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Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 157, παράγραφος 4, του Κανονισµού) για την 

αντικατάσταση της µη νοµοθετικής πρότασης ψηφίσµατος A7–0014/2014 

Σχετικά µε τον µελλοντικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η διαδικασία ορισµού των 

µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου: διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το 

άρθρο 286, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση αριθ. 2/2004 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά µε το πρότυπο του «ενιαίου ελέγχου» (single audit) (και πρόταση για πλαίσιο 

εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 17ης Νοεµβρίου 1992 σχετικά µε τη διαδικασία 

διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον ορισµό των µελών του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 19ης Ιανουαρίου 1995 σχετικά µε τις ακολουθητέες 

διαδικασίες κατά τις διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ορισµό των 

µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµα της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά µε το ολοκληρωµένο πλαίσιο 

εσωτερικού ελέγχου, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού (A7-

0014/2014), 

I.  Ο µελλοντικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι στη δήλωση της Λίµας και του Μεξικού, που εξέδωσε ο 

∆ιεθνής Οργανισµός Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου, καθορίζονται οι βασικοί πυλώνες 

των ανεξάρτητων ελεγκτικών οργάνων και επιβεβαιώνεται ότι τα εθνικά ανώτατα 
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ελεγκτικά όργανα διαθέτουν σηµαντική ελευθερία όσον φορά την ερµηνεία των αρχών 

της δήλωσης· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ως επαγγελµατικό 

ελεγκτικό όργανο πρέπει να εφαρµόζει µεταξύ άλλων διεθνή πρότυπα λογιστικού 

ελέγχου που ισχύουν για τον δηµόσιο τοµέα· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη 

του έτους 1975 περί προϋπολογισµού µε σκοπό τον λογιστικό έλεγχο των οικονοµικών 

της ΕΕ και λαµβάνοντας υπόψη ότι ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ συµβάλλει στη 

βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης της Ένωσης, ενεργώντας παράλληλα ως 

ανεξάρτητος θεµατοφύλακας των οικονοµικών συµφερόντων των πολιτών της ΕΕ· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ταχέως µεταβαλλόµενη, παρούσα χρηµατοπιστωτική και 

οικονοµική κατάσταση απαιτεί αποτελεσµατική µικροπροληπτική και 

µακροπροληπτική εποπτεία, σύµφωνα µε τις αρχές της εξοικονόµησης πόρων, της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας, σε µια σύγχρονη και απαιτητική 

Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιµετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις· 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι δηµόσιοι ελεγκτές, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα 

ανώτατα ελεγκτικά όργανα των κρατών µελών, διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 

αποκατάσταση της εµπιστοσύνης όσον αφορά την αξιοπιστία της δηµόσιας λογοδοσίας 

της ΕΕ και στη βελτίωση της λογοδοσίας αυτής· λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι, 

συνεπώς, σηµαντικό, οιαδήποτε συζήτηση για δυνατές µεταρρυθµίσεις στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο του ζητήµατος της βελτίωσης της 

υποχρέωσης λογοδοσίας της ΕΕ· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαίωσε το νοµοθετικό πλαίσιο 

για το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά την προώθηση της δηµόσιας λογοδοσίας και 

την επικούρηση του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου στον έλεγχο της εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού της ΕΕ, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης της ΕΕ και στην προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των πολιτών· 

ΙΙ.  Η διαδικασία διορισµού των µελών του Ελεγκτικού Συµβουλίου: διαβούλευση µε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, δυνάµει του άρθρου 286 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να επιλέγονται µεταξύ 

προσωπικοτήτων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στα κράτη τους σε όργανα 

εξωτερικού ελέγχου ή διαθέτουν ειδικά προσόντα για το λειτούργηµα αυτό και των 

οποίων η ανεξαρτησία είναι πέραν πάσης αµφιβολίας· 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδες το Ελεγκτικό Συνέδριο να απαρτίζεται από 

