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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του François-Roger Cazala ως μέλους του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου
(C9-0121/2019 – 2019/0814(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 (C9-0121/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 129 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0031/2019),

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 διορισθεί ο 
François-Roger Cazala 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 FRANÇOIS-ROGER CAZALA

Εκπαίδευση:

Institut d’études politiques de Paris «Sciences Po» (Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών 
Παρισίων)
Université Paris I: Δίπλωμα Νομικής
Ecole Nationale d’Administration (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ) (αποφοίτηση 1981)
Πιστοποιημένος κυβερνητικός ελεγκτής (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών/ΙΙΑ)
Σταδιοδρομία: Ελεγκτής (1981-1985), Πάρεδρος (1985-1999), Σύμβουλος του Γαλλικού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 1999

1981 – 1985 Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο
1986 – 1988 Τεχνικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και 

σχεδιασμού (κ. H. de Charrette)· καθήκοντα: θέματα κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης, ανώτερη δημόσια διοίκηση, Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ENA)

1988 – 1989 Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο
1989 – 1992 Απόσπαση στο Υπουργείο Εξωτερικών (Οικονομική Διεύθυνση, 

Αναπληρωτής Διευθυντής Διεθνών Περιβαλλοντικών Υποθέσεων)
1992 – 1995 Γαλλική Πρεσβεία στη Γερμανία, Δεύτερος Σύμβουλος (γερμανική 

εσωτερική πολιτική)
1995 Διευθυντής του Υπουργικού Γραφείου της Υπουργού Περιβάλλοντος 

(κ. Corinne Lepage)
1996 – 1998 Ελεγκτικό Συνέδριο (τομείς ελέγχου: Γραφείο Πρωθυπουργού, 

Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο 
Εξωτερικών)

1998 – 2008 Αποσπασμένος ως ανώτερο στέλεχος του ΟΟΣΑ στο πρόγραμμα 
SIGMA, κοινή πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η οποία χρηματοδοτείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη 
στήριξη των διαδικασιών μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης στις 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Υπεύθυνος ιδίως για θέματα 
δημοσίων οικονομικών, εξωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου 
(κατάρτιση ελεγκτικών συνεδρίων και ισοδύναμων οργάνων, έλεγχος 
και λογιστικός έλεγχος)

Σεπτέμβριος 2008 Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο, επικεφαλής σύμβουλος του τρίτου 
τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (τομείς ελέγχου: εκπαίδευση, 
έρευνα, πανεπιστήμιο, πολιτισμός και επικοινωνία)

Απρίλιος 2011 Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο, επικεφαλής σύμβουλος του τρίτου 
τμήματος και πρόεδρος του τμήματος μεταφορών:

Ιανουάριος 2018 Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο, επικεφαλής σύμβουλος του πρώτου 
τμήματος και πρόεδρος του τμήματος οικονομικής ανάπτυξης και του 
τμήματος δημόσιας χρηματοπιστωτικής στήριξης

Άλλες δραστηριότητες

1981 – 1987 Λέκτορας στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών («Sciences Po» Παρίσι)
1981 – 1987 Μέλος ή εισηγητής διαφόρων διυπουργικών επιτροπών και ομάδων 
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εργασίας για θέματα δημόσιας διοίκησης
1981 – 1987 Μέλος ή εισηγητής διαφόρων διυπουργικών επιτροπών και ομάδων 

εργασίας για θέματα δημόσιας διοίκησης
1996 – 1998 Γενικός εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών της Agence France-

Presse
1996 – 1998 Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Πρώην Δικαστών του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου
2008 – 2012 Μέλος του Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Πρώην Δικαστών 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου
2009 – 2012 Μέλος ομάδων ελεγκτικών φορέων διεθνών οργανισμών: EUMETSAT 

(Darmstadt), UNODC (Βιέννη), Διευθυντής Εξωτερικού Ελέγχου της 
οργάνωσης της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών 
Δοκιμών (CTBTO)

2012 – 2013 Συμπρόεδρος της ομάδας εργασίας για την καθιέρωση επαγγελματικών 
προτύπων στις δημοσιονομικών οργάνων

Από το 2014 εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ανώτατο συμβούλιο της 
Ελεγκτικής Επιτροπής

Από το 2016 μέλος και, στη συνέχεια, αντιπρόεδρος του Σώματος των Ελεγκτών του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

Γλώσσες:

Γερμανικά άπταιστα: προφορικά, γραπτά
Αγγλικά άπταιστα: προφορικά, γραπτά
Ιταλικά: βασικές γνώσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ FRANÇOIS-ROGER CAZALA ΣΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα
1. Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια 

οικονομικά, είτε σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση, η 
διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος. 

Τα περισσότερα από τα 38 χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας ήταν αφιερωμένα 
στα δημόσια οικονομικά. Ξεκίνησα ως ελεγκτής στο Ελεγκτικό Συνέδριο μετά το τέλος των 
μεταπτυχιακών μου σπουδών και ειδικότερα μετά την αποφοίτησή μου από την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης. Τα πρώτα πέντε χρόνια της σταδιοδρομίας μου ήταν αφιερωμένα 
κυρίως στην επίβλεψη των οικονομικών των τοπικών αρχών, για τα οποία ήταν τότε αρμόδιο 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και των οικονομικών του τομέα της διοίκησης των 
τηλεπικοινωνιών. 

