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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Klaus-Heiner Lehne ως μέλους του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου
(C9-0124/2019 – 2019/0811(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 (C9-0124/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 129 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0029/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψήφιου, 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 θετική γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Klaus 
Heiner Lehne μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

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

Παιδεία:
1978 – 1983 Σπούδασε νομικά, φυσική και φιλοσοφία στο Freiburg, την Κολωνία, τη 

Βόννη και το Düsseldorf

1983 Πρώτη κρατική εξέταση για άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στο 
Düsseldorf

1986 Δεύτερη κρατική εξέταση για άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος 
στο Düsseldorf

Επαγγελματική πείρα:
1984 – 1992 Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Düsseldorf

1986 – 2014 Άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος στο Düsseldorf

1992 – 1994 Βουλευτής στο γερμανικό κοινοβούλιο (Bundestag)

Μέλος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Μεταφορών, της 
εξεταστικής επιτροπής για την Treuhand και της εξεταστικής επιτροπής για 
το SED (Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα Γερμανίας)

1994 – 2014 Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων

1999 – 2009 Συντονιστής της Ομάδας ΕΛΚ για την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2009 – 2014 Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών

2004 – 2014 Λέκτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Heinrich Heine του 
Düsseldorf (HHU) και στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας

2014 – 2016 Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τμήμα III (εξωτερικές 
πολιτικές)

Από το 2016 Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ KLAUS-HEINER LEHNE 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;

Τα κύρια επιτεύγματά μου συνδέονται αναμφίβολα με την διαμόρφωση και την επιβολή 
της στρατηγικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την περίοδο 2018-2020. Βασικά σημεία 
της στρατηγικής αυτής είναι η βελτίωση της προστιθέμενης αξίας της δήλωσης 
αξιοπιστίας και της ετήσιας έκθεσης, η μεγαλύτερη εστίαση του ελεγκτικού μας έργου σε 
ζητήματα οικονομικής αποδοτικότητας και η εντατικοποίηση των σχέσεών μας με τους 
αποδέκτες του έργου μας, ιδίως δηλαδή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε όλους αυτούς 
τους τομείς έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισα κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας μου 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν η αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ενεργειών ενός πρώην 
μέλους, οι οποίες οδήγησαν σε μακροχρόνιες και εκτεταμένες έρευνες και σε πορίσματα 
της OLAF. Η διαδικασία αυτή κόστισε φυσικά πολύ χρόνο και πολλή ενέργεια. Το 
Ελεγκτικό Συνέδριο ανέλαβε στην περίπτωση αυτή τις ευθύνες του και συνήγαγε τα 
αναγκαία συμπεράσματα.

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;

Στην αρχή της θητείας μου, ήμουν, ως μέλος του τρίτου τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κατά κύριο λόγο, αρμόδιος για τον έλεγχο των έργων αναπτυξιακής βοήθειας. 
Στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών μου, άντλησα πολλά νέα διδάγματα. Ειδικότερα, 
διαπίστωσα ότι η αριθμητική και η νομική ακρίβεια δεν ισοδυναμούν αυτόματα με την 
αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων. Ωστόσο, η οικονομική 
αποδοτικότητα, δηλαδή οι επιδόσεις, και τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν 
χάρη στη νομοθετική δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και τη χρηματοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, είναι για τους αποδέκτες 
των εκθέσεών μας το ίδιο σημαντικά ζητήματα με τα κλασικά ζητήματα που σχετίζονται 
με τη συμμόρφωση. Η εμπειρίες αυτές με ώθησαν να ταχθώ υπέρ της μεγαλύτερης 
εστίασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους ελέγχους επιδόσεων.

Ως μέλος και στη συνέχεια ως Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμμετείχα σε 
εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις. Σε αυτές συγκαταλέγονται κυρίως, εκτός από τις 
προαναφερόμενες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής 2018-2020, η υλοποίηση 
της διοικητικής μεταρρύθμισης και η τροποποίηση πολυάριθμων εσωτερικών διατάξεων, 
με στόχο τη βελτίωση του ελέγχου και της διαφάνειας, μεταξύ άλλων, ως συνέπεια της 
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έρευνας για την προαναφερόμενη υπόθεση της OLAF. Εν προκειμένω, θα ήθελα να 
αναφέρω ως παραδείγματα τις αναθεωρημένες διατάξεις σχετικά με τις αποστολές, τα 
έξοδα παραστάσεως και τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και τους νέους κανόνες 
σχετικά με την παρουσία των μελών.

