησης με αβέβαιη προστιθέμενη 
αξία, προτίθεται να συνεχίσει να αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα, όταν ανακύπτουν, να αναλύει τα βαθύτερα αίτια και, στη 
συνέχεια, να αναλαμβάνει την απαιτούμενη δράση. 

 



56 

 

 
4.  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, «προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή και η 
διαφάνεια των δράσεων της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη». Επίσης, τα θεσμικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές 
ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών. Ποια μέτρα θα λάβετε προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ, 
αφενός, των παρατηρήσεων που λαμβάνονται από παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου και, αφετέρου, αυτών 
που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών και μεμονωμένους πολίτες; Τι θα κάνετε προκειμένου να βελτιωθεί η 
δημοσιοποίηση των συνεδριάσεων και συναντήσεων με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων; 
 
Όπως αναφέρεται στο θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας4, αυτή η Επιτροπή επιθυμεί να ακούει προσεκτικά τους πολίτες και 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και, ως εκ τούτου, δεσμεύεται να διεξάγει διαφανείς διαβουλεύσεις υψηλής ποιότητας, στις οποίες θα 
συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι οποίες θα είναι προσανατολισμένες σε συγκεκριμένα στοιχεία που απαιτούνται για τη 
λήψη ορθών αποφάσεων. Τα μέρη που επηρεάζονται από τη νομοθεσία κατανοούν καλύτερα τις επιπτώσεις που θα έχει η νομοθεσία και 
μπορούν να παρέχουν τα απαιτούμενα για τη βελτίωσή της στοιχεία. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, όλες οι συνεισφορές σε 
δημόσιες διαβουλεύσεις και οι εκθέσεις παρακολούθησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής που πραγματεύεται το εν λόγω 
θέμα πολιτικής.  

 
Κατά την ανάλυση των συνεισφορών και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, η Επιτροπή εξετάζει 
προσεκτικά τις διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που συμμετείχαν, ποιους εκπροσωπούν καθώς και τις απόψεις που εξέφρασαν. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι η συμμετοχή όσων απαντούν σε δημόσιες διαβουλεύσεις είναι θέμα προσωπικής επιλογής, δεν αποτελούν 
αντιπροσωπευτικό δείγμα των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕ. Συνεπώς, οι δημόσιες διαβουλεύσεις δεν έχουν ως στόχο 
να παράσχουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα του τι πιστεύουν οι πολίτες της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν αποτελούν ούτε 
«ψηφοφορία» ούτε έρευνα, αλλά έχουν βασικά ως στόχο να συγκεντρώσουν τις διάφορες απόψεις των πολιτών και των διαφόρων 
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία της Επιτροπής. Επίσης, με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις 
σχετικά με τις συνεισφορές στις διαβουλεύσεις. 

 
                                                           
4 COM(2015)215 final - https://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation_en 
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5. 

 
Ως Επίτροπος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους θα έχετε την ευθύνη να συνεργάζεστε στενά με 
τον Επίτροπο για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, προκειμένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο ανοιχτή 
και αποτελεσματική μέσω της καλύτερης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι οι πόροι της 
Επιτροπής χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος ISA2 
και της στρατηγικής της Επιτροπής για το λογισμικό ανοικτής πηγής; 
 
Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών τομέων της ανακοίνωσης του 
2016 για την επανεξέταση των συνεργειών και της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής5. Η ανακοίνωση αποσκοπεί στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων κατά την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, και προσδιορίζει σειρά δράσεων στον τομέα των ΤΠΕ που αναπτύσσονται 
στις διαστάσεις που αναφέρονται κατωτέρω.  
 
 Το θεματολόγιο ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: 

 
1) Αυτοματοποίηση των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών σε ΓΔ και υπηρεσίες. Δράσεις για τις οποίες ήδη εργαζόμαστε 

είναι οι εξής: 
 

• Δημιουργία ενιαίου χώρου ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SEDIA)6 που θα συμβάλει στη λειτουργία τυποποιημένου 
και ενιαίου δίαυλου για την υποβολή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών επιχορήγησης ή σύναψης συμβάσεων. 

• Καθορισμός επιχειρησιακού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων που θα καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις ΓΔ 
και τις υπηρεσίες και θα εναρμονίσει διαφορετικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. 
 