Μετά από διετή θητεία σε γραφείο υπουργού, επέστρεψα στο γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο, 
όπου ανέλαβα τον τομέα λογιστικού ελέγχου των υπηρεσιών του πρωθυπουργού, ενώ 
συγχρόνως ασχολήθηκα με το τρέχον έργο του Συνεδρίου που αφορούσε την επίβλεψη της 
εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Μια εξαετής θητεία στο Υπουργείο Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων τριών ετών στη 
Γερμανία, με απομάκρυνε από το γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Επέστρεψα μετά από 
σύντομη περίοδο, ως διευθυντής του προσωπικού Γραφείου του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
για τον οποίο εργάστηκα επίσης ως σύμβουλος σε θέματα προϋπολογισμού. 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών πραγματοποίησα ελέγχους για ένα ανεπιτυχές 
σχέδιο για ακίνητα (το διεθνές συνεδριακό κέντρο Quai Branly), την αναπτυξιακή πολιτική 
και τις σχετικές με αυτήν δραστηριότητες εθελοντισμού και διάφορους άλλους οργανισμούς.

Στη συνέχεια αποσπάστηκα στον ΟΟΣΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Sigma, μια κοινή 
πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτούμενη κυρίως από την 
ΕΕ. Το πρόγραμμα αυτό είχε και έχει ακόμα στόχο να διεξάγει ή να συμβάλλει σε δράσεις 
παροχής τεχνικής βοήθειας στις υποψήφιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, όλο και 
περισσότερο, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας στον τομέα της δημόσιας 
διοίκησης. Η δραστηριότητα αυτή διεξήχθη ιδίως με στόχο την πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην καθιέρωση συστημάτων βασισμένων στις έννοιες του 
κράτους δικαίου, αλλά και της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Αρχικά έργο μου 
ήταν να καλύψω το πεδίο των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων, το οποίο θεωρείται σύμφωνα 
με τα «κριτήρια της Κοπεγχάγης» ως ένα από τα θεμέλια του κράτους δικαίου, αλλά οι 
αρμοδιότητές μου σύντομα επεκτάθηκαν και σε άλλους τομείς των δημόσιων οικονομικών: 
τα δημοσιονομικά θέματα, τη διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων και τα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου στη δημόσια διοίκηση (δημόσιος εσωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος). 

Αυτή η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα πλούσια τόσο από την άποψη της απόκτησης νέων γνώσεων 
σχετικά με τον προϋπολογισμό και τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών καθώς και τη 
διαχείριση των δημόσιων οικονομικών εν γένει, όσο και από την άποψη της εξοικείωσης με 
διοικητικές πρακτικές άλλων χωρών. Όπως και στην περίπτωση του προγράμματος Sigma, 
κλήθηκα να συνεργαστώ πολύ στενά με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο 
εκείνες που είναι αρμόδιες για τη διαδικασία διεύρυνσης και την πολιτική γειτονίας όσο και 
εκείνες που είναι αρμόδιες για ουσιαστικά ζητήματα (ΓΔ Προϋπολογισμού, ΓΔ Agri κ.λπ.). Ο 
τομέας των δημόσιων οικονομικών της Sigma διατηρεί επίσης φυσικά πολύ στενές σχέσεις 
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με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο τότε ήταν έντονα αφοσιωμένο στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και σχέσεων εργασίας με τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των νέων 
ή μελλοντικών κρατών μελών, και στην παροχή βοήθειας για την αναβάθμισή τους στο 
επίπεδο των δυτικών επαγγελματικών προτύπων. Είχα έτσι την ευκαιρία πολλών επαφών με 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αυτή η εμπειρία ήταν αναμφίβολα μια από τις πιο ικανοποιητικές της καριέρας μου.

Επέστρεψα στο Ελεγκτικό Συνέδριο περίπου πριν από 10 χρόνια και διορίστηκα καταρχάς 
για δύο χρόνια στο τμήμα που είναι αρμόδιο για θέματα εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, έρευνας και πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού. Κατόπιν, διορίστηκα 
πρόεδρος του τμήματος που είναι αρμόδιο για τον τομέα των μεταφορών, τις επιχειρήσεις και 
τη δημόσια πολιτική σε αυτόν τον οικονομικά και χρηματοδοτικά σημαντικό τομέα. Στη θέση 
αυτή υπηρέτησα για λίγο περισσότερο από 7 χρόνια. 

Τα προηγούμενα δύο έτη διετέλεσα Πρόεδρος του τμήματος που είναι αρμόδιο για τη 
χρηματοδότηση της οικονομίας και τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις του δημοσίου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συμμετείχα επίσης άμεσα στις εργασίες πιστοποίησης 
των κρατικών λογαριασμών, με τις οποίες ασχολείται το Συνέδριο από το 2009, καθώς και 
στην τρέχουσα κατάρτιση των ελεγκτών που επιβλέπουν την εκτέλεση του κρατικού 
προϋπολογισμού, στην κατάρτιση της έκθεσης σχετικά με τις οικονομικές και 
δημοσιονομικές προοπτικές, στις οριζόντιες εργασίες για τα δημόσια οικονομικά (όπως για 
παράδειγμα η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση), στον 
τομέα της δημόσιας διοίκησης και στην δεκαετή αξιολόγηση της εφαρμογής του οργανικού 
νόμου για τον προϋπολογισμό (LOLF). 

2. Ποιες υπήρξαν οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

Η δραστηριότητά μου στο πρόγραμμα SIGMA του ΟΟΣΑ μου επέτρεψε να εργαστώ άμεσα 
με τις υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες στον τομέα των δημόσιων 
οικονομικών και την εποπτεία τους. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω σε επαφή με 
σημαντικές διαδικασίες διοικητικών και οργανωτικών μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες από 
αυτές τις χώρες, και να παρέμβω πολύ άμεσα στην εκπόνηση νομοθετικών κειμένων και 
κανονισμών που έχουν θεσπίσει αποτελεσματικούς και δημοκρατικούς θεσμούς στον τομέα 
των δημόσιων οικονομικών στις ενδιαφερόμενες χώρες. Τις περισσότερες φορές, αυτό το 
νομοθετικό έργο βάσης συνοδευόταν από μια γενικότερη συμβολή σε πιο πρακτικά 
επιτεύγματα με στόχο την υλοποίηση αυτών των αλλαγών, όπως για παράδειγμα η 
προετοιμασία στρατηγικών εγγράφων για τα σχετικά θεσμικά όργανα (υπουργεία 
οικονομικών, ανώτατους ελεγκτικούς θεσμούς) που εμπλέκονται σε αυτές τις συχνά 
πολύπλοκες και δύσκολες διαδικασίες.