3. Ποια προστιθέμενη αξία θα μπορούσατε να προσκομίσετε στο Ευρωπαϊκό 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;

Στο πλαίσιο μιας δεύτερης θητείας, θα ήθελα να αξιοποιήσω τα διδάγματα που αποκόμισα 
κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως μέλους και ως Προέδρου για να βελτιώσω περαιτέρω 
το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις εκκρεμείς ακόμα πτυχές 
της εφαρμογής της τρέχουσας στρατηγικής 2018-2020 και για τη διαμόρφωση της νέας 
στρατηγικής για την περίοδο μετά το 2021. Τα πρώτα βήματα για τον σκοπό αυτό έχουν 
ήδη πραγματοποιηθεί. Το Ελεγκτικό Συνέδριο υποβλήθηκε σε «αξιολόγηση από 
ομοτίμους», στο πλαίσιο της οποίας μια ομάδα εθνικών ανώτατων ελεγκτικών οργάνων 
αξιολόγησε το περιεχόμενο και την εφαρμογή της στρατηγικής 2018-2020. Τα 
αποτελέσματα και οι συστάσεις της εν λόγω αξιολόγησης, που αναμένεται να 
παρουσιαστούν υπό μορφή έκθεσης στα τέλη του έτους, θα ενσωματωθούν στη νέα 
στρατηγική. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις απαντήσεις μας, πρόκειται μάλιστα να 
δημοσιευθούν. Σε κάθε περίπτωση, σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε τα επιτεύγματα των 
τελευταίων ετών για να αυξήσουμε περαιτέρω την προστιθέμενη αξία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ως «παρόχου υπηρεσιών» για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το 
κοινό.

Επιπλέον, επίκειται στο εγγύς μέλλον η εφαρμογή των συστάσεων μιας ακόμα 
«αξιολόγησης από ομοτίμους» η οποία είχε ως αντικείμενο τους κανόνες δεοντολογίας του 
Συνεδρίου. Η έκθεση αυτή, η οποία εκπονήθηκε από δύο εθνικά ανώτατα ελεγκτικά 
όργανα, βρίσκεται ήδη στην κατοχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έχει επίσης τεθεί στη 
διάθεση του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού.

Αυτό που με παρακινεί είναι, αφενός, η σημασία του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως 
εξωτερικού ελεγκτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι τα προϊόντα 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου συμβάλλουν στην πραγματική βελτίωση τόσο της 
δημοσιονομικής διαχείρισης όσο και της νομοθεσίας της ΕΕ. Το γεγονός ότι οι δράσεις των 
τελευταίων ετών συνέβαλαν στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου επιβεβαιώνεται επίσης από τους συναδέλφους των ανώτατων ελεγκτικών 
οργάνων των κρατών μελών μας. Επίσης, με παρακινούν τόσο η συναδελφική συνεργασία 
μεταξύ των μελών όσο και η προσήλωση και ο ενθουσιασμός του προσωπικού του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

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;
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Ο ρόλος του μέλους ως εισηγητή, αλλά και ως μέλους στο αρμόδιο τμήμα, είναι η 
παρακολούθηση της διεξαγωγής του ελέγχου και η υποστήριξή της με βιώσιμο τρόπο. Δεν 
έχει συμβεί ποτέ σε εμένα προσωπικά να μην επιτευχθούν οι στόχοι του ελέγχου. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κατά κανόνα να εξακριβώνεται πρώτα αν είναι δυνατή η εύλογη 
προσαρμογή του ελέγχου. Εάν δεν είναι δυνατή, στην έσχατη των περιπτώσεων, ο έλεγχος 
θα πρέπει να αναστέλλεται. Δεν έχει νόημα να παράγονται προϊόντα που δεν επιτυγχάνουν 
τον στόχο τους και δεν προσφέρουν κανένα όφελος. Οι πόροι που ελευθερώνονται μπορούν 
στη συνέχεια να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα για να 
διεξαχθεί νωρίτερα ένας από τους άλλους ελέγχους που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
εργασίας ή ένας έλεγχος που προβλέπεται να αποτελέσει εφεδρικό έλεγχο.

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

Δεδομένου ότι επί του παρόντος είμαι Πρόεδρος, δεν θεωρώ πιθανό να εκλεγώ πρόεδρος 
τμήματος. Κατά κανόνα, είναι καθήκον των προέδρων των τμημάτων να συντονίζουν τις 
εργασίες του τμήματος και να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία 
του. Για να επιτελέσουν με επιτυχία το καθήκον αυτό, χρειάζονται μια στρατηγική, πρέπει 
να είναι δίκαιοι και αμερόληπτοι και να γνωρίζουν σε βάθος τους φακέλους, διατηρώντας, 
ωστόσο, πάντα μια γενική εικόνα των προς εξέταση θεμάτων.