µέλη που παρέχουν στον µέγιστο βαθµό εγγυήσεις επαγγελµατικής επάρκειας και 

ανεξαρτησίας, όπως απαιτείται από τη Συνθήκη, και παράλληλα να αποφεύγονται τυχόν 

κίνδυνοι για τη φήµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι για ορισµένους διορισµούς µελών υπήρξε διάσταση απόψεων 
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µεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, η συνέχιση της οποίας υπάρχει κίνδυνος 

να βλάψει τις καλές σχέσεις συνεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τα ανωτέρω 

θεσµικά όργανα και να έχει ενδεχοµένως σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την 

αξιοπιστία και, κατ’ επέκταση, την αποτελεσµατικότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Συµβουλίου να διορίσει µέλη στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο σε περιπτώσεις όπου το Κοινοβούλιο πραγµατοποίησε ακροάσεις και 

διατύπωσε αρνητική γνωµοδότηση είναι ακατανόητη και καταδεικνύει έλλειψη 

σεβασµού έναντι του Κοινοβουλίου· 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση του ∆ικαστηρίου, το Συµβούλιο σέβεται τις 

συστάσεις που υπέβαλε η ειδικευµένη υπηρεσία που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το 

άρθρο 255 της ΣΛΕΕ, προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την καταλληλότητα των 

υποψηφίων για τη θέση του γενικού εισαγγελέα του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Γενικού ∆ικαστηρίου, ακόµη και αν η συνθήκη δεν προβλέπει σαφή 

σχετική υποχρέωση· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η γνωµοδότηση του Κοινοβουλίου αποτελεί αντικείµενο 

τεράστιου ενδιαφέροντος από τα µέσα ενηµέρωσης· λαµβάνοντας υπόψη ότι εάν 

αναλάβουν καθήκοντα ως µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου άτοµα των οποίων η 

υποψηφιότητα έχει ήδη απορριφθεί δηµόσια και επισήµως από το Κοινοβούλιο θα 

κλονιστεί η εµπιστοσύνη στα ενεχόµενα θεσµικά όργανα· 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα µέλη µε επαγγελµατικές ελεγκτικές γνώσεις και αυξηµένο 

φάσµα εξειδίκευσης, στοιχεία που εξασφαλίζουν ποικίλες προοπτικές και ικανότητες, 

θα βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την 

κρίση και τη δράση του· λαµβάνοντας υπόψη ότι η µη εξασφάλιση ισόρροπης 

εκπροσώπησης των φύλων είναι απαράδεκτη στις µέρες µας· 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία Ελεγκτικού Συνεδρίου και Κοινοβουλίου, η 

οποία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στο σύστηµα ελέγχου του προϋπολογισµού της ΕΕ, 

επηρεάζεται δυσµενώς όταν ορισµένα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχουν την 

έγκριση του Κοινοβουλίου· 

ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση από οµότιµους του 2013 ζητεί πιο σύντοµες 

εσωτερικές διαδικασίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αποσαφήνιση του ρόλου και της 

εντολής του έναντι των εξωτερικών ενδιαφεροµένων µερών· 

ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εστιάζεται κυρίως σε προτάσεις που 

αποφεύγουν την αναγκαιότητα αλλαγών στις συνθήκες· 

Η οπτική του Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: ο µελλοντικός ρόλος 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

1. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ως εξωτερικός ελεγκτής των θεσµικών 

οργάνων της Ένωσης, όχι µόνο µπορεί να παρέχει στους νοµοθέτες δήλωση αξιοπιστίας 

όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασµών και τη νοµιµότητα και κανονικότητα των 

πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασµοί σε ένα δεδοµένο οικονοµικό έτος, αλλά 

και ότι ευρίσκεται σε εξέχουσα θέση για να παρέχει στον νοµοθέτη και την αρµόδια για 
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τον προϋπολογισµό αρχή, ιδίως στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού του 