Πραγματοποίησα πολλές αξιολογήσεις από ομοτίμους («peer reviews») σε αυτά τα θεσμικά 
όργανα, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή πρακτικών συστάσεων με στόχο τη 
διευκόλυνση της βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των εν λόγω 
οργανισμών. Προσπάθησα να λάβω υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες αυτών των χωρών και την διοικητική και οργανωτική τους κουλτούρα, 
προκειμένου να αποφύγω να προτείνω αόριστα μέτρα που δεν έχουν καμία πραγματική 
αντιστοιχία με την πραγματικότητα της πρακτικής και της ιστορίας σε κάποιες από αυτές τις 
χώρες. Αυτό δεν είναι εύκολο και όχι πάντα δυνατό, αλλά τουλάχιστον συνειδητοποίησα την 
ανάγκη μιας προσέγγισης των ζητημάτων αυτών που δεν θα είναι ούτε ιδεολογική ούτε 
τεχνοκρατική. Επιπλέον, συνειδητοποίησα ότι οποιοσδήποτε εξωτερική δράση δεν έχει 
απέναντί της ένα μεμονωμένο θεσμικό όργανο ή μια μεμονωμένη διαδικασία, αλλά ένα 
ολόκληρο σύστημα με πολλαπλές αλληλεπιδράσεις και προεκτάσεις. Ήταν σημαντικό να 
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ληφθούν υπόψη, ή τουλάχιστον να προσδιοριστούν, οι συνέπειες των επιθυμητών 
μεταρρυθμίσεων σε άλλους παράγοντες ή άλλες διαδικασίες του συγκεκριμένου συστήματος 
(γι’ αυτό και η ανάπτυξη του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου πρέπει να συμβαδίζει με τον 
εσωτερικό έλεγχο σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό, ενώ οι συστάσεις σχετικά με την 
ανεξαρτησία των υπαλλήλων στους οποίους ανατίθενται ορισμένα καθήκοντα δεν έχουν 
νόημα παρά μόνο σε ένα σύστημα δημόσιας διοίκησης όπου ορισμένες θέσεις πρέπει να 
τυγχάνουν ειδικής προστασίας).

Θα μπορούσα επίσης να αναφέρω επιτεύγματα σε άλλους τομείς:

- τη συμμετοχή στην κατάρτιση ενός εγχειριδίου των δημόσιων οικονομικών σε τοπικό 
επίπεδο, στην αρχή της σταδιοδρομίας μου·

- το νομοθετικό έργο κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο γραφείο του αρμόδιου για 
τη δημόσια διοίκηση υπουργού, το οποίο περιελάμβανε μέτρα απλούστευσης και 
χαλάρωσης ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, την 
αποσαφήνιση των κανόνων που εφαρμόζονται σε περίπτωση απεργίας των δημοσίων 
υπαλλήλων, καθώς και μια σημαντική μεταρρύθμιση στην πρόσληψη και την 
κατάρτιση ανώτερων υπαλλήλων·

- τη συμπροεδρία μιας ομάδας εργασίας με στόχο την σύνθεση και τον καθορισμό των 
επαγγελματικών προτύπων του γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των 
περιφερειακών ελεγκτικών οργάνων. Πέραν των διεθνών προτύπων (ISSAI) που 
έχουν ήδη εφαρμοστεί, ο στόχος ήταν ο καθορισμός, η αποσαφήνιση κοινών 
προτύπων για τους διαφορετικούς αυτούς οργανισμούς ελέγχου, και η εμβάθυνσή 
τους στους τομείς των ελέγχων απόδοσης και των δικαιοδοτικών δραστηριοτήτων.

3. Ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα σε διεθνείς πολυπολιτισμικούς και 
πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα εγκατεστημένα εκτός της χώρας προέλευσής 
σας;

Πιστεύω ότι έχω μακρά εμπειρία σχέσεων με παρόμοιους οργανισμούς, εκτελώντας τρία είδη 
λειτουργιών:

- άμεσα ως κύριος διαχειριστής του ΟΟΣΑ στο προαναφερθέν πρόγραμμα SIGMA από το 
1998 έως το 2008·

- επίσης άμεσα ως εξωτερικός ελεγκτής, σε διεθνείς οργανισμούς για τους οποίους το 
γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούσε εντολή ως νόμιμος ελεγκτής, εν προκειμένω το 
EUMETSAT στο Darmstadt, τα τμήματα της Γενικής Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών 
στη Βιέννη, και στη συνέχεια ως επικεφαλής της ομάδας πιστοποίησης του ελέγχου των 
λογαριασμών της γραμματείας της Οργάνωσης εφαρμογής της Συνθήκης για την πλήρη 
απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών CTBTO/CTBTO στη Βιέννη·

- έμμεσα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου είχα επαφές 
με διεθνείς οργανισμούς στον τομέα δραστηριότητάς μου (συγκεκριμένα, οργανισμούς των 
Ηνωμένων Εθνών όπως, μεταξύ άλλων, το WMO ή το UNEP).

4. Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελέσατε στο 
παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Αυτός ο τύπος διαδικασίας δεν ισχύει για καμία από τις θέσεις που κατείχα.

5. Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα 
πολιτικού διορισμού; 

Ουδεμία. Τα καθήκοντα που άσκησα στα υπουργικά γραφεία ήταν καθαρά τεχνικού 
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χαρακτήρα και διοικητικής φύσεως.

6. Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε 
κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού σας βίου;

Θα αναφερθώ στις πρόσφατες εξελίξεις στο γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προγραμματισμός και ο συντονισμός της εκπόνησης της έκθεσης απολογισμού για τη 
σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία, μου ανατέθηκε το 2014 όταν ήμουν 
πρόεδρος του τμήματος μεταφορών. Το έργο αυτό έφερε στο προσκήνιο το, έως τότε, κάπως 
παραμελημένο θέμα της οικονομικής, χρηματοδοτικής, και περιβαλλοντικής σημασίας, των 
σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας και της έντονης ανάπτυξής τους τα τελευταία 
τριάντα χρόνια. Η έκθεση κατέδειξε την απώλεια κερδοφορίας αυτού του δικτύου, τις 
δυσμενείς επιλογές που προκάλεσε η προορατική του ανάπτυξη όσον αφορά τον 
προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση της συντήρησης του συμβατικού δικτύου (είτε 
πρόκειται για υποδομή είτε για τροχαίο υλικό), τον αυξημένο ανταγωνισμό από άλλους 
τρόπους μεταφοράς, και τις αβέβαιες οικονομικές και οικολογικές επιπτώσεις. Με αυτόν τον 
τρόπο, βοήθησε να διαλυθεί ένα θεωρητικό όραμα για την ανάπτυξη σιδηροδρόμων μεγάλης 
ταχύτητας, που δεν θα μπορούσε παρά να οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο χωρίς να 
προσδώσει προστιθέμενη αξία ανάλογη με το κόστος αυτού του τρόπου μεταφοράς. Η 
έκθεση ζητούσε ουσιαστική ανανέωση της πολιτικής σε αυτόν τον τομέα, η οποία τελικά 
οδήγησε στη σημαντική μεταρρύθμιση του τομέα των σιδηροδρόμων που εγκρίθηκε στη 
Γαλλία το 2018.

Το 2017 συμμετείχα άμεσα ως «σκιώδης εισηγητής» στο έργο του γαλλικού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με το «κράτος ως μέτοχος», δηλαδή τη συμπεριφορά της κυβέρνησης ως 
κατόχου μετοχών σε εταιρείες. Το έργο αυτό αποτέλεσε μια πρώτη «πανοραμική» 
ανασκόπηση αυτού του θέματος και έριξε φως στις πρακτικές που ακολουθήθηκαν σε αυτόν 
τον τομέα αποδεικνύοντας ότι δεν καθοδηγούνται πάντα από την οικονομική ορθολογικότητα 
και τη μέριμνα για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό ξεκίνησε με τη σύνθεση 
του χαρτοφυλακίου των κρατικών συμμετοχών, το οποίο ήταν λιγότερο σημαντικό ποσοτικά 
από ό,τι στο παρελθόν λόγω των ιδιωτικοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν, όμως παρέμεινε 
σε μεγάλο βαθμό διαφοροποιημένο ή ακόμη και ανομοιογενές, χωρίς να διέπεται από καμία 
εμφανή και συνεκτική λογική. Το ίδιο ισχύει για τα καταστατικά και τους κανόνες 
διακυβέρνησης, τα οποία συχνά αντιστοιχούν σε ιστορικούς τομείς των οποίων το σκεπτικό 
είναι πλέον αμφισβητήσιμο (βλέπε τομέα μεταφορών ή δημόσιο οπτικοακουστικό τομέα). Το 
έργο αυτό είχε σημαντικό αντίκτυπο και οδήγησε σε διάφορες μεταρρυθμίσεις όπως η 
αναθεώρηση του καταστατικού τόσο των σιδηροδρομικών εταιρειών όσο και των εταιρειών 
ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (μετάβαση στο καθεστώς της εμπορικής εταιρείας κοινού 
δικαίου με «συνήθεις» μεθόδους διακυβέρνησης).

Κατά την περίοδο 2012-2013, μου ζητήθηκε να συντονίσω μια έρευνα σχετικά με τη σχέση 
μεταξύ του κράτους και των εταιρειών εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων. Το έργο αυτό 
επέτρεψε να τονισθεί η μεγάλη ανισορροπία των σημερινών σχέσεων μεταξύ του 
δικαιοπαρόχου – του κράτους –, και των παραχωρησιούχων. Κατέδειξε ότι παραχωρήθηκε 
στους παραχωρησιούχους το δικαίωμα να αυξήσουν τα τέλη των διοδίων σε αντάλλαγμα για 
έργα βελτίωσης ή αύξησης της παραγωγικής ικανότητας που ήταν στην ουσία 
αμφισβητήσιμα (επειδή συνιστούσαν συνήθη έργα συντήρησης ή αύξησης της εμπορικής 
ελκυστικότητας τα οποία οι παραχωρησιούχοι θα είχαν πραγματοποιήσει ούτως ή άλλως, ή 
για ποσά δυσανάλογα προς τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τις αυξήσεις των 
τελών). Γενικά, η τεχνική ικανότητα του κράτους να παρακολουθεί την εφαρμογή των 
συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων φαινόταν να είναι ασθενέστερη από ό, τι ίσχυε 
προηγουμένως. Το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης χρησιμοποιήθηκε τόσο σε πολιτικό 
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επίπεδο για την επίτευξη ισορροπίας των συμβατικών σχέσεων όσο και σε διοικητικό και 
νομικό επίπεδο για διεξαγωγή εμπεριστατωμένης έρευνας σχετικά με την τήρηση των 
κανόνων ανταγωνισμού από τις εταιρείες διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων.