6. Αν έπρεπε να διαχειριστείτε την επιλογή ελεγκτικών καθηκόντων ενόψει της 
προετοιμασίας του ετήσιου προγράμματος εργασίας του ΕΕΣ, 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 ΕΕΣ όσον αφορά τις δραστηριότητες της Ένωσης;

Η νέα διαδικασία για τη συλλογή των προτάσεων σχετικά με τον έλεγχο μέσω της 
Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών καταρτίστηκε σε στενή συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου ως Προέδρου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Έκτοτε, κάθε χρόνο συμπεριλαμβάνουμε το ένα τρίτο έως το ήμισυ των 
προτάσεων που προέρχονται από τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
πρόγραμμα εργασίας μας για το επόμενο έτος. Σκοπεύω να συνεχίσω την πρακτική αυτή. 
Σε τελική ανάλυση, η απόφαση σχετικά με το ποια πρόταση του Κοινοβουλίου θα 
συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εργασίας είναι μια απόφαση που πρέπει να λαμβάνεται 
κατά περίπτωση και για την οποία δεν είναι δυνατόν να ισχύει κανένας γενικός κανόνας. 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει αυτήν την απόφαση βάσει μιας σειράς κριτηρίων 
ελεγξιμότητας. Κατά τη λήψη αυτής της απόφασης υπάρχει φυσικά κάποιο περιθώριο 
εκτιμήσεως. Στο πλαίσιο αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του 
τις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της επιτροπής CONT όσον αφορά τον 
έλεγχο και, ανταποκρίνεται σε αυτές στο μέτρο του δυνατού.
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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;

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαθέτει αποτελεσματικές διαδικασίες για την εξασφάλιση της 
αξιοπιστίας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Εν προκειμένω, είναι αναγκαία η 
σύμπραξη τόσο της ομάδας ελέγχου όσο και του μέλους, του τμήματος και, φυσικά, 
των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

 Πώς θα βελτιώνατε την ποιότητα και την ορθότητα των συστάσεων;

Όσον αφορά τις συστάσεις, εφαρμόζω την αρχή της διατύπωσης λιγότερων αλλά πιο 
συγκεκριμένων συστάσεων. Προκειμένου να αξιοποιηθεί με επωφελή τρόπο η 
πραγματογνωσία των ελεγκτών μας, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να συνάγει 
εύκολα, από τις συστάσεις μας, ποια μέτρα μπορούν να είναι αποτελεσματικά. 
Παράλληλα, πρέπει να διευκρινίζεται με σαφήνεια ποιος είναι ο αποδέκτης και, εφόσον 
είναι δυνατόν, θα πρέπει να καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της 
σύστασης. Μια άλλη βασική πτυχή είναι ότι οι συστάσεις μας πρέπει να είναι 
οικονομικά αποδοτικές· ο ρόλος μας ως Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να είναι η 
μείωση της περιττής γραφειοκρατίας και η μη δημιουργία νέας.

8. Στόχος της μεταρρύθμισης του ΕΕΣ 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;

Η εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου επανεξετάζεται 
επί του παρόντος στο εσωτερικό του θεσμικού οργάνου από ομάδα εργασίας που έχει 
συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Αυτό γίνεται με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των 
επικεφαλής του ελέγχου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, του διευθυντή και, 
φυσικά, του αρμόδιου μέλους και του γραφείου του. Δεν θα ήθελα να προδικάσω τα 
αποτελέσματα αυτής της εσωτερικής αξιολόγησης, θεωρώ όμως κατ’ αρχήν θετικό το 
γεγονός ότι τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με υπεύθυνο τρόπο καθ’ όλη 
τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου.

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

Στο πλαίσιο των ελέγχων για τους οποίους ήμουν υπεύθυνος βρισκόμουν πάντα σε 
στενή επαφή με τις ομάδες ελέγχου και αντάλλαζα σε τακτική βάση απόψεις με τα μέλη 
των ομάδων αυτών σχετικά με την πρόοδο και τα προβλήματα του ελέγχου. 
Ταυτόχρονα, παρείχα στην ομάδα ελέγχου κάποιο βαθμό ελευθερίας όσον αφορά την 
πορεία των εργασιών. Η ελευθερία αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, απαραίτητη για ένα 
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παραγωγικό εργασιακό κλίμα. Αντίθετα, η υπερβολική μικροδιαχείριση είναι κατά 
κανόνα αντιπαραγωγική.

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

Ο προγραμματισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκειται σε συνεχή αναπροσαρμογή. Από 
το 2014, η διαδικασία προγραμματισμού πραγματοποιείται όλο και περισσότερο σε 
κεντρικό επίπεδο και διέπεται από στρατηγικούς στόχους. Κατά τη διάρκεια της θητείας 
μου ως Προέδρου μετά το 2016, η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε. Εν προκειμένω, ήταν και 
είναι σημαντικό για μένα να λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες του Κοινοβουλίου. Οι 
επιθυμίες αυτές συμπεριλαμβάνονται πλέον στον προγραμματισμό μέσω της Διάσκεψης 
των Προέδρων των Επιτροπών στο πλαίσιο μιας διαρθρωμένης διαδικασίας. Η εσωτερική 
διαδικασία βελτιστοποιήθηκε και βελτιώθηκε επίσης μέσω της συμμετοχής όλων των 
μελών και τμημάτων καθώς και των διευθυντών σε βασικά εργαστήρια και εντατικές 
διαδικασίες επιλογής. Το σύστημα θα προσαρμοστεί περαιτέρω τα επόμενα έτη. Πιστεύω 
ότι θα πρέπει, στο πλαίσιο αυτό, να εργαστούμε κυρίως για την επίτευξη στενότερης 
διασύνδεσης της στρατηγικής και του προγράμματος εργασίας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα 
λάβει σημαντικές αποφάσεις εν προκειμένω το αργότερο στο πλαίσιο της λήψης 
αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας για το 2021.

Ένα θετικό στοιχείο το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή μου κατά τη διάρκεια της πρώτης 
θητείας μου είναι η ικανότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ασχολείται ως συλλογικό 
σώμα εντατικά και με βιώσιμο τρόπο με πολύπλοκα ζητήματα και να καταλήγει σε 
συμφωνία ακόμη και όταν πρόκειται για δύσκολα ζητήματα. Στη αρχή της δραστηριότητάς 
μου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αντιλήφθηκα, ως αρνητικό, το γεγονός ότι, αν και 
καταρτίζουμε εκθέσεις υψηλής ποιότητας, ορισμένες φορές δεν τηρείται το 
χρονοδιάγραμμα. Θυμάμαι, για παράδειγμα, μια έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε αφού είχε 
ήδη επιτευχθεί πολιτική συμφωνία επί του θέματος. Στο μεταξύ, έχουμε αποκαταστήσει 
αυτήν την αδυναμία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βελτιώνοντας τον σχεδιασμό των 
προγραμμάτων εργασίας μας.

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;

Η συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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λειτουργεί κατά τη γνώμη μου ήδη πολύ καλά. Ιδίως τα τελευταία χρόνια υπήρξε 
σημαντική βελτίωση σε αυτόν τον τομέα. Μέσω της βελτιστοποίησης του 
προγραμματισμού του, έχει βελτιωθεί η ικανότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
καταρτίζει εγκαίρως σημαντικές εκθέσεις. Η διαδικασία υποβολής ειδικών εκθέσεων, 
ή οποία μόλις τροποποιήθηκε, θα εξασφαλίσει ότι οι εκθέσεις που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα υποβάλλονται σε 
αυτήν το συντομότερο δυνατόν. Άλλα θέματα συζητούνται, για παράδειγμα, στο 
πλαίσιο τακτικών συνεδριάσεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού και των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θα αξιοποιούσα μια 
δεύτερη θητεία για την περαιτέρω εντατικοποίηση αυτού του διαλόγου.

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

Κατά τη γνώμη μου, οι σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
των εθνικών ελεγκτικών οργάνων είναι καλές. Η συνεργασία στην επιτροπή επαφής 
(Ένωση των εθνικών ελεγκτικών συνεδρίων και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σε επίπεδο ΕΕ) είναι εξαιρετική. Δεδομένου ότι, επί του παρόντος, το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί την Προεδρία της επιτροπής επαφής, 
σκοπεύουμε το επόμενο έτος να παρουσιάσουμε στις και στους συναδέλφους από τα 
κράτη μέλη περαιτέρω συγκεκριμένες προτάσεις, ιδίως για τη βελτίωση του 
συντονισμού των προγραμμάτων εργασίας και, κατά συνέπεια, της δυνατότητας 
διεξαγωγής παράλληλων ελέγχων.

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;

Η συντόμευση της διαδικασίας απαλλαγής είναι αναμφίβολα ένας στόχος που αξίζει να 
επιδιωχθεί. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατόν χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής. Σε τελική 
ανάλυση, όλα εξαρτώνται από τα στοιχεία που παρέχει η Επιτροπή, και το γεγονός αυτό 
επηρεάζει τις προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα, στα οποία δεν έχει καμία ουσιαστική 
επιρροή ούτε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είμαι 
πρόθυμος, κατά την έναρξη της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου να δρομολογήσω 
διάλογο μεταξύ της Επιτροπής, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ο οποίος θα οδηγήσει ενδεχομένως σε μνημόνιο συνεννόησης ή, κατά 
περίπτωση, σε τροποποιήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού, με στόχο την επίτευξη 
αποτελεσματικότερης διαδικασίας απαλλαγής.

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 ΕΕΣ;

Δεν ασκώ καμία παράλληλη δραστηριότητα και νομίζω ότι την τελευταία εξαετία έχω 
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αποδείξει την ανεξαρτησία μου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό δεν πρόκειται 
να αλλάξει ούτε κατά την επόμενη εξαετία εάν γίνω δεκτός για δεύτερη θητεία.

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;

Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κανένα τέτοιο περιστατικό κατά τη διάρκεια της θητείας 
μου. Δεν θα αντιμετώπιζα το ζήτημα αυτό διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 
υπόθεση στην οποία εμπλέκονται πρόσωπα από άλλο κράτος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής στην απάτη. Οι πληροφορίες σχετικά με 
περιπτώσεις υπόνοιας απάτης οι οποίες ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων 
συλλέγονται από εμάς κεντρικά και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

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

Θα αποκάλυπτα κάθε πιθανή (δυνητική) σύγκρουση συμφερόντων και, σύμφωνα 
με τα καθήκοντα που μου αναλογούν, θα απείχα από όλες τις σχετικές με την 
υπόθεση διαβουλεύσεις και αποφάσεις.

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

Δεν έχω υπόψη μου καμία εν εξελίξει δικαστική διαδικασία στην οποία να 
εμπλέκομαι.

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;

Θα συνεχίσω να καταβάλλω προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσω τη μεγαλύτερη δυνατή 
διαφάνεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έναντι του Κοινοβουλίου ως αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής του. Η διαφάνεια αυτή θα διασφαλιστεί κυρίως, αλλά όχι μόνο, 
μέσω της διαδικασίας απαλλαγής. Επίσης, θα εργαστώ για την περαιτέρω ενίσχυση των 
καλών σχέσεων με το Κοινοβούλιο και ειδικότερα με την επιτροπή CONT. Το Ελεγκτικό 
Συνέδριο αποδίδει ήδη πολύ υψηλή προτεραιότητα στις προτάσεις και τις επιθυμίες του 
Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας. Οι προτάσεις του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τους ελέγχους διαβιβάζονται συστηματικά στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο μέσω της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών και ενσωματώνονται εκεί 
στη διαδικασία προγραμματισμού. Οι προτάσεις και οι τροποποιήσεις, οι οποίες 
διαβιβάζονται εκτός αυτού του πλαισίου ή αφορούν άλλα θέματα εκτός του 
προγραμματισμού, εξετάζονται από εμένα και το Ελεγκτικό Συνέδριο με την δέουσα 
ταχύτητα. Σκοπεύω να συνεχίσω να υποστηρίζω ενεργά τις εντατικές επαφές σε όλα τα 
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επίπεδα, ιδίως με την επιτροπή CONT. Η νέα διαδικασία για την παρουσίαση των 
εκθέσεών μας στις κοινοβουλευτικές επιτροπές αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, παράδειγμα 
της καλής και εποικοδομητικής συνεργασίας μας.

Άλλα ζητήματα

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; 

Ναι.

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;

Ο καλύτερος τρόπος για να εκπληρώσω τα επαγγελματικά μου καθήκοντα είναι σκληρή 
δουλειά και μέγιστος βαθμός προσήλωσης.

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

Προσωπικά δεν τηρώ στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την παρουσία μου στο 
Λουξεμβούργο. Η θέση μου ως Προέδρου απαιτεί φυσικά από εμένα να βρίσκομαι συχνά 
εκτός Λουξεμβούργου για την εκπλήρωση των πολυάριθμων υποχρεώσεων που 
απορρέουν κυρίως από την αρμοδιότητα του Προέδρου να εκπροσωπεί το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στο εξωτερικό. Ωστόσο, προσπαθώ να είμαι παρών στο θεσμικό μου όργανο όσο 
το δυνατόν συχνότερα και για όσο το δυνατόν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Θεωρώ 
ότι είναι καθήκον μου να παρίσταμαι, κατά κανόνα, προσωπικά στις συνεδριάσεις και να 
μην εκπροσωπούμαι, εκτός εάν ασθενώ ή έχω κάποια άλλη υποχρέωση σε υψηλό επίπεδο 
η οποία αφορά συμφέροντα του Συνεδρίου.
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