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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Alex Brenninkmeijer ως μέλους του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου
(C9-0126/2019 – 2019/0813(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να 
γνωμοδοτήσει (C9-0126/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 129 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0028/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την 
άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Νοεμβρίου 2019, η Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο 
μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1. εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο Alex 
Brenninkmeijer μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, 
προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ALEX BRENNINKMEIJER

Εκπαίδευση

Από το 1971 έως το 1976, ο Alex Brenninkmeijer σπούδασε ολλανδικό δίκαιο, με 
κατεύθυνση ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο, στο Πανεπιστήμιο του Groningen και απέκτησε 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διδασκαλία των Οικονομικών. Το 1987 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ 
του Πανεπιστημίου του Tilburg για τη διατριβή του με θέμα την πρόσβαση στα δικαστήρια 
και τη σημασία της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στα κράτη που βασίζονται στην αρχή του 
κράτος δικαίου. 

Τιμητικές διακρίσεις

Ταξιάρχης του Τάγματος της Οράγγης-Νασσάου

Επαγγελματική πείρα

Από το 1976 έως το 1980 διετέλεσε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Radboud στο Nijmegen και 
στη συνέχεια, έως το 1984, στο Πανεπιστήμιο του Tilburg. Από το 1992 έως το 1996 
διετέλεσε καθηγητής αστικού δικονομικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Από 
το 1996 έως το 2005 διετέλεσε καθηγητής συνταγματικού και διοικητικού δικαίου στο 
Πανεπιστήμιο του Leiden και, από το 2002 και εξής κατείχε την έδρα Albeda για τις 
εργασιακές σχέσεις στον δημόσιο τομέα και τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών 
(διαμεσολάβηση). Από το 1998 έως το 2001 διετέλεσε Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου του Leiden. Από το 2014 είναι Επίτιμος Καθηγητής Νομικής στο Ινστιτούτο 
Συνταγματικού & Διοικητικού Δικαίου και Νομικής Θεωρίας του Πανεπιστημίου της 
Ουτρέχτης. 

Από το 1984 έως το 1988 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Arnhem 
(υπηρετώντας ως Πρωτοδίκης για υποθέσεις σχετικές με τις δημόσιες υπηρεσίες και την 
κοινωνική ασφάλιση). Από το 1988 έως το 1995 διετέλεσε δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό 
Δικαστήριο (υπηρετώντας ως Εφέτης για υποθέσεις σχετικές με τις δημόσιες υπηρεσίες και 
την κοινωνική ασφάλιση)· έπειτα, έως το 2002, διετέλεσε Αντιπρόεδρος του ίδιου 
Δικαστηρίου και, κατόπιν, αναπληρωτής δικαστής έως το 2005. Από το 1999 έως το 2005 
διετέλεσε αναπληρωτής δικαστής στο τμήμα φορολογικών υποθέσεων του δικαστηρίου του 
Hertogenbosch.

Το 2005 εξελέγη Εθνικός Διαμεσολαβητής των Κάτω Χωρών· το 2011 επανεξελέγη από την 
Ολλανδική Κάτω Βουλή για μια δεύτερη εξαετή θητεία. Ως διαμεσολαβητής, διεξήγαγε 
συστημική έρευνα σε πολλούς τομείς σχετικά με τη λειτουργία του δημόσιου τομέα στις 
Κάτω Χώρες και, με τις εκθέσεις του, συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθηση της χρηστής 
δημόσιας διοίκησης.

Το 2012 εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Διαμεσολάβησης (ΔΙΔ). Είναι επίσης μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου του ΔΙΔ. 

Κατέχει βαθιές γνώσεις ευρωπαϊκού θεσμικού και διοικητικού δικαίου, καθώς και των 
δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τέλος, 
εκτός από την ολλανδική, που είναι η μητρική του γλώσσα, επικοινωνεί επίσης με ευφράδεια 
στα γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά. 
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Το 2014 ο Alex Brenninkmeijer ανέλαβε θέση στο Ελεγκτικό Συνέδριο ως μέλος του 
Τμήματος IV – Ρύθμιση των αγορών και ανταγωνιστική οικονομία. Στις 10 Σεπτεμβρίου 
2019 εξελέγη πρόεδρος του Τμήματος IV. Ως εισηγητής για την εσωτερική αγορά και τη 
δημοσιονομική διακυβέρνηση, ανέλαβε την ευθύνη για τα ακόλουθα προϊόντα:

Επαναλαμβανόμενα 

i. Ετήσιες εκθέσεις 2014-2017: κεφάλαιο σχετικά με την ανταγωνιστικότητα για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση, με σαφή εστίαση στους λόγους για τους οποίους 
εμφανίζονται σφάλματα στην καθημερινή πρακτική κατά την εκτέλεση των 
(ερευνητικών) προγραμμάτων της ΕΕ. 

Ειδικά

i. Γνώμη: Η θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την έκθεση της Επιτροπής 
σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς

ii. Ειδική έκθεση αριθ. 4/2016: Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας πρέπει να τροποποιήσει τους μηχανισμούς εξασφάλισης του 
αναμενόμενου αντικτύπου καθώς και ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού του

iii. Ειδική έκθεση αριθ. 17/2016: Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να κάνουν 
περισσότερα για να διευκολύνουν την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις τους

iv. Ενημερωτικό έγγραφο: Συμβολή στην απλούστευση του προγράμματος έρευνας της 
ΕΕ που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»

v. Γνώμη αριθ. 2/2018: Ζητήματα ελέγχου και λογοδοσίας σε σχέση με την πρόταση 
της 6ης Δεκεμβρίου 2017 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου 
που θα εντάσσεται στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης

vi. Ειδική έκθεση αριθ. 28/2018: Η πλειονότητα των μέτρων απλούστευσης που 
εισήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» διευκόλυναν τους 
δικαιούχους, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης

vii. Έγγραφο εργασίας 2018: Η επιβολή της πολιτικής περί ανταγωνισμού της ΕΕ

viii. Δελτίο ελέγχου: Η στήριξη της καινοτομίας των ΜΜΕ εκ μέρους της ΕΕ: το μέσο 
για τις ΜΜΕ 

ix. Συμμετοχή στην προετοιμασία του Μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της ΕΚΤ και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου – υπογραφέντος στις 9/10/2019

x. Επισκόπηση: Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα: η εκκαθάριση 
εξελίσσεται μεν όπως προβλεπόταν, ωστόσο η χρηματοδότηση της έρευνας δεν είναι 
πλέον βιώσιμη 