Ανεξαρτησία
7. Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα 

καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόσετε την υποχρέωση αυτή 
στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων; 

Τα καθήκοντά μου στο γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο από την έναρξη της επαγγελματικής μου 
καριέρας και το καθεστώς δικαστικού λειτουργού που συνεπάγονται έπρεπε επίσης να 
ασκούνται ανεξάρτητα. Διέθετα πάντα, στο πλαίσιο της τήρησης των διαδικασιών του 
Συνεδρίου και ιδίως της αρχής της συλλογικότητας και του επαγγελματισμού, στο πλαίσιο 
ειδικών προτύπων, πλήρη ανεξαρτησία στον προγραμματισμό των εργασιών μου, τη 
διεξαγωγή των ελέγχων, τη σύνταξη των εκθέσεων (επιλογή παρατηρήσεων, διατύπωση 
συστάσεων), και τη συμμετοχή στη λήψη απόφασης για τη δημοσίευσή τους ή όχι (καθώς και 
τη μορφή αυτής της δημοσίευσης).

Αυτή η ανεξαρτησία περιλαμβάνει τις έννοιες της αντικειμενικότητας, της ουδετερότητας και 
της αμεροληψίας. Σε περίπτωση που κρίνω ότι κάποια δραστηριότητα του Συνεδρίου 
υπονομεύει την ανεξαρτησία μου και οι προαναφερθείσες έννοιες είναι πιθανό να 
αμφισβητηθούν, θα το γνωστοποιήσω στις αρχές του Ελεγκτικού Συνεδρίου (οι οποίες 
μπορούν επίσης να αναλάβουν μια τέτοια πρωτοβουλία) και θα «αποσυρθώ» από την 
υπόθεση, ανεξάρτητα από το στάδιο ή τη φύση της παρέμβασής μου.

Αυτές οι αρχές και οι κανόνες δεοντολογίας ισχύουν και για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και, εάν διοριστώ, θα ακολουθήσω και θα εφαρμόσω μόνο διαδικασίες 
με τις οποίες είμαι εξοικειωμένος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά 
ενός ευρωπαϊκού οργάνου. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι τα μέλη του Συνεδρίου οφείλουν επίσης να αποδείξουν την ανεξαρτησία τους 
από τα θεσμικά όργανα του κράτους μέλους καταγωγής τους και ότι πρέπει να διατηρηθεί η 
μεγαλύτερη δυνατή ουδετερότητα σε σχέση με τις θέσεις ή τα συμφέροντα που εκφράζονται 
από τις γαλλικές αρχές.

Τέλος, πρέπει να προσπαθήσουν να μην κάνουν τίποτα, ιδίως μέσω των δηλώσεών τους, που 
ενδέχεται να προκαλέσει υποψίες ως προς την ανεξαρτησία τους.

8. Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος 
και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που 
ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα; 

Όχι, από όσο γνωρίζω.

9. Προτίθεστε να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να 
δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας; 

Αυτό δεν είναι καθόλου πρόβλημα για μένα, δεδομένου ότι για μένα αυτό ήδη ισχύει, καθώς

- είμαι μέλος του γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

- είμαι μέλος του σώματος του ανώτατου συμβουλίου της Ελεγκτικής Επιτροπής, μιας 
ανεξάρτητης γαλλικής διοικητικής αρχής αρμόδιας για τη ρύθμιση και την επίβλεψη του 
επαγγέλματος του ελεγκτή, στην οποία εκπροσωπώ το Ελεγκτικό Συνέδριο από το τέλος του 
2014.

10. Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να 
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υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία. 

Δεν εμπλέκομαι σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία.

11. Κατείχατε ή ασκείτε καθήκοντα σε κάποια πολιτική θέση; Σε καταφατική περίπτωση, 
σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 
μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Δεν κατείχα ποτέ πολιτική θέση ούτε έχω ασκήσει παρόμοια καθήκοντα.

12. Θα παραιτηθείτε από οιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες 
σε πολιτικό κόμμα εφόσον διοριστείτε μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Για λόγους αρχής, είμαι διατεθειμένος να παραιτηθώ από οποιοδήποτε εκλεγμένο αξίωμα ή 
θέση ευθύνης στο πλαίσιο ενός πολιτικού κόμματος. Στην πράξη, το ζήτημα δεν τίθεται, 
δεδομένου ότι δεν κατείχα ποτέ παρόμοια θέση και δεν έχω καμία πρόθεση να το πράξω.

13. Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή 
διαφθοράς, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Δεν βλέπω καμία διαφορά ως προς το πως θα προσέγγιζα μια παρόμοια υπόθεση, είτε σε 
σχέση με υπηκόους του κράτους μέλους μου είτε όχι, σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές. Και οι 
δύο περιπτώσεις είναι για μένα αυστηρά παρόμοιες και θα εφάρμοζα τους ίδιους κανόνες. 

Εκτέλεση καθηκόντων
14. Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια πρακτική χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στην επίτευξή της;

Θεωρώ ότι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση μιας δημόσιας υπηρεσίας αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της, την αξιοπιστία της και κυρίως ώστε οι 
πολίτες-φορολογούμενοι να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις δημόσιες αρχές στην άσκηση 
των καθηκόντων τους. 