Κοινοβουλίου, πολύτιµες γνώµες σχετικά µε τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνουν οι 

πολιτικές της Ένωσης, µε σκοπό να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η αποτελεσµατικότητα 

των δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται από την Ένωση, να προσδιοριστούν οι 

οικονοµίες κλίµακας και εύρους, καθώς και οι δευτερογενείς επιπτώσεις µεταξύ 

εθνικών πολιτικών των κρατών µελών και να δοθούν στο Κοινοβούλιο εξωτερικές 

αποτιµήσεις για την αξιολόγηση των δηµόσιων οικονοµικών στα κράτη µέλη από την 

Επιτροπή· 

2. είναι της γνώµης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να παραµείνει προσηλωµένο 

στην ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, την αµεροληψία και τον επαγγελµατισµό, 

αναπτύσσοντας παράλληλα στενές σχέσεις συνεργασίας µε τους εταίρους του, 

ειδικότερα µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και, πιο συγκεκριµένα, την Επιτροπή 

Ελέγχου του Προϋπολογισµού του, όπως επίσης και µε τις επιτροπές του Κοινοβουλίου 

που ειδικεύονται σε πολιτικές, κατά τη διαδικασία λογοδοσίας των θεσµικών οργάνων 

της ΕΕ·  

Το παραδοσιακό πρότυπο DAS (δήλωση αξιοπιστίας των λογαριασµών) 

3. σηµειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεσµεύεται από τη Συνθήκη (άρθρο 287 

παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ) να παράσχει στο Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο δήλωση αξιοπιστίας (DAS) όσον αφορά τη νοµιµότητα και την 

κανονικότητα των πληρωµών αφού εξετάσει την κανονικότητα, τη νοµιµότητα και τα 

αποτελέσµατα του προϋπολογισµού της Ένωσης· επί πλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο 

δεσµεύεται επίσης από τη Συνθήκη να παρέχει ειδικές εκθέσεις και γνωµοδοτήσεις· 

σηµειώνει ότι µεγάλο µέρος του ανθρώπινου δυναµικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

ασχολείται µε την ετήσια DAS· 

4. έχει την άποψη ότι η ανεξαρτησία, η ακεραιότητα, η αµεροληψία και ο 

επαγγελµατισµός του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν καίρια σηµασία για την αξιοπιστία 

του ως προς την επικούρηση του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου στην εποπτεία της 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης της ΕΕ και τη συµβολή τους στη βελτίωσή της, καθώς και 

στην προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης από τα στάδια του 

προγραµµατισµού µέχρι και το κλείσιµο των λογαριασµών· 

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, για δέκατο όγδοο συνεχόµενο έτος, τα 

αποτελέσµατα του λογιστικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επέτρεψαν στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο να χορηγήσει θετική δήλωση αξιοπιστίας (DAS) όσον αφορά τη 

νοµιµότητα και την κανονικότητα των πληρωµών· τονίζει το γεγονός ότι ένα ποσοστό 

σφάλµατος αφ’ εαυτού µόνο εν µέρει παρέχει περιεκτική εικόνα για την 

αποτελεσµατικότητα των πολιτικών της Ένωσης· 

6. υπενθυµίζει ότι το άρθρο 287 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εγχειρίζει 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δήλωση που βεβαιώνει την ακρίβεια 

των λογαριασµών και τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων· 

επισηµαίνει ότι αντί της έκδοσης µίας δήλωσης αξιοπιστίας όσον αφορά την αξιοπιστία 

των λογαριασµών και τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 

βασίζονται οι λογαριασµοί, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε το 2012 τέσσερις 

γνωµοδοτήσεις: µία σχετικά µε την αξιοπιστία των λογαριασµών και τρεις σχετικά µε 
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τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 

λογαριασµοί (µία για τα έσοδα, µία για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και µία για τις 