Προσεχώς

i. Ειδική έκθεση: Μέσο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
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ii. Ειδική έκθεση: Η εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβολή του ελέγχου των 
συγκεντρώσεων και οι αντιμονοπωλιακές διαδικασίες (πολιτική ανταγωνισμού της 
ΕΕ)

iii. Ειδική έκθεση: Οι επιδόσεις των οργανισμών

iv. Ειδική έκθεση: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Διάδοση του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συμβολή στον (δημόσιο) διάλογο σχετικά 
με τον έλεγχο, την ακεραιότητα και την ηθική ηγεσία

i. Παρουσίαση σχετικά με τη σημασία του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα 
εθνικά κοινοβούλια κατά τη διάρκεια της COSAC 2016

ii. Παρουσίαση σχετικά με την έννοια της «προστιθέμενης αξίας της ΕΕ» κατά την 
πρώτη διάσκεψη για την εστίαση του προϋπολογισμού της Ένωσης στα 
αποτελέσματα 

iii. Παρουσίαση στο συνέδριο Europäische Finanzage Speyer: Reform der EU-
Finanzen (Μεταρρύθμιση των οικονομικών της ΕΕ), 16 Μαΐου 2017

iv. Πολλαπλές επισκέψεις στο ολλανδικό κοινοβούλιο (χρηματοδοτήσεις και 
επιτροπές της ΕΕ), στο ανώτατο όργανο ελέγχου των Κάτω Χωρών (Algemene 
Rekenkamer) και στο Υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των ετήσιων και 
ειδικών εκθέσεών μας

v. Μέλος της ομάδας εργασίας «Νομιμότητα του ελέγχου», Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
(Vrije Universiteit) του Άμστερνταμ

vi. Συμβολή στη στρατηγική του ολλανδικού Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΝΒΑ)

vii. Παρουσίαση στην ετήσια συνεδρίαση του ΝΒΑ με τίτλο «Accountantsdag 2016» 
σχετικά με τους ελεγκτές και την ακεραιότητα

viii. Συμβολή στην ολλανδική επιτροπή για το μέλλον του τομέα της λογιστικής 
(Commissie Toekomst Accountancysector)

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

i. Brenninkmeijer, A. (2015), «The need for principles of good audit», Journal of the 
European Court of Auditors, (8), 11-15.

ii. Lenaerts, K., & Brenninkmeijer, A. (2016), «General Principles of EU Law and 
Audit Practice of EU Funds», European Review of Public Law, 28(3), 815-837.

iii. Brenninkmeijer, A. (2016), «Feedback for a better performing public sector», 
Zarządzanie Publiczne, (1 (35)), 68-75.

iv. Brenninkmeijer, A. (2017), «Interfaces: How to connect effectively with citizens», 
Public Administration Review, 77(1), 10-11.



RR\1192652EL.docx 7/18 PE642.893v02-00

EL

v. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Hock, B., & Moonen, G. (2017), «The 
Application of Audit Standards in ECA’s Work», SSRN.

vi. Brenninkmeijer, A. (2017), «Audit and administrative law», στο Research 
Handbook on EU Administrative Law, Edward Elgar Publishing.

vii. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2017), «The European Court of Auditors: 
the guardian of EU finances», στο Law Enforcement by EU Authorities, Edward 
Elgar Publishing. 

viii. Meuleman, L., & Brenninkmeijer, A. F. M. (2017), «How to deal with legal 
uncertainty: Managing and Audit Authorities in Cohesion Policy», European 
Structural and Investment Funds Journal, 5(2), 161-173.

ix. Brenninkmeijer, A., Moonen, G., Debets, R., & Hock, B. (2018), «Auditing 
standards and the accountability of the European Court of Auditors (ECA)», 
Utrecht L. Rev., 14, 1.

x. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2018),  «The rule of law in the European 
Union: standards of the ombudsman, judge, and auditor», Research Handbook on 
the Ombudsman, 151, Edward Elgar 2018.

xi. Brenninkmeijer A., Moreel Leiderschap (2019), Prometheus. 

xii. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Lalikova L., «Het resultaat van de financiële hulp 
aan EU-lidstaten: vitalisering van de Europese financiële systemen (deel 1)» και 
«De steun aan Griekenland en Ierland (deel 2)», (2019), SEW· Tijdschrift voor 
Europees en economisch recht.

xiii. Brenninkmeijer, A., Bij, J. V. D., Bree, M. D., Budding, G., van Dijk, G., Hofstra, 
P., ... Zanden. (2019). «De Januskop van de rechtmatigheid van het bestuur», 
Nederlands Juristenblad, 94(33), 2426.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ALEX BRENNINKMEIJER ΣΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Εκτέλεση καθηκόντων: διδάγματα και μελλοντικές δεσμεύσεις

1. Ποια είναι τα κύρια επιτεύγματα σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Ποια ήταν τα 
σημαντικότερα εμπόδια;

Ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ηγήθηκα της στρατηγικής 2018-2020 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, και υπήρξα επίσης ένθερμος υποστηρικτής της χρήσης «απλής 
γλώσσας» σε όλες τις εργασίες μας. 