Ωστόσο, αυτή η δημοσιονομική διαχείριση πρέπει να τοποθετηθεί στο γενικό πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος. Υπό αυτή την έννοια, η ποιότητα της διαχείρισης των δημόσιων 
οικονομικών εξαρτάται από άλλες σημαντικές συνιστώσες του συστήματος δημόσιας 
διακυβέρνησης. Είναι και η ίδια μέρος του συστήματος αυτού. Περιλαμβάνει το γενικό 
πλαίσιο διακυβέρνησης, υπεύθυνο για λειτουργίες όπως η διασφάλιση αποτελεσματικού 
συντονισμού μεταξύ υπουργικών αρμοδιοτήτων και η ροή χρήσιμων πληροφοριών μεταξύ 
των δημόσιων φορέων. Περιλαμβάνει επίσης το σύστημα προσλήψεων και κατάρτισης των 
δημοσίων υπαλλήλων, το καθεστώς τους, τη διαχείριση της προσωπικής τους σταδιοδρομίας, 
και φυσικά την προσωπική τους δεοντολογία ή την προστασία τους από ενδεχόμενη 
κατάχρηση εξουσίας.

Με άλλα λόγια, οι «σωστές» αρχές διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών θα είναι πλήρως 
λειτουργικές και εφαρμοστέες μόνον εάν τα θεμέλια της δημόσιας διακυβέρνησης είναι τα 
ίδια σταθερά.

Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά θέματα αυτά καθεαυτά, δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, 
ουδεμία θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των αρχών που διέπουν την καλή διαχείριση μεταξύ 
«ιδιωτικού» και «δημόσιου», με την εξαίρεση ότι τα «δημόσια» συστήματα πρέπει να 
αποδίδουν δικαιολογημένα μεγαλύτερη σημασία στην αρχή της νομιμότητας και διαφάνειας 
στη διαχείριση. Ο ακλόνητος σεβασμός του κράτους δικαίου πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη 
μου, η βάση της δημόσιας διοίκησης για τον κατεξοχήν λόγο ότι εκείνοι που έχουν ως βασικό 
καθήκον να ορίζουν, να εφαρμόζουν και να εποπτεύουν το κράτος δικαίου πρέπει να είναι 
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υποδειγματικοί από την άποψη αυτή στη διαχείριση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων 
Διαφορετικά, θα αμφισβητηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και των φορολογουμένων στη 
λειτουργία και τη νομιμότητα των δημόσιων θεσμών. Αυτός ο σεβασμός του κράτους δικαίου 
συμβαδίζει με την απαίτηση της ηθικής ακεραιότητας που ισχύει ειδικά για τους δημόσιους 
υπαλλήλους, ανεξαρτήτως της αρχαιότητας ή της φύσης των καθηκόντων τους.

Το αντίστοιχο αυτής της απαίτησης, ή μάλλον συνέπειά της, είναι η αρχή της διαφάνειας της 
δημόσιας δράσης. Οι πολίτες, φορολογούμενοι και εκλεγμένοι, πρέπει πάντα να είναι σε θέση 
να γνωρίζουν πώς συλλέγονται και δαπανώνται οι δημόσιοι πόροι. Θα ήθελα εδώ να 
αναφέρω το άρθρο 15 της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 
1789, το οποίο έχει γίνει ένα δεύτερο σύνθημα για το Ελεγκτικό Συνέδριο της Γαλλίας: 

«Η κοινωνία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο να λογοδοτεί 
για τη διοίκησή του.»

Για περισσότερο από δύο αιώνες, αυτή η πρόταση ενσαρκώνει τέλεια τη διαφάνεια που 
σημαίνει η κυβερνητική δράση και η υποχρέωση λογοδοσίας ( accountability) που 
συνεπάγεται. Θα μπορούσε να υιοθετηθεί από όλα τα ανώτατα ελεγκτικά ιδρύματα, τα οποία 
όλα διαδραματίζουν τον ουσιαστικό ρόλο να εξασφαλίσουν την πρακτική εκπλήρωση αυτής 
της υποχρέωσης.

Εκτός από αυτές τις επιτακτικές αρχές, οι οποίες είναι συγκεκριμένες για τον δημόσιο τομέα, 
υπάρχουν και άλλες πιο «καθημερινές» αρχές ή κανόνες στους οποίους πρέπει να βασίζεται η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών.

Θα αναφέρω βεβαίως τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας που θα πρέπει να εμπνέουν κάθε έξυπνο διαχειριστή.

Ωστόσο, η διαχείριση μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο σε ένα πλαίσιο που 
περιλαμβάνει:

- τον σαφή και σχετικό ορισμό των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν και να 
αξιολογηθούν·

- επαρκή διοικητική ικανότητα για την επίτευξη αυτών των στόχων (και την 
δυνατότητα να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και ταχέως στην πράξη, πράγμα που δεν 
συμβαίνει πάντοτε αναγκαστικά σε πολύ συγκεντρωτικά συστήματα)·

- ένα απλό και αξιόπιστο σύστημα εσωτερικής εποπτείας, με σαφώς καθορισμένες και 
εμφανείς ευθύνες, και σχετικές ιεραρχικές ή λειτουργικές γραμμές εξουσίας που 
αναγνωρίζονται ως τέτοιες από το σύνολο του ενδιαφερόμενου προσωπικού·

- τα σωστά μέσα, διαδικασίες και φορείς που παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ότι τα 
διάφορα αυτά στοιχεία είναι σε ισχύ και μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά: 
ένα σχετικό λογιστικό σχέδιο, περιεκτικές, σαφείς και χρήσιμες χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες (προϋπολογισμός, λογαριασμοί και σημειώσεις), ορθές και σαφώς 
καθορισμένες εσωτερικές διαδικασίες, κατάλληλη και υπεύθυνη δομή διακυβέρνησης, 
επαγγελματικά και ανεξάρτητα συστήματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.

15. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο 
στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς 
θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η 
σχέση κόστους οφέλους να είναι καλύτερες;
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Θα μπορούσα μόνο να δώσω μια ακριβή και αιτιολογημένη απάντηση σε αυτή την ερώτηση 
μετά από την απόκτηση προσωπικής εμπειρίας πάνω σε αυτή τη σχέση και τα πιθανά σημεία 
βελτίωσής της.

Επισημαίνω, ωστόσο, ότι η σχέση μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και Κοινοβουλίου ορίζεται, 
μάλλον συνοπτικά αλλά σαφώς, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως στο άρθρο 287, το οποίο προβλέπει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επικουρεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την άσκηση των εξουσιών τους ελέγχου της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού της ΕΕ. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος λέγοντας ότι το Κοινοβούλιο και 
κυρίως η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έχει κάνει χρήση αυτής της διάταξης όσο 
το δυνατόν πιο ενεργά και ότι το Συνέδριο ανέκαθεν θεωρούσε ότι σκόπιμο είναι να 
ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στα αιτήματα που υποβάλλονται βάσει αυτής.

Ωστόσο, είναι σίγουρα δυνατή η επίτευξη υψηλότερου επιπέδου αλληλεπίδρασης και 
επικοινωνίας.

Το ίδιο το γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο είχε αυτή την εμπειρία, ξεκινώντας από μια 
κατάσταση που απέχει πολύ από το να είναι ισοδύναμη με εκείνη που ισχύει για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: διαδικασίες έχουν σταδιακά 
τεθεί σε εφαρμογή, έχουν πολλαπλασιαστεί όλες οι ανταλλαγές, έχουν εντοπιστεί αμοιβαία 
συμφέροντα και έχει δημιουργηθεί μια συνεργασία, η οποία βεβαίως επιδέχεται βελτίωση, 
αλλά βασίζεται ήδη στην εμπιστοσύνη.

Είναι σίγουρα δυνατόν να φανταστώ, υπό τον έλεγχο της πρακτικής, ότι η βελτίωση της 
συνεργασίας θα μπορούσε να επικεντρωθεί στις ακόλουθες ειδικές πτυχές:

- την ακρίβεια στην εκτέλεση των εργασιών και την παραγωγή τους σε χρόνο που να 
επιτρέπει την καλύτερη δυνατή χρήση τους από το Κοινοβούλιο·

- την επιλογή θεμάτων ελέγχου που προσελκύουν το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου·

- τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και αναγνωσιμότητα των εκθέσεων και των 
δηλώσεων πρακτικών και συγκεκριμένων συστάσεων·

- τη διατήρηση και ανάπτυξη καθημερινών εργασιακών σχέσεων που επιτρέπουν την 
καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των επιθυμιών και των περιορισμών κάθε θεσμικού 
οργάνου.

16. Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επιδόσεων, Με ποιους 
τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

Προκειμένου οι έλεγχοι απόδοσης να προσδώσουν προστιθέμενη αξία, πρέπει πρώτα να 
διασφαλιστεί ότι τα βασικά οικονομικά στοιχεία είναι πλήρη και ακριβή, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι δημοσιονομικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι κανονικότητας διεξάγονται με 
ικανοποιητικό επαγγελματικό τρόπο. 

Είναι όμως σαφές ότι η προστιθέμενη αξία των ελέγχων απόδοσης είναι σημαντική για όσους 
διαβάζουν ή χρησιμοποιούν τις εργασίες ενός ανώτατου οργάνου ελέγχου.

 Αυτό ισχύει προπαντός για τους πολίτες-φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν έτσι την 
ευκαιρία να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα της δημόσιας, πολιτικής 
και διοικητικής δράσης. Τα ευρήματα του ελέγχου απόδοσης συμβάλλουν έτσι 
αποτελεσματικά στη δημόσια συζήτηση με αντικειμενικά στοιχεία.

 Το ίδιο ισχύει και για τα κοινοβουλευτικά όργανα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το οποίο όχι μόνο διαθέτει με τους ελέγχους απόδοσης αυτά τα αντικειμενικά 
στοιχεία. σχετικά με τα αποτελέσματα των πολιτικών, των προγραμμάτων και των 
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δράσεων που έχει εγκρίνει ή καλείται να εγκρίνει, για να συζητήσει αυτά τα ζητήματα 
σε τεκμηριωμένη βάση, αλλά και τη δυνατότητα να καλέσει τους πολιτικούς ή 
διοικητικούς ηγέτες αυτών των πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων να προβούν 
σε απολογισμό σχετικά με την εκπλήρωση της αποστολής τους. Έτσι, διαθέτουν, 
κατ’ αρχήν, τη δυνατότητα να επηρεάσουν αυτές τις δραστηριότητες εάν κριθεί 
απαραίτητο.

 Τέλος, αυτό συμβαίνει και με τις ίδιες τις εκτελεστικές αρχές, οι οποίες διαθέτουν έτσι 
αναλύσεις που δεν μπορούν συχνά να πραγματοποιήσουν οι ίδιες, λόγω έλλειψης 
χρόνου και πόρων, μερικές φορές και ιδεών, και σε κάθε περίπτωση που διατρέχουν 
τον κίνδυνο μιας μη ανεξάρτητης και μεροληπτικής προσέγγισης. Τα αποτελέσματα 
των ελέγχων απόδοσης, που γίνονται αποδεκτά και χρησιμοποιούνται με καλή πίστη 
από δημόσιους λειτουργούς, θα πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση των δημόσιων 
πολιτικών, της συνάφειας και της εφαρμογής τους. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν 
επίσης να οδηγήσουν στον εντοπισμό ορθών πρακτικών που πρέπει να διαδοθούν σε 
όλες τις ενδιαφερόμενες δημόσιες διοικήσεις. Κατά συνέπεια, συμβάλλουν σημαντικά 
στις διαδικασίες βελτίωσης της δημόσιας διαχείρισης, η οποία πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα και μόνιμο στόχο οποιουδήποτε ανώτατου οργάνου ελέγχου.