πληρωµές)· θεωρεί ότι αυτός ο υπερβολικά µεγάλος αριθµός γνωµοδοτήσεων καθιστά 

δυσχερέστερη την αποτίµηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού από την Επιτροπή· 

7. επισηµαίνει ότι η DAS αποτελεί ετήσιο δείκτη ενός πολυετούς συστήµατος δαπανών, 

κάτι που δυσχεραίνει την αποτύπωση του κυκλικού χαρακτήρα και των επιπτώσεων 

των πολυετών ρυθµίσεων και ότι, ως εκ τούτου, ο συνολικός αντίκτυπος και η 

αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου µπορούν να µετρηθούν 

µόνο µερικώς κατά τη λήξη της περιόδου δαπανών· θεωρεί, συνεπώς, ότι το Ελεγκτικό 

Συνέδριο θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλει στην αρµόδια για την απαλλαγή 

αρχή µια ενδιάµεση επανεξέταση και µια συνοπτική έκθεση πέραν της ετήσιας DAS 

σχετικά µε την τελική επίδοση της εκάστοτε περιόδου προγραµµατισµού· 

8. εκφράζει την επιδοκιµασία του για το γεγονός ότι από το 2009 το Ελεγκτικό Συνέδριο 

έχει καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη των προϊόντων και των 

υπηρεσιών του, καθώς και των ετήσιων εκθέσεών του· πιστεύει, εντούτοις, ότι 

απαιτείται να καταβληθούν µεγαλύτερες προσπάθειες και να χρησιµοποιηθούν 

περισσότεροι πόροι για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας, πρωτίστως όσον αφορά 

τις εργασίες ελέγχου επιδόσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά µε τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα της ΕΕ·  

Οι νέες διαστάσεις και προκλήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

9. αναγνωρίζει τον ιστορικό, εποικοδοµητικό ρόλο της εστίασης της DAS στις έννοιες της 

νοµιµότητας και της κανονικότητας ως χρήσιµων δεικτών ορθών δηµοσιονοµικών 

πρακτικών και επιδόσεων διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα δαπανών της Ένωσης και της 

κατάδειξης του τρόπου µε τον οποίο οι πόροι της ΕΕ έχουν τεθεί σε χρήση σύµφωνα µε 

τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, υπό την ιδιότητά του ως νοµοθετικού οργάνου και 

αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής· υπογραµµίζει, ωστόσο, ότι τόσο τώρα όσο και 

στο µέλλον το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να αφιερώνει περισσότερους πόρους για 

να εξετάζει κατά πόσο επιτυγχάνονται εξοικονοµήσεις, αποτελεσµατικότητα και 

απόδοση στη χρήση των δηµόσιων πόρων που τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής· τα 

αποτελέσµατα των διαπιστώσεων που περιέχονται στις ειδικές εκθέσεις θα πρέπει να 

συνεπάγονται αντίστοιχες προσαρµογές στα προγράµµατα της ΕΕ όταν και όποτε το 

αποφασίζει το Κοινοβούλιο· 

10. επισηµαίνει ότι η εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως καθορίζεται δυνάµει της 

Συνθήκης, παρέχει το πλαίσιο αναφοράς για την άσκηση του ρόλου που καλείται να 

διαδραµατίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο ως ανεξάρτητος φορέας εξωτερικού λογιστικού 

ελέγχου της Ένωσης· σηµειώνει ότι η εντολή παρέχει µεγάλο βαθµό ευελιξίας για να 

παρέχεται η δυνατότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο να εκτελεί την αποστολή του πέραν 

του πεδίου της DAS· υπενθυµίζει ότι η εντολή αυτή παρέχει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τη 

δυνατότητα να παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των ελέγχων επιδόσεων που διενεργεί σε 

ειδικές εκθέσεις, οι οποίες επιτρέπουν σε µεγάλο βαθµό την εξασφάλιση προστιθέµενης 