Για την προώθηση της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής, το 2017 συνδιοργάνωσα το 
σεμινάριο των μελών με θέμα τη στρατηγική 2018-2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 
οποίο, κατά συνέπεια, οδήγησε στην εκ μέρους μου ανάληψη της προεδρίας της ομάδας 
εργασίας που ήταν επιφορτισμένη με την εκπόνηση της στρατηγικής: «Ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης μέσω ανεξάρτητου ελέγχου». Τα βασικά σημεία είναι (1) οι έλεγχοι που 
βασίζονται στο έργο άλλων (όπως η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές), (2) περισσότερες 
γνώσεις σχετικά με τις επιδόσεις, και (3) η σαφής επικοινωνία. Η εφαρμογή της 
στρατηγικής αυτής αξιολογείται από ομοτίμους από τέσσερα άλλα ανώτατα όργανα 
ελέγχου και θα δημοσιευθεί προς τα τέλη του έτους. 

Οι προσπάθειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου για σαφέστερη επικοινωνία οδήγησαν σε έναν 
πιο εξελιγμένο «συνοπτικό έλεγχο» στον οποίο συνοψίζονται οι ετήσιες εκθέσεις μας. 
Μια διάσκεψη σε απλή γλώσσα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο της 
θητείας μου, οδήγησε σε μια ετήσια εκδήλωση «σαφούς γλώσσας» με βραβεία για τις 
βέλτιστες εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γλώσσα και δομή, ενημερωτικά 
γραφήματα, συστάσεις, κ.λπ.). Μεταξύ άλλων προσπαθειών για τη βελτίωση της 
επικοινωνίας και της προσέγγισης των πολιτών, έχω επίσης υπηρετήσει ως πρόεδρος της 
Επιτροπής Έκδοσης του μηνιαίου περιοδικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, έχω 
συνεργαστεί εντατικά με τις υπηρεσίες επικοινωνίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την 
προετοιμασία μιας νέας επικοινωνιακής προσέγγισης, η οποία έχει επιφέρει σημαντική 
βελτίωση στην προβολή και τη διάδοση πληροφοριών από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε 
εθνικούς φορείς, όπως τα εθνικά κοινοβούλια1.

Η πιο σημαντική οπισθοδρόμηση ήταν η μη ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά τη 
μετατροπή της δήλωσης αξιοπιστίας (DAS) σε μια πιο εμπεριστατωμένη και οικονομικά 
αποδοτική δήλωση αξιοπιστίας. 

Η δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή DAS, κοστίζει πάνω από 60 εκατ. 
ευρώ ετησίως. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχει στο Κοινοβούλιο και σε άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη είναι πολύ περιορισμένες. Θα προτιμούσα μια προετοιμασία για τη 
δήλωση αξιοπιστίας με βάση τον κίνδυνο, η οποία θα υποστηρίζεται από ανάλυση 
μαζικών δεδομένων και από μεγαλύτερο συντονισμό των ελέγχων μας με την Επιτροπή, 
χωρίς ωστόσο να υπονομεύονται η ανεξαρτησία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τα πρότυπα 
ποιότητας των ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούσαμε επίσης να 
ελαχιστοποιήσουμε τον φόρτο ελέγχου για τους δικαιούχους και τα κράτη μέλη, καθώς 

1 https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency 

https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency
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και τους κινδύνους που σχετίζονται με τα σφάλματα και τις ανακτήσεις.

2. Ποια είναι τα κύρια διδάγματα που αντλήσατε στο πεδίο των αρμοδιοτήτων 
σας/αποτελέσματα που επιτύχατε στο πλαίσιο των καθηκόντων σας και του ελεγκτικού 
σας ρόλου;

Το κύριο δίδαγμα που αποκόμισα τα τελευταία έξι χρόνια είναι η σημασία της 
πολυπλοκότητας στην προσπάθεια για λογοδοσία και αξιόπιστο έλεγχο. Πώς μπορούμε 
να μετριάσουμε τις ανεπιθύμητες συνέπειες της πολύπλοκης συνεργασίας της ΕΕ και των 
πολύπλοκων ευρωπαϊκών προγραμμάτων δαπανών; 

Συμμόρφωση: Πάντα ρωτάω γιατί. Γιατί έχουν υποπέσει σε σφάλματα η Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη ή οι δικαιούχοι; Για να συμβάλουμε στην απάντηση στο ερώτημα αυτό, 
καταρτίσαμε επεξηγηματικό παράρτημα στο κεφάλαιο σχετικά με την ανταγωνιστικότητα 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση της ετήσιας έκθεσης για το 2016 σχετικά με τους 
λόγους των «μεγαλύτερων σφαλμάτων»2, και καταβάλαμε πρόσθετες προσπάθειες για να 
ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο άλλα χρόνια σχετικά με τη φύση των σφαλμάτων αυτών. 
Είμαι επίσης πεπεισμένος ότι θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε περαιτέρω τον ρόλο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον έλεγχο όχι μόνο των κανόνων της ΕΕ, αλλά και 
της εθνικής νομοθεσίας, σχετικά με την επιμερισμένη διαχείριση. Συχνά, οι αποφάσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με «σφάλματα» βασίζονται σε αποκλίνουσα ερμηνεία 
των εθνικών κανόνων, η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων μας.

Επιδόσεις: Πρόκειται για το σημαντικότερο μέρος της στρατηγικής μας. Πρέπει να 
στοχεύσουμε ψηλά ώστε να γίνουμε το ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο αναφοράς όσον 
αφορά τις επιδόσεις της δράσης της ΕΕ. Η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ είναι πολύπλοκη, 
για παράδειγμα, στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής διακυβέρνησης. Πρέπει να εντοπίσουμε την ακριβή έννοια των επιδόσεων με 
βάση την αρχή «επίτευξη της καλύτερης δυνατής σχέσης ποιότητας/τιμής για τους 
πολίτες της ΕΕ». Εκτός από τον έλεγχο των επίσημων διαδικασιών, έχω αντιληφθεί, για 
παράδειγμα, τη σημασία της διακριτικής ευχέρειας της Επιτροπής κατά τη στάθμιση 
μεταξύ του παγκόσμιου ανταγωνισμού και του ανταγωνισμού της ΕΕ, και μεταξύ της 
εθνικής κυριαρχίας και της ευρωπαϊκής – δημοσιονομικής – διακυβέρνησης. Μια 
πανοραμική επισκόπηση σχετικά με τη δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ που 
ετοιμάζεται τώρα στο τμήμα μου θα μπορούσε να βοηθήσει το Κοινοβούλιο και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να εντοπίσουν κενά και επικαλύψεις στην εφαρμογή των διαφόρων 
πολιτικών της ΕΕ.