Φυσικά, το να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα και οι συστάσεις των ελέγχων 
απόδοσης εξαρτάται πρωταρχικά από τη συνάφεια αυτών των ελέγχων, την ευρωστία της 
μεθοδολογίας τους, τη σαφήνεια και τον μη αμφιβητήσιμο χαρακτήρα του περιεχομένου 
τους. Πρέπει να είναι ο καρπός μιας επαγγελματικής και αντικειμενικής προσέγγισης, η οποία 
επιδιώκει όχι να τιμωρήσει τυπικά ή ασήμαντα λάθη ή και τα δύο, αλλά να συμβάλει στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας της 
δημόσιας υπηρεσίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι παρατυπίες πρέπει να 
διαπιστώνονται και να καταγγέλλονται ή ακόμη και να οδηγούν σε μέτρα κυρώσεων κατά 
των υπευθύνων, αλλά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην σπαταλώνται περιορισμένοι 
πόροι σε ελέγχους των οποίων η χρησιμότητα μπορεί να αποδειχθεί μάταιη.

17. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τα 
εθνικά όργανα ελέγχου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Υπάρχουν ήδη στενές σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των 
εθνικών ελεγκτικών οργάνων. Οι σχέσεις αυτές έχουν προβλεφθεί και ορίζονται από το 
άρθρο 287 της ΣΛΕΕ. Οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας καθορίζονται κατά πρώτο και 
κύριο λόγο από την ύπαρξη και τη λειτουργία της επιτροπής επαφών που συγκεντρώνει 
εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων. Η επιτροπή έχει ήδη επιδείξει 
ένα καταξιωμένο έργο και είχε επανειλημμένα την ευκαιρία να εφαρμόσει δράσεις 
συνεργασίας στην πράξη, επωφελείς για όλους τους συμμετέχοντες, ιδίως μέσω των ομάδων 
εργασίας της για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μπορούν να προβλεφθούν πρόσθετες 
προσπάθειες συνεργασίας, όπως η διενέργεια παράλληλων ή κοινών ελέγχων σε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, όπως η διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε εθνικό επίπεδο ή κάποιο 
διασυνοριακό επενδυτικό σχέδιο που θα χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Ωστόσο, ενδέχεται να πρέπει να αναπτυχθούν πιο καθημερινές σχέσεις, ιδίως προκειμένου να 
υπάρξει καλύτερη αμοιβαία κατανόηση σε οργανωτικό και μεθοδολογικό επίπεδο. 
Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της απόσπασης ελεγκτών από το ένα θεσμικό όργανο 
στο άλλο. Έτσι, έχουμε την ευκαιρία στο γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο να φιλοξενούμε για 
μια περίοδο τουλάχιστον δύο ετών κατ’ αρχήν, και στην πράξη περισσότερο, συναδέλφους 
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από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτή είναι μια εμπειρία που θεωρείται ομόφωνα 
πολύ θετική και από τα δύο μέρη.

Ένα άλλο παράδειγμα μιας πολύ πρακτικής σχέσης είναι η οργάνωση της παρουσίασης των 
αμοιβαίων εργασιών μας. Είναι μια πρακτική που γνώρισα ο ίδιος, όταν ηγήθηκα στο 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο της ομάδας που είχε ασχοληθεί με τις εργασίες για τις 
σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας που ανέφερα νωρίτερα για να παρουσιάσω τη 
μεθοδολογία και τα αποτελέσματα αυτού του δημοσιονομικού ελέγχου. Πιστεύω ότι αυτή η 
παρουσίαση είχε προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον και συνέβαλε στην ανάληψη από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενός εμπεριστατωμένου έργου για τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά κοινοβούλια, είναι βεβαίως τα ίδια αρμόδια να 
καθορίσουν τους τρόπους και τα μέσα στενότερης συνεργασίας. Τα ανώτατα ελεγκτικά 
όργανα μπορούν ασφαλώς να συμβάλουν σε αυτές τις εξελίξεις, για παράδειγμα, εφιστώντας 
ταυτόχρονα την προσοχή των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών συνομιλητών σε ορισμένα 
θέματα για τα οποία μπορεί να υπάρχουν κοινές ανησυχίες, όπως για παράδειγμα η 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

18. Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε 
να εξασφαλίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή;

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι σε θέση να ζητήσει από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
άμεσα την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την 
άλλη πλευρά, αποτελεί μέρος των συνήθων ελέγχων να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή θα έχει 
πράγματι σχετικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία από τα κράτη μέλη. Ομοίως, εναπόκειται στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο να συστήσει στην Επιτροπή να απευθυνθεί στα κράτη μέλη για να 
εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών (π.χ. 
χρησιμοποιώντας βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά τρίτων, διενεργώντας ελέγχους, παρέχοντας 
τεχνική βοήθεια στα κράτη που την χρειάζονται, αλλά και απλοποιώντας τη φύση και τον 
αριθμό των πληροφοριών που πρέπει να ζητηθούν κ.λπ.).

Άλλα θέματα
19. Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό 

σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;

Οι σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου βασίζονται στις σχετικές διατάξεις των ευρωπαϊκών συνθηκών και άλλων πηγών 
ευρωπαϊκού δικαίου. Ωστόσο, μπορούν να είναι αποτελεσματικές μόνο εάν βασίζονται 
επίσης στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό. Είναι σαφές ότι μια αρνητική γνώμη του 
Κοινοβουλίου για τον διορισμό μου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα υπονόμευε εξ 
αρχής αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης και την άσκηση των καθηκόντων μου. Υπό τις συνθήκες 
αυτές, θα μου φαινόταν αδύνατο να μην αποσύρω την υποψηφιότητά μου.
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