αξίας εστιάζοντας την προσοχή σε τοµείς υψηλού κινδύνου και διερευνώντας τους· 

σηµειώνει επιπλέον ότι οι εν λόγω εκθέσεις παρέχουν πληροφορίες στους ευρωπαίους 

πολίτες σχετικά µε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρήση των 
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ευρωπαϊκών κονδυλίων σε πολλούς τοµείς, το οποίο συµβάλει στην προσέγγιση της 

Ευρώπης µε τους πολίτες της και για να καταστεί η Ευρώπη περισσότερο διαφανής και 

κατανοητή·  

11. υπενθυµίζει ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους βελτίωσης του ελέγχου των 

λογαριασµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυσης τόσο των επιδόσεων όσο και της 

αποτελεσµατικότητας των δαπανών της ΕΕ είναι να ψηφίζεται η απαλλαγή πριν από 

την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που ακολουθεί το υπό έλεγχο οικονοµικό έτος· 

υπογραµµίζει ότι κάτι τέτοιο θα ανάγκαζε το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει την 

ετήσια έκθεσή του έως την 30ή Ιουνίου· 

12. συνιστά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, χωρίς να υπονοµεύεται η ανεξαρτησία του, 

να διατυπώνει τη γνώµη του βάσει του ορίου σηµαντικότητας αντί βάσει µόνον του 

ανεκτού ποσοστού σφάλµατος, καθόσον τούτο φαίνεται να συνάδει περισσότερο µε τα 

διεθνή πρότυπα λογιστικού ελέγχου·  

13. προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αφιερώσει µια ειδική ενότητα στην ετήσια 

έκθεσή του σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής για τη συνέχεια που δίδεται στις 

συστάσεις που διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στους διάφορους ελέγχους 

επιδόσεων που διενεργεί, για να ασκηθεί πίεση στην Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 

εφαρµόσουν τις εν λόγω συστάσεις· το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να αναφέρει σε 

ποιες σηµαντικές ενέργειες συνέχειας που δίδεται µπορεί να δίδει ιδιαίτερη προσοχή το 

Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του χωρίς να διακυβεύεται η ανεξαρτησία του· 

14. σηµειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδιάζει το πρόγραµµα εργασίας του σε πολυετή 

και σε ετήσια βάση· σηµειώνει ότι ο πολυετής σχεδιασµός επικεντρώνεται στον 

καθορισµό και την επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ µε 

τον ετήσιο σχεδιασµό καθορίζονται τα συγκεκριµένα καθήκοντα που θα αναληφθούν 

στη διάρκεια του συγκεκριµένου έτους· επικροτεί το γεγονός ότι κάθε χρόνο το 

Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσιάζει το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας του στην αρµόδια 

επιτροπή, απαριθµώντας τα κατά προτεραιότητα καθήκοντα ελέγχου και τους πόρους 

που διατίθενται για την εκτέλεσή τους· 

15. πιστεύει ότι η τρέχουσα µορφή συνεδριάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε το 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο παρέχει πολύτιµες συµβουλές για την κατάρτιση του 

ετήσιου προγράµµατος εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου· τονίζει ότι αυτός ο 

διαρθρωµένος προπαρασκευαστικός διάλογος συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στην 

εξασφάλιση αποτελεσµατικής και δηµοκρατικής λογοδοσίας προς τους πολίτες όσον 

αφορά τους δηµόσιους πόρους που διατίθενται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ· 

τονίζει ότι, παρά την αυξηµένη συµβουλευτική συνεργασία µε το Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει, χωρίς να επηρεάζεται από πολιτικούς ή 

εθνικούς παράγοντες, να αποφασίζει το ίδιο σχετικά µε το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας 

του, ανεξαρτήτως οιασδήποτε επιρροής, εθνικής ή πολιτικής φύσεως· 

16. σηµειώνει ότι ζητήµατα µεγάλου ενδιαφέροντος για τα εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη, 

όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τα µετέπειτα αιτήµατα ελέγχου ούτε συλλέγονται 

κατά τρόπο δοµηµένο ούτε έχουν πλήρως προτιµησιακή µεταχείριση· θεωρεί ότι τούτο 

ζηµιώνει τη συνάφεια και τον αντίκτυπο των αποτελεσµάτων από τον λογιστικό έλεγχο 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σηµειώνει, περαιτέρω, ότι η προστιθέµενη αξία του 
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Ελεγκτικού Συνεδρίου συνδέεται άµεσα µε την αξιοποίηση του έργου του από το 

Κοινοβούλιο και τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη στη διεργασία λογοδοσίας· καλεί, 

συνεπώς, το Ελεγκτικό Συνέδριο να λαµβάνει υπόψη του στο ετήσιο πρόγραµµα 

εργασίας του τις πολιτικές προτεραιότητες των νοµοθετικών φορέων και τα ζητήµατα 

µείζονος ενδιαφέροντος για τους πολίτες της ΕΕ τα οποία κοινοποιούνται από την 

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 

λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας σχετικά µε τις ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ· 

Συνεργασία µε τα εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα 

17. αναµένει ότι θα θεσπισθεί στενότερη συνεργασία µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων των κρατών µελών, σύµφωνα µε το 

άρθρο 287 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει 

προτάσεις για το θέµα αυτό, σεβόµενο πάντα την αντίστοιχη ανεξαρτησία· αναµένει 

επίσης από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ενσωµάτωση του ελεγκτικού 

έργου των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων των κρατών µελών στους ελέγχους του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επιµερισµένη διαχείριση στα αντίστοιχα κράτη µέλη 

τους· 

18. τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο 

στον καθορισµό µιας µεθόδου εργασίας, βάσει της οποίας τα εθνικά ανώτατα ελεγκτικά 

όργανα και το Ελεγκτικό Συνέδριο θα εντείνουν τον συντονισµό των πόρων τους για 

την αξιολόγηση των δαπανών και των επιδόσεων του προϋπολογισµού της ΕΕ, 

αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη των ελεγκτικών εργασιών, ανταλλάσσοντας 

πληροφορίες περί των ελέγχων, προσδιορίζοντας τοµείς κινδύνου και διενεργώντας 

κοινούς ελέγχους ή ενισχύοντας τη συµµετοχή των εθνικών ανώτατων ελεγκτικών 

οργάνων στις αποστολές ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο θα 

έχει ως αποτέλεσµα το να αναπτυχθούν κοινές µέθοδοι εργασίας και να επιτευχθεί 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα σε κάθε επίπεδο ελέγχου· σηµειώνει ότι η ανταλλαγή 

δεδοµένων των επιθεωρήσεων και των ελέγχων καθώς και η ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών µεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών ανώτατων ελεγκτικών 

οργάνων αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της στοχοθέτησης των 

προσπαθειών όσον αφορά τις επιθεωρήσεις και τους λογιστικούς ελέγχους· σηµειώνει 

ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλά επίπεδα ελέγχου και ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι 

εν λόγω αλληλεπικαλύψεις για να µειωθεί ο φόρτος επί των αρχών διαχείρισης και των 

δικαιούχων· 

19. σεβόµενο απολύτως τις αρµοδιότητες, την εντολή και την ανεξαρτησία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου που ορίζει η Συνθήκη, προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα τα εθνικά 

ελεγκτικά όργανα, υπό την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητων ελεγκτικών αρχών, και 

σύµφωνα µε τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, να εκδίδουν εθνικές βεβαιώσεις ελέγχου 

όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης, οι οποίες θα υποβάλλονται στις 