3. Ποια προστιθέμενη αξία θα μπορούσατε να προσκομίσετε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στη 
δεύτερη θητεία σας και/ή ιδίως στον τομέα αρμοδιότητάς σας; Θα θέλατε να αλλάξετε 
τομέα αρμοδιότητας; Τι είναι αυτό που σας παρακινεί;

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 εξελέγην πρόεδρος του Τμήματος IV. Για τον λόγο αυτό, δεν 
προτίθεμαι να αλλάξω τις αρμοδιότητές μου βραχυπρόθεσμα.

Οι πιο σημαντικές ανησυχίες μου θα εξακολουθήσουν να είναι η ανάγκη για 
απλούστευση και καινοτομία στον έλεγχο. Δεύτερον, για τη βελτίωση της ποιότητας των 
ελέγχων μας, χρειαζόμαστε περισσότερη ανάδραση από τον έξω κόσμο όσον αφορά τα 
προϊόντα μας. Πρόθεσή μου είναι να ενισχυθεί περαιτέρω ο κύκλος ανάδρασης 

2 Ετήσιες εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2016, Παράρτημα 5.2
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υποβάλλοντας τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του ελεγκτικού έργου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ενισχυμένο εξωτερικό έλεγχο. 

Στόχος μου είναι να υπηρετήσω το Ελεγκτικό Συνέδριο ως αξιόπιστο μέλος και να 
επικοινωνήσω με τους ευρωπαίους πολίτες για την αποσαφήνιση του ρόλου της ΕΕ στην 
κοινωνία και τη συμβολή στη λογοδοσία της ΕΕ.

4. Πώς θα εξασφαλίσετε την επίτευξη των προγραμματισμένων ελεγκτικών στόχων στο 
πλαίσιο ενός λογιστικού ελέγχου; Βρεθήκατε ποτέ στη θέση να μη μπορείτε να 
υλοποιήσετε το ελεγκτικό έργο και για ποιους λόγους; Πώς ενεργείτε σε προβληματικές 
καταστάσεις αυτού του είδους; 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ελεγκτικού έργου, είναι σημαντικό οι 
διευθύνσεις μας, οι προϊστάμενοι των ομάδων εργασίας και ελέγχου να συμμετέχουν 
συνεχώς σε διάλογο με τον ελεγχόμενο, ιδίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ρόλου μου ως μέλους, προσπαθώ να εδραιώσω τον διάλογο 
μεταξύ των ομάδων ελέγχου και του έξω κόσμου, ο οποίος περιλαμβάνει 
πανεπιστημιακούς, επαγγελματίες, δικαιούχους και εθνικές αρχές, καθώς και την 
Επιτροπή. Εργάζομαι με βάση την αρχή «ελέγχω σημαίνει ακούω». Για τον λόγο αυτό, 
δεν έχω βρεθεί σε κατάσταση στην οποία δεν μπόρεσα να περατώσω έναν λογιστικό 
έλεγχο. Η διενέργεια ελέγχου απαιτεί ευελιξία για την προσαρμογή του σχεδίου κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Υπάρχει ένας συνεχής κύκλος ανάδρασης, που σε καθοδηγεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης. Στις συναντήσεις μου με ελεγκτές, 
επικεντρώνομαι στη συζήτηση, η οποία δεν θα πρέπει να προσφέρει μια συνοπτική αλλά 
μια κινούμενη εικόνα.

Ο έλεγχός μας για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν κατέληξε, όπως είχε 
σχεδιαστεί, σε ειδική έκθεση, αλλά σε δύο άλλα προϊόντα: σε θεματικά ενημερωτικά 
σημειώματα σχετικά με την κυκλική οικονομία και στην περιβαλλοντική επισήμανση.

5. Εάν γινόσασταν δεκτός για μια δεύτερη θητεία και, υποθετικά, εάν είχατε εκλεγεί 
πρόεδρος τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πώς θα κατευθύνατε το έργο για τον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων; Μπορείτε να μας δώσετε δυο τρία παραδείγματα τομέων 
στους οποίους θα εστιάσετε στο μέλλον;

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 εξελέγην πρόεδρος του Τμήματος IV (αρμόδιο για τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς, την έρευνα και την καινοτομία, και τη δημοσιονομική 
διακυβέρνηση). Η σημερινή ατζέντα μου ως προέδρου επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση 
των μελών και των ομάδων ελέγχου για να είναι επιτυχείς στο έργο τους.

Ο πρόεδρος είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Ο πρόεδρος πρέπει να διευκολύνει τον 
προγραμματισμό και την πρόοδο των ελέγχων. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί αποτελεσματικά 
το τμήμα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη διοικητική επιτροπή, διατηρώντας καλή 
συνεργασία με τη Διεύθυνση, ιδίως στον τομέα των πόρων. Ως πρόεδρος, θεωρώ ότι ο 
ρόλος μου συνίσταται στην προώθηση της συζήτησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο 
τμήμα για σχετικά θέματα που είναι ζωτικής σημασίας. Θα ήθελα να διευκολύνω τις 
διαδικασίες αυτές με επιμέλεια. Σύμφωνα με την εμπειρία μου ως μέλους του Τμήματος 
IV, τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική ευχέρεια ως εισηγητές για τη 
διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου και του επαγγελματισμού. Κατά τη γνώμη μου, τα 
ελεγκτικά καθήκοντα θα πρέπει να κατανέμονται με διαφάνεια και δίκαια, και πρωτίστως 
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σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις αρμοδιότητες κάθε μέλους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ολοκληρώνει επί του παρόντος το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2020, το οποίο 
καλύπτει πολλά θέματα. 