• Επέκταση του νέου συστήματος ηλεκτρονικών επιχορηγήσεων σε όλες τις ενδιαφερόμενες ΓΔ που διαχειρίζονται άμεσες 
επιχορηγήσεις και, κατά περίπτωση, έμμεσες επιχορηγήσεις. 

                                                           
5 SEC(2016)170 της 4.4.2016 

6 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 95 του δημοσιονομικού κανονισμού 
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Εκτός από τα οφέλη σε επίπεδο απόδοσης που αναμένεται να προκύψουν από την εναρμόνιση των διαδικασιών, όλες οι εν λόγω δράσεις 
θα διευκολύνουν τις σχέσεις με επιχειρήσεις, ΜΜΕ, οργανώσεις και άτομα εν γένει με τα οποία η Επιτροπή βρίσκεται σε καθημερινή 
επαφή για την υλοποίηση των πολιτικών και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. 
 

2) Συστήματα μαζικών δεδομένων και ανάλυσης δεδομένων, όπου η Επιτροπή εξακολουθεί την πιλοτική εφαρμογή με σκοπό να 
αναπτύξει τις υποδομές της στον τομέα της ανάλυσης. 
 

3) Στοιχεία αρχιτεκτονικής, ως προς τα οποία πρόθεση της Επιτροπής είναι να προσδιορίσει και να αναπτύξει ένα σύνολο 
επαναχρησιμοποιήσιμων στοιχείων, τα οποία θα στηρίξουν την εφαρμογή νέων συστημάτων και διαδικασιών σε όλες τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής υπογραφής σε σχετικές 
(διοργανικές) διοικητικές διαδικασίες, ή η γενίκευση του EU Login (ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση για πρόσβαση σε 
συστήματα της ΕΕ με ήδη περισσότερους από 2 εκατομμύρια χρήστες). 
 

 Ο ψηφιακός χώρος εργασίας της μελλοντικής πρωτοβουλίας για την επανεξέταση των συνεργειών και της αποτελεσματικότητας στις 
ΤΠΕ (SER ICT) εστιάζει στo να έχει το προσωπικό στη διάθεσή του τα κατάλληλα εργαλεία, πλατφόρμες και υπηρεσίες 
πληροφορικής, ώστε οι χρήστες να μπορούν εργάζονται και να συνεργάζονται οπουδήποτε, οποτεδήποτε, με τη δέουσα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό ασφάλεια και με βελτιστοποίηση της εργασιακής τους εμπειρίας και της παραγωγικότητάς τους.  
 

 Η ενοποίηση και τυποποίηση που χαρακτηρίζει τον τομέα της επανεξέτασης των συνεργειών και της αποτελεσματικότητας στις ΤΠΕ 
καλύπτει: 
 

1) Την ενοποίηση των τοπικών κέντρων δεδομένων σε δύο κέντρα δεδομένων (για τους σκοπούς της αδιάλειπτης λειτουργίας) 
στο Λουξεμβούργο. Εγκαινίασα ο ίδιος πρόσφατα ένα από αυτά τα κέντρα δεδομένων, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό 
δυνατή τη διαβίβαση δεδομένων και συστημάτων από διάσπαρτα τοπικά κέντρα δεδομένων των ΓΔ. 
 

2) Την κεντρική διαχείριση του εξοπλισμού ΤΠ από τη ΓΔ DIGIT, η οποία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την τυποποίηση 
του εξοπλισμού ΤΠ του τελικού χρήστη και σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης. 
 

 Τέλος, δίδεται επίσης υψηλή προτεραιότητα στην ασφάλεια ΤΠΕ μέσω: 
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• της συνεπούς εφαρμογής σε ολόκληρη την Επιτροπή των βασικών διαδικασιών ασφάλειας ΤΠ·  

• της βελτίωσης της συνολικής υποδομής ασφάλειας ΤΠ (ασφάλεια δικτύου και τελικού σημείου)· 

• της εξασφάλισης αποτελεσματικής διακυβέρνησης της ασφάλειας ΤΠ και της ενημέρωσης των ανώτερων διοικητικών 
στελεχών, των εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΤΠ και των τελικών χρηστών σχετικά με τη συνολική ασφάλεια ΤΠ (κίνδυνοι 
και απειλές)· 

• Αποτελεσματικότερες λειτουργίες ασφάλειας ΤΠ αναμένεται να επιτευχθούν μέσω της μερικής συγκέντρωσης του ρόλου του 
υπεύθυνου ασφάλειας πληροφορικής σε τοπικό επίπεδο (LISO), που είναι επί του παρόντος αποκεντρωμένος σε διάφορες ΓΔ. 

 
Η Επιτροπή ανανέωσε το 2015 τη στρατηγική του λογισμικού ανοιχτής πηγής. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τομέα των ΤΠΕ στην 
Επιτροπή, τόσο εσωτερικά όσο και στο πλαίσιο των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του κοινού εν γένει. Χρησιμοποιούμε το λογισμικό 
ανοιχτής πηγής σε όλες τις διαδικασίες μας, από την κεντρική βάση δεδομένων, μέσω φυλλομετρητών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
μας, έως τους συνεργατικούς δικτυακούς τόπους και εργαλεία για τους πολίτες της ΕΕ. Από κοινού με τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος 
για το ψηφιακό θεματολόγιο θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη χρησιμοποίησή του στις διοικητικές διαδικασίες και τις διαδικασίες 
πολιτικής που εφαρμόζονται από υπηρεσίες της Επιτροπής. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των προαναφερόμενων πρωτοβουλιών είναι η διάθεση επαρκών πόρων. Για τον σκοπό αυτό, ο 
ρόλος του προγράμματος ISA2, καθώς και οι συνέργειες με τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο μαζικών επιχορηγήσεων και 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, θα είναι υψίστης σημασίας. Αυτό θα ισχύει, ιδίως, για πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 
εναρμόνιση των επιχειρησιακών διαδικασιών που θα βελτιώσουν σημαντικά την πρόσβαση και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
μερών στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι λύσεις και τα 
εργαλεία που παρέχονται από το πρόγραμμα ISA2 για τη στήριξη των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων στις εκσυγχρονιστικές τους 
προσπάθειες θα βοηθήσουν επίσης την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό.  
 
Βάσει και των προηγούμενων καθηκόντων που μου ανατέθηκαν πιστεύω ότι είμαι σε θέση να κατανοήσω τη σημασία του προγράμματος 
ISA2 και τη συμβολή του στη διαλειτουργικότητα και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα στην Ευρώπη και έχω πλήρη επίγνωση 
του ρόλου του ISA2 στην αποφυγή του πολλαπλασιασμού των προσπαθειών εκ μέρους των διοικήσεων· στο πλαίσιο των νέων μου 
καθηκόντων θα εξακολουθήσω να παρακολουθώ την πρόοδο που σημειώνεται σε αυτόν τον τομέα ώστε να διασφαλιστεί ότι διατίθενται 
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οι απαιτούμενοι πόροι και ότι η Επιτροπή θα ωφεληθεί από τις κατευθυντήριες γραμμές και λύσεις του προγράμματος ISA2 και να 
αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη πόρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να παρακολουθεί την πρόοδο της υλοποίησής του, 
ιδίως μέσω των ετήσιων εκθέσεων που προβλέπονται στην απόφαση για το ISA2 (άρθρο 13). 
 
Μια σειρά από πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω δημοσιονομικών πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών 
δράσεων θα συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση ορισμένων από τις δράσεις που προβλέπονται από την Επιτροπή, όπως 
περιγράφονται ανωτέρω. Ειδικότερα, οι νέες προπαρασκευαστικές δράσεις (σε συνέχεια σχετικών δοκιμαστικών σχεδίων) για τη 
«Διαχείριση και ποιότητα κώδικα λογισμικού — Έλεγχος ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα» και τις 
«Κρυπτογραφημένες ηλεκτρονικές επικοινωνίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ», θα διευκολύνουν την εφαρμογή λύσεων ανοικτής 
πηγής, διασφαλίζοντας παράλληλα το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των χρηστών εν 
γένει. Επιπλέον, τα νέα δοκιμαστικά σχέδια «Νέες τεχνολογίες και εργαλεία ΤΠΕ για την εφαρμογή και απλούστευση των ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών πολιτών (ΕΠΠ)» και «Εξάπλωση των επιγραμμικών ηλεκτρονικών δελτίων ταυτότητας και των ψηφιακών υπογραφών 
μέσω της εφαρμογής του κανονισμού eIDAS από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή» θα παράσχουν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη 
χρηματοδότηση για το έργο της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα. 
 
 

 
6.  

 
Ποια είναι η εκτίμησή σας για τις ισχύουσες ρυθμίσεις όσον αφορά την ίση μεταχείριση των υπαλλήλων ανεξάρτητα 
από τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, και πώς θα συμβάλετε στην εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των 
υπαλλήλων της Επιτροπής, ιδίως όσων είναι μέλη της κοινότητας ΛΟΑΔΜ;  
 
Όσον αφορά τους υπαλλήλους που είναι μέλη της κοινότητας ΛΟΑΔΜ, η Επιτροπή υιοθετεί αυστηρά πολιτική κατά των διακρίσεων. Οι 
εσωτερικοί κανόνες και πρακτικές της Επιτροπής στον τομέα των ανθρώπινων πόρων έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται με στόχο την 
τήρηση της αρχής της μη διάκρισης. Προσωπικά, κατά τη διάρκεια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας, πάντοτε υποστήριζα πολιτικές και 
νομοθεσία υπέρ των ΛΟΑΔΜ.  

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, καταχωρισμένη συμβίωση η οποία αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές ενός 
κράτους μέλους μπορεί επίσης να αναγνωρίζεται από την Επιτροπή προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέλη του προσωπικού να μπορούν να 
λαμβάνουν είτε μέρος (μερική ισοδυναμία συντρόφου-συζύγου) ή το σύνολο (πλήρης ισοδυναμία συντρόφου-συζύγου) των 
δικαιωμάτων που παρέχονται στους έγγαμους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. 
Ειδικότερα, παρέχεται πλήρης ισοδυναμία σε καταχωρισμένους ομοφυλόφιλους συντρόφους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα 
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τελέσεως γάμου σε κράτος μέλος, η οποία αξιολογείται με βάση τη νομοθεσία που ισχύει για το ζεύγος σύμφωνα με την ιθαγένεια ή τον 
τόπο διαμονής τους. 

Τα μέλη του προσωπικού που υπόκεινται σε παρενοχλήσεις ή ανάρμοστη συμπεριφορά, μεταξύ άλλων και σε θέματα γενετήσιου 
προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να ζητούν βοήθεια τόσο μέσω ανεπίσημης διαδικασίας, κατά την οποία ένα δίκτυο ειδικά 
εκπαιδευμένων έμπιστων συμβούλων παρεμβαίνει για την επίλυση της διένεξης και την υποστήριξη του θύματος, όσο και με επίσημη 
διαδικασία κατά την οποία διενεργείται έρευνα και μπορούν να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα. 

Χωρίς να λησμονώ τις ίσες ευκαιρίες, είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε προσέγγιση βασιζόμενη σε μια πιο 
ώριμη έννοια οργανωτικής ανάπτυξης χαρακτηριζόμενη από τη διαφορετικότητα και την κοινωνική ένταξη. Περιβάλλον εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς νοείται εκείνο στο οποίο κανείς δεν αισθάνεται την ανάγκη να αποκρύπτει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητάς του, 
μεταξύ άλλων και σε σχέση με τον γενετήσιο προσανατολισμό, επειδή φοβάται τη διακριτική μεταχείριση. Η εργασιακή νοοτροπία που 
βασίζεται στις αξίες της διαφορετικότητας και της ένταξης μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, για παράδειγμα μέσω εκδηλώσεων 
ευαισθητοποίησης ή κατάρτισης σε θέματα διαφορετικότητας, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών των ΛΟΑΔΜ. 

Έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι υπάλληλοι που είναι μέλη της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερες ανησυχίες 
και να αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες. Δεσμεύομαι πλήρως να ακούω τις απόψεις τους. Εν προκειμένω, γνωρίζω ότι μπορώ να 
βασίζομαι σε ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως η «EGALITE» (Ισότητα για Ομοφυλόφιλους και Λεσβίες στα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα), για τη διαβίβαση των ανησυχιών της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ.  
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