κυβερνήσεις των κρατών µελών για να ενσωµατωθούν στη διαδικασία χορήγησης 

απαλλαγής, βάσει της κατάλληλης διοργανικής διαδικασίας που θα θεσπισθεί· 

20. τονίζει τη σηµασία της συµπερίληψης των ευρωπαϊκών προγραµµάτων στον 

προγραµµατισµό των ελέγχων που διενεργούνται από τα εθνικά ανώτατα ελεγκτικά 

όργανα, µε ιδιαίτερη προσοχή στην από κοινού διαχείριση· υπό την έννοια αυτή, τα 
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εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στη δυνατότητα να 

ζητούν από τα αντίστοιχα εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανά τους να διενεργούν 

ελέγχους στα ευρωπαϊκά ταµεία και προγράµµατα· σηµειώνει ότι µε τη θεσµοθέτηση 

και σε τακτική βάση διενέργεια αυτών των ελέγχων θα ήταν δυνατή η ετήσια 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων από αυτούς ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων· 

21. παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να καταθέσει κώδικα δεοντολογίας για την 

πραγµατική προστασία των δικαιωµάτων των ελεγχόµενων οντοτήτων, δηλαδή, το 

δικαίωµα ακροάσεως, µέσω της δηµιουργίας και της καθιέρωσης συστήµατος 

διαδικαστικών εγγυήσεων· 

Το νέο επιχειρησιακό πλαίσιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

22. σηµειώνει ότι οι κανονισµοί που καλύπτουν τους βασικούς τοµείς δαπανών για την 

περίοδο 2014-2020 έχουν µεταβάλει ουσιαστικά το δηµοσιονοµικό και νοµοθετικό 

πλαίσιο που διέπει την εκτέλεση του προϋπολογισµού της ΕΕ· επισηµαίνει ότι οι 

µεταρρυθµίσεις αυτές συνεπάγονται µείζονες αλλαγές οι οποίες θα µεταβάλουν το 

τοπίο των κινδύνων δηµοσιονοµικής διαχείρισης µε την απλοποίηση των κανόνων 

χρηµατοδότησης, την αύξηση της υπαγωγής σε προϋποθέσεις και τη µόχλευση του 

προϋπολογισµού της ΕΕ· εµµένει, συνεπώς, στο ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να 

επικεντρωθεί περισσότερο στα αποτελέσµατα µε την υποβολή κατάλληλων εκθέσεων 

σχετικά µε τους κινδύνους και τις επιδόσεις αυτού του είδους νέων µέσων· 

23. προτείνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο να συγχρονίσει το πολυετές πρόγραµµα εργασίας 

του µε το Π∆Π και να συµπεριλάβει µια ενδιάµεση αναθεώρηση, καθώς και µια 

περιεκτική επανεξέταση του κλεισίµατος των λογαριασµών της Επιτροπής στο 

αντίστοιχο Π∆Π· 

24. σηµειώνει ότι οι έλεγχοι επιδόσεων συχνά δεν περιλαµβάνουν σαφή ανάλυση των 

αιτίων των διαπιστώσεων του ελέγχου· αναγνωρίζει ότι πρόκειται περί νέων 

διαδικασιών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των διεθνών ελεγκτικών θεσµών, που 

απαιτούν επί πλέον νέα τεχνογνωσία και µεθοδολογικές δεξιότητες και, ως εκ τούτου, 

παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να προχωρήσει στη θέσπιση αποτελεσµατικού 

προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης και προσλήψεων που θα ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες αυτών των νέων αυτών ελεγκτικών προτύπων· 

25. αναµένει πλήρη διαφάνεια από το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά µε τις χρονικές 

απαιτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση µε τα έγγραφα που δηµοσιεύει και 

καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δηµοσιεύει στο πλαίσιο κάθε αντίστοιχου ελέγχου 

επιδόσεων το χρονοδιάγραµµα και τα διάφορα στάδια από τα οποία έχει διέλθει το 

αντίστοιχο έγγραφο κατά την ανάπτυξή του, δηλαδή τον χρόνο που απαιτήθηκε για να 

διέλθει από καθένα από τα διαφορετικά στάδια που εφαρµόζονται, τα οποία είναι επί 