Οι τομείς εστίασης στο μέλλον ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας των συστάσεών μας, τους περιφερειακούς κινδύνους που 
συνδέονται με την εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ, και τον περιορισμό της 
αρμοδιότητάς μας να ερμηνεύουμε τους εθνικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο 
της επιμερισμένης διαχείρισης. 

6. Αν έπρεπε να διαχειριστείτε την επιλογή ελεγκτικών καθηκόντων ενόψει της 
προετοιμασίας του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ποια 
κριτήρια θα καθόριζαν την επιλογή σας μεταξύ των προτεραιοτήτων του καταλόγου που 
έχετε λάβει από το Κοινοβούλιο και/ή την επιτροπή CONT; Τι θα κάνατε σε περίπτωση 
που μια πολιτική προτεραιότητα δεν αντιστοιχούσε στην αξιολόγηση κινδύνου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις δραστηριότητες της Ένωσης; 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει θεσπίσει εκτενή διαδικασία, υπό την επίβλεψη του Προέδρου 
(Διεύθυνση Προεδρίας), για να συμπεριλάβει στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του τις 
προτεραιότητες που λαμβάνουμε από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού (CONT). 

Κατά τη γνώμη μου, η Υπηρεσία Λογοδοσίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ (GAO), που 
εξυπηρετεί το Κογκρέσο, αποτελεί παράδειγμα ορθής πρακτικής στον εν λόγω τομέα. Στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, τηρούμε ισορροπία στο χαρτοφυλάκιό μας μεταξύ των ελεγκτικών 
ιδεών έξω από το Ελεγκτικό Συνέδριο και των ιδεών των δικών μας ελεγκτών. Η GAO 
υφίσταται για να υποστηρίζει το Κογκρέσο όσον αφορά την εκπλήρωση των 
συνταγματικών του αρμοδιοτήτων και να συμβάλει στη βελτίωση των επιδόσεων και 
στην εξασφάλιση της λογοδοσίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προς όφελος του 
αμερικανικού λαού. Το 90% του συνόλου των ελέγχων επιδόσεων βασίζεται σε αιτήματα 
του Κογκρέσου.

Εάν μια πολιτική προτεραιότητα δεν ανταποκρίνεται στην αξιολόγηση κινδύνου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δραστηριότητες της ΕΕ, θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα 
με το Κοινοβούλιο προκειμένου να κατανοήσουμε τους λόγους και να βρούμε τρόπους 
για την παροχή στο Κοινοβούλιο σχετικών πορισμάτων λογιστικού ελέγχου για το ζήτημα 
προτεραιότητας. Ο τακτικός διοργανικός διάλογος έχει ουσιαστική σημασία.

Διαχείριση χαρτοφυλακίου, μέθοδοι εργασίας και προσδοκώμενα αποτελέσματα

7. Η παραγωγή αξιόπιστων και έγκαιρων εκθέσεων υψηλής ποιότητας έχει καίρια σημασία: 

 πώς θα διασφαλίζατε ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός 
ελέγχου είναι αξιόπιστα και ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ανεπίκαιρα;

Θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τον 
κώδικα δεοντολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εφαρμόζω συνειδητά στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο της ΕΕ. Ωστόσο, ο σημαντικότερος οδηγός για την προσέγγισή 
μου στον λογιστικό έλεγχο είναι η κοινή λογική.

Τα χρονοδιαγράμματα έχουν επίσης ουσιώδη σημασία. Διενεργώ ελέγχους λαμβάνοντας 
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υπόψη τη νομοθετική διαδικασία στις Βρυξέλλες και τις ανάγκες που επιβάλλει η 
δημοκρατική διαδικασία. Κατά συνέπεια, προσπαθώ να δημοσιεύω εκθέσεις ελέγχου 
όταν έχουν ενδιαφέρον για τους νομοθέτες μας. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για την 
έκθεση σχετικά με τα μέτρα απλούστευσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020» και την επικείμενη έκθεση σχετικά με το μέσο για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Εάν είναι απαραίτητο, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το 
ιδιαίτερο γραφείο μου και εγώ θα εργαστούμε εγκαίρως εκτός του προγράμματος ελέγχου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου – όπως συνέβη σε μία περίπτωση το 20183. Οι αρχές και οι 
λεπτομέρειες της προσέγγισης ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιγράφονται σε ένα 
σύνολο εγχειριδίων, προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών, που βοηθούν τους ελεγκτές 
μας να παρέχουν υψηλής ποιότητας επαγγελματική εργασία και να λειτουργούν 
αποτελεσματικά και αποδοτικά. Τα εν λόγω εγχειρίδια, πρότυπα και οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και να συμμορφώνονται με την πλέον 
πρόσφατη μεθοδολογία ελέγχου.

 Πώς θα βελτιώνατε την ποιότητα και την ορθότητα των συστάσεων;

Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αρκετά 
επιτυχημένο όσον αφορά τη μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες και γνώσεις που 
είναι σημαντικές για τους πολίτες και τους φορείς λήψης αποφάσεων: η ανάβαση της 
«σκάλας της γνώσης». 

Πέρα από τις τυπικές διαδικασίες και συστάσεις σε μικροεπίπεδο, οι οποίες συχνά 
επικεντρώνονται σε τυποποιημένες βελτιώσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό ή την 
παρακολούθηση, πρέπει να επεκταθούμε σε χρήσιμες για τη χάραξη πολιτικής συζητήσεις 
σε μακροεπίπεδο. Ευτυχώς, η εν λόγω επέκταση ήδη αρχίζει να πραγματοποιείται, καθώς 
διευρύνουμε τα προϊόντα μας ώστε να περιλαμβάνουν αξιολογήσεις των τομέων 
πολιτικής, πανοραμικές και άλλες επισκοπήσεις, ενημερωτικά και γενικά έγγραφα. Με 
αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζονται τα εργαλεία που διαθέτουμε για την εξυπηρέτηση των 
ενδιαφερόμενων μερών στις Βρυξέλλες.

Δεύτερον, πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί 
υψηλότερο επίπεδο ελέγχου επιδόσεων. 

Για τον σκοπό αυτό, προτείνω τα εξής:

i. Θα ρωτήσω απλώς «τι σημαίνει επίδοση». Σημαίνει επίτευξη προόδου βήμα προς 
βήμα για τη διαμόρφωση μιας κοινής προσέγγισης που θα συνδέει καλύτερα τις 
επιδόσεις σε επίπεδο έργου (μικροεπίπεδο, π.χ. δεδομένα σχετικά με τις εισροές 
και τις εκροές), σε επίπεδο ΠΔΠ (μεσοεπίπεδο, π.χ. πληροφορίες για τον 
οικολογικό προσανατολισμό, την καινοτομία ή τη φτώχεια) και σε επίπεδο 
συνεργασίας της ΕΕ (μακροεπίπεδο, π.χ. βιωσιμότητα, παγκόσμιος ανταγωνισμός, 
μετανάστευση, ασφάλεια).

ii. Να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των τριών «Ε (οικονομία, 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, στα αγγλικά: economy, efficiency and 
effectiveness), των αξιών και των συγκυριακών παραγόντων. Τουλάχιστον μία 

3 Συμβολή στην απλούστευση του προγράμματος έρευνας της ΕΕ που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_EL.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_EL.pdf
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κύρια ερώτηση ελέγχου θα πρέπει να εξετάζει την πολυπλοκότητα και τους 
συγκυριακούς παράγοντες.

Τέλος, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξετάσει περισσότερο τη σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας των συστάσεων.

8. Στόχος της μεταρρύθμισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να καθιερωθεί ισχυρότερη 
σχέση λογοδοσίας μεταξύ της ομάδας ελέγχου και του μέλους-εισηγητή: 

 με βάση την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι ο ρόλος ενός μέλους είναι να συμμετέχει 
περισσότερο στο ελεγκτικό έργο;

Όπως προκύπτει από την εμπειρία μου, καθώς έχω συμμετάσχει σε πολλούς λογιστικούς 
ελέγχους, ένα μέλος μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο από την αρχή έως το τέλος της 
διαδικασίας ελέγχου, αλλά εξακολουθεί να αφήνει το συγκεκριμένο έργο ελέγχου σε 
εκείνους που είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για αυτό – τις ομάδες ελέγχου. 

Τα μέλη θα πρέπει να λειτουργούν ως μέλη ομάδας με ειδικό ρόλο. Για παράδειγμα, 
εναπόκειται στο μέλος να καταστήσει εφικτή τη διενέργεια ελέγχων, καθώς είναι σε 
τελική ανάλυση αρμόδιο προς τούτο. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται την έναρξη επαφών σε 
πρώιμο στάδιο με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τον έξω κόσμο, την 
παροχή βοήθειας στην ομάδα ελέγχου ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε ουσιώδη 
αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου, ή τη συμμετοχή στην ομάδα σχετικά με τις αποστολές 
στους ελεγχόμενους. Κατά τη συμμετοχή μου στις διαπραγματεύσεις με την ΕΚΤ σχετικά 
με το μνημόνιο συμφωνίας για τον ΕΕΜ, διαπίστωσα πόσο σημαντικό είναι να οριστεί η 
διαχείριση της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα και να δημιουργηθούν περιθώρια 
συνεργασίας στις διαδικασίες ελέγχου.

 Θα αλλάζατε τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε με μια ομάδα ελέγχου; Εάν ναι, πώς; 

Θα προσπαθήσω να επιτύχω ακόμη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και ανάδραση μεταξύ 
των ομάδων ελέγχου και του μέλους. Αυτό αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής μου ως μέλους. 

9. Ποιες θα ήταν οι προτάσεις σας για περαιτέρω βελτίωση, εκσυγχρονισμό της λειτουργίας, 
του προγραμματισμού και των εργασιών (κύκλος ελέγχου) του Ελεγκτικού Συνεδρίου; 
Μετά την πρώτη εντολή σας, μπορείτε να αναφέρετε μια θετική και μια αρνητική πτυχή 
της εργασίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο;

Για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του κύκλου ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον ενιαίο έλεγχο, στην ψηφιοποίηση του ελέγχου 
και στον εξορθολογισμό, στην ανάλυση μαζικών δεδομένων και στον έγκαιρο και συναφή 
έλεγχο επιδόσεων. 

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της πρόσφατης ειδικής έκθεσής μας για τους 
οργανισμούς, της οποίας είμαι εισηγητής, δημιουργήσαμε ένα «πιλοτικό πρόγραμμα 
μαζικών δεδομένων». Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τμήματα του πεδίου ελέγχου για τα οποία η ομάδα ελέγχου δεν 
θα διέθετε κανονικά τον χρόνο ή τους ανθρώπινους πόρους. Επιπλέον, εφαρμόζουμε την 
ψηφιοποίηση για τον δημοσιονομικό έλεγχο των οργανισμών, στοιχείο που μπορεί να 
προλειάνει το έδαφος για την ίδια καινοτομία σε όλους τους δημοσιονομικούς ελέγχους 
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και τους ελέγχους κανονικότητας. Ως μέλος της επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 
είναι αρμόδια για την ψηφιοποίηση, μπορώ να αξιοποιήσω την εμπειρία αυτή. 

Μια θετική πτυχή του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι το ανεξάρτητο πνεύμα 
ελέγχου των μελών και του προσωπικού, το οποίο σημαίνει ότι συλλέγουμε και μπορούμε 
να βασιστούμε σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων και πληροφοριών σε όλους τους τομείς 
πολιτικής της ΕΕ. 

Παρόλο που γίνονται ορισμένες αλλαγές, μια αρνητική πτυχή του έργου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου εξακολουθεί να είναι η έλλειψη εστίασης στην ευρύτερη εικόνα, δηλαδή η 
εστίαση των πορισμάτων μας σε ό, τι ενδιαφέρει περισσότερο τους νομοθέτες της ΕΕ. Η 
προστιθέμενη αξία της ΕΕ δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή, εάν δεν είμαστε σε θέση να 
διακρίνουμε τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο.

10. Με βάση τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην 
άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού με στόχο την 
ενίσχυση τόσο της δημόσιας εποπτείας των γενικών δαπανών όσο και της σχέσης κόστους 
οφέλους:

 με την εμπειρία της πρώτης θητείας σας, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω η 
συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ;

Ο πρόεδρος ανέκαθεν διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στη βελτίωση αυτής της 
συνεργασίας. Παρά την ήδη υπάρχουσα καλή συνεργασία, θα ήθελα να συμβάλω σε μια 
μορφή επικοινωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου που θα εστιάζει περισσότερο σε διάφορες πολιτικές. 

Για παράδειγμα, διοργανώνοντας κοινές διασκέψεις ή (άτυπες) συζητήσεις για θέματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. Κατά το 
παρελθόν, έχω οργανώσει διασκέψεις σχετικά με τις εμπειρίες των νέων ελεγκτών, και οι 
ενδιαφερόμενοι βουλευτές του ΕΚ συμμετείχαν σε αυτές.

Είναι σημαντικό οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μην παρέχουν μόνο 
αντικειμενικές διαπιστώσεις και συστάσεις, αλλά και να εστιάζουν εξίσου στην ανάγκη 
του Κοινοβουλίου να διαμορφώσει μια αντικειμενική άποψη για τον σχετικό τομέα 
πολιτικής.

 Επίσης, πώς θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και των εθνικών ελεγκτικών οργάνων;

Θα ήθελα να συνεχίσω να αποδίδω μεγάλη σημασία στην επιτροπή επαφών των 
ανώτατων οργάνων ελέγχου της ΕΕ, στην οποία συμμετέχει το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Επιπλέον, πιστεύω ότι ο ρόλος του μέλους συνεπάγεται επίσης ad hoc στήριξη του 
εθνικού οργάνου ελέγχου του κράτους μέλους καταγωγής του και συνεχή επαφή με αυτό. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την πραγματοποίηση ετήσιων παρουσιάσεων σχετικά με 
την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή με κοινά ετήσια προγράμματα εργασίας. 
Για παράδειγμα, πέρυσι συμμετείχα στη συζήτηση στρατηγικής του ολλανδικού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Algemene Rekenkamer). Επιπλέον, τάσσομαι υπέρ των κοινών 
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ελέγχων, όπως ο κοινός έλεγχος της ποιότητας του αέρα4 που διενεργήθηκε από 14 
ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. 

Μέσω μιας έρευνας, εξέτασα την οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας και τον συνταγματικό 
ρόλο των ανώτατων οργάνων ελέγχου στα διάφορα κράτη μέλη. Η έρευνα αυτή συνέβαλε 
στη συγκριτική επισκόπηση του ελέγχου5.

11. Πώς θα υποστηρίξετε το Κοινοβούλιο ώστε να επιτευχθεί η συντόμευση της διαδικασίας 
απαλλαγής; Σε ποιες ενέργειες θα μπορούσατε να προβείτε από την πλευρά σας;

Θα πρότεινα να αναπτυχθεί περαιτέρω η «προσέγγιση βεβαίωσης» ως «ενιαίας 
προσέγγισης ελέγχου».

Καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών (ελεγκτικών) αρχών, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με βάση το εκατέρωθεν έργο, για την 
επιτάχυνση και τον εμπλουτισμό της διαδικασίας απαλλαγής με γεωγραφικά διαφορετικά 
στοιχεία. Στήριξη, όπου είναι δυνατόν, της καθιέρωσης σύγχρονων τεχνικών ελέγχου, 
όπως τα μαζικά δεδομένα και η ψηφιοποίηση. Πολλά δεδομένα και πληροφορίες είναι 
ήδη διαθέσιμα για δημοσιονομικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης και χρησιμοποιούνται 
από τον ιδιωτικό τομέα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δημοσιεύουν τις εκθέσεις τους το πολύ δύο μήνες μετά το 
κλείσιμο του οικονομικού έτους. Σε συνεργασία με την Επιτροπή και με την υποστήριξη 
της ψηφιοποίησης, θα πρέπει να επιδιώξουμε ένα πολύ μικρότερο χρονικό πλαίσιο για τη 
δήλωση αξιοπιστίας μας.

Ανεξαρτησία και ακεραιότητα 

12. Ποια εχέγγυα ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα 
εξασφαλίσετε ότι τυχόν παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν 
θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας στο Ελεγκτικό Συνέδριο; 

Ως προς αυτό, είμαι μετριοπαθής: τα αποτελέσματα του παρελθόντος δεν εγγυώνται 
μελλοντικές επιδόσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας, δεν έχω 
δώσει αφορμή για κριτική όσον αφορά την ανεξαρτησία μου ή τη διαφάνεια και την 
αφοσίωση με τις οποίες ασκώ τα καθήκοντά μου.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως ακαδημαϊκού, δικαστή και διαμεσολαβητή, 
έχω δείξει ότι μπορώ να εργαστώ με ακεραιότητα και ανεξαρτησία σε πολλά διαφορετικά 
πλαίσια. Η Διεθνής Διαφάνεια ανέδειξε τον εθνικό διαμεσολαβητή των Κάτω Χωρών ως 
τον ισχυρότερο πυλώνα λογοδοσίας στο ολλανδικό συνταγματικό σύστημα. Επιπλέον, δεν 
πρόσκειμαι σε κάποιο πολιτικό κόμμα.

Φέτος, με βάση την εμπειρία μου, δημοσίευσα ένα βιβλίο για νέους επαγγελματίες 
σχετικά με την ηθική ηγεσία (Moreel leiderschap, Prometheus, Άμστερνταμ 2019).

4 https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality

5 A. Brenninkmeijer, L.F. Lalikova & D. Siry, «Public Audit Accountability – Controlling 
Administrative Power», προσεχώς στο: Oxford Handbook of Comparative Administrative Law, Oxford: Oxford 
University Press 2020.

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality
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13. Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σοβαρό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη και απάτης, με 
κονδύλια της ΕΕ και/ή δωροδοκίας στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος 
καταγωγής σας; Βρεθήκατε σε μια τέτοια κατάσταση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
θητείας της;

Ανεξαρτήτως κράτους μέλους ή προσώπου, θα ανέφερα την περίπτωση στην αρμόδια 
αρχή. Κατά τη γνώμη μου, η απάτη και η δωροδοκία πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
μηδενική ανοχή. Αυτές οι περιπτώσεις και οι μεγάλες παρατυπίες διαβρώνουν τα θεμέλια 
της δημοκρατίας αποδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στον τρόπο λειτουργίας 
των δημόσιων οργανισμών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, δεν αντιμετώπισα παρόμοια κατάσταση.

14. Η ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για το κύρος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πώς θα διαχειριζόσασταν μια σύγκρουση συμφερόντων; 

Οι συγκρούσεις συμφερόντων, ή ακόμη και η εμφάνιση σύγκρουσης συμφερόντων, 
απαιτούν μεγάλη ευαισθησία και ετοιμότητα για ταχεία και κατάλληλη ανάληψη δράσης. 

Εάν ήταν απαραίτητο, θα ενημέρωνα τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα 
ζητούσα την παροχή συμβουλής από την επιτροπή δεοντολογίας σχετικά με τα μέτρα που 
θα έπρεπε να ληφθούν για την προστασία της ακεραιότητας και των προϊόντων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Δεύτερον, ελλείψει επίσημης διαδικασίας για την εξαίρεση, υποστηρίζω την 
επαναξιολόγηση του δεοντολογικού πλαισίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κώδικας 
δεοντολογίας/κανονισμός διαδικασίας/κανόνες εφαρμογής/κατευθυντήριες γραμμές 
δεοντολογίας), ώστε να επιτρέπεται στα μέλη να αυτοεξαιρούνται σε περίπτωση που 
φαίνονται να μεροληπτούν. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι παρόμοια με τη 
διαδικασία για την εξαίρεση των δικαστών.

Το δεοντολογικό πλαίσιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αξιολογείται από ομοτίμους από 
τέσσερα ανώτατα όργανα ελέγχου. Ο ίδιος έχω συνεισφέρει στην εν λόγω αξιολόγηση 
από ομοτίμους.

15. Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, τι είδους;

Όχι.

16. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις προτίθεστε να αναλάβετε όσον αφορά την ενισχυμένη 
διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την εξασφάλιση αποτελεσματικής συνέχειας 
στις θέσεις του Κοινοβουλίου και στις αιτήσεις για ελέγχους; 

Έχω υπηρετήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο για έξι χρόνια με ισχυρή προσήλωση στη 
διαφάνεια και τη συνεργασία, προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός ρόλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ενισχυθεί η λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 
Σκοπεύω να συνεχίσω τον ρόλο αυτό με διαφανή και πειστικό τρόπο σε σχέση με τον έξω 
κόσμο.

Άλλες ερωτήσεις
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17. Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας για την ανανέωση της εντολής εάν η γνώμη του 
Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;

Στη σχέση μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου – συμπεριλαμβανομένου και εμού του ιδίου 
ως μέλους – και του Κοινοβουλίου, και ειδικότερα της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, η εμπιστοσύνη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Αντιλαμβάνομαι ότι, 
αποδεικνύοντας την ανεξάρτητη βούληση και τις επαγγελματικές μου ικανότητες, οφείλω 
να πείσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι πληρώ τους όρους ενός διορισμού.

Εάν το Κοινοβούλιο δεν πεισθεί επαρκώς για τις επαγγελματικές μου ικανότητες και την 
ανεξαρτησία μου, με αποτέλεσμα να διατυπώσει αρνητική γνώμη, θα αποσύρω την 
υποψηφιότητά μου.

18. Ο διορισμός ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου απαιτεί απόλυτη προσοχή και 
προσήλωση στο ίδιο το θεσμικό όργανο και διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στην Ένωση:

 Ποιες είναι οι απόψεις σας όσον αφορά τον βέλτιστο τρόπο εκτέλεσης των 
επαγγελματικών αυτών καθηκόντων;

Και πάλι, είμαι μετριοπαθής: τα αποτελέσματα του παρελθόντος δεν εγγυώνται 
μελλοντικές επιδόσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας, δεν έχω 
δώσει αφορμή για κριτική όσον αφορά την πλήρη αφοσίωση και προσήλωσή μου στο 
θεσμικό όργανο. Πιστεύω ότι η προσέγγιση των αρμόδιων φορέων, της κοινωνίας των 
πολιτών και των μέσων ενημέρωσης στις Κάτω Χώρες, και η παρουσίαση στους πολίτες 
των αποτελεσμάτων του έργου μας είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουμε την 
εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ.

 Πώς έχει σήμερα η προσωπική σας κατάσταση όσον αφορά τον αριθμό των ημερών 
παρουσίας στο Λουξεμβούργο; Σχεδιάζετε αλλαγές ως προς την κατάσταση αυτή;

Ζω στο Λουξεμβούργο και είμαι παρών κάθε εργάσιμη εβδομάδα. Προσπαθώ να 
περιορίζω τα ταξίδια που συνδέονται με την εργασία, ώστε να είμαι παρών, στον βαθμό 
που αυτό είναι ευλόγως εφικτό, στις εγκαταστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την 
καθημερινή εργασία του οργάνου. 

Θεωρώ ότι ο ρόλος του μέλους συνεπάγεται ευθύνη 24 ώρες τη μέρα και 7 μέρες την 
εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το οποίο, σύμφωνα με την εμπειρία μου, έχει 
365 παραγωγικές ημέρες.
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