του παρόντος τα εξής: 

 – προκαταρκτική µελέτη· 

 – ανάλυση ζητήµατος· 

 – υπόµνηµα σχεδίου έρευνας· 
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 – δηλώσεις αρχικών διαπιστώσεων· 

 – άντληση συµπερασµάτων· 

 – σχέδιο έκθεσης· 

 – διαδικασία κατ’ αντιµωλία· 

26. σηµειώνει ότι οι έλεγχοι επιδόσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, περιλαµβανοµένης 

µιας προκαταρκτικής µελέτης, απαιτούν δύο χρόνια, πράγµα το οποίο σε πλείονες 

περιπτώσεις έχει καταστήσει τα συµπεράσµατα του ελέγχου παρωχηµένα και έχει 

εµποδίσει την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων· αναµένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα 

απλοποιήσει την κατάρτιση των ελέγχων επιδόσεων που διενεργεί και θα µειώσει τα 

περιττά διαδικαστικά βήµατα· 

27. σηµειώνει ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις για ζητήµατα 

που εξετάζονταν από τις ειδικές εκθέσεις είχαν ήδη ολοκληρωθεί και, ως εκ τούτου, δεν 

ήταν δυνατόν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά τα αποτελέσµατα του ελέγχου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου· σηµειώνει, επιπλέον, ότι σε ορισµένες περιπτώσεις σηµαντικές 

συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχαν ήδη εφαρµοστεί από την Επιτροπή όταν 

υποβλήθηκε η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· αναµένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 

θα λαµβάνει υπόψη του όλους τους εξωτερικούς χρονικούς περιορισµούς και τις 

εξελίξεις κατά τη διενέργεια των ελέγχων του· 

28. καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσουν τη δυνατότητα 

διαδικασίας κατ’ αντιµωλία που θα αντιστοιχεί περισσότερο µε τις απαιτήσεις όσον 

αφορά τη συνάφεια, τη διαφάνεια και σαφήνεια τόσο των συµφωνιών όσο και των 

διαφωνιών και της τελικής θέσης των µερών· 

29. ελπίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα κοινοποιεί µε σαφήνεια στις εκθέσεις του, 

διατυπώνοντας µε συνεκτικότητα, τις αδυναµίες και τις βέλτιστες πρακτικές των αρχών 

των κρατών µελών, και θα τις συνοδεύει µε κατάλληλες διαδικασίες κατ’ αντιµωλία, 

ώστε το Κοινοβούλιο να έχει καλύτερες δυνατότητες σύγκρισης και αξιολόγησης· 

30. είναι πεπεισµένο ότι οικονοµίες κλίµακας και εύρους θα µπορούσαν να επιτευχθούν 

µέσω διεξοδικής ανάλυσης των αναγκών σε πόρους των µελών του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου· ελπίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα συνεχίσει να εξετάζει τη δυνατότητα 

επίτευξης των οικονοµιών αυτών, για παράδειγµα, σε σχέση µε µια κοινή υπηρεσία 

οδηγών για τα µέλη, καθώς και κοινά ιδιαίτερα γραφεία και προσωπικό και την 

αντικατάσταση ενός µέρους της αµοιβής των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 

ηµερήσια αποζηµίωση παρουσίας· 

31. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι διακυβερνητικές ενέργειες εκτός του 

πλαισίου της Συνθήκης της ΕΕ, όπως εκείνες που χρησιµοποιήθηκαν για τη θέσπιση 

του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ), δηµιουργούν επίσης σοβαρές 

προκλήσεις για τη δηµόσια λογοδοσία και τον λογιστικό έλεγχο, ενώ αποδυναµώνουν 

παράλληλα τον ουσιαστικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 
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32. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, µέχρι στιγµής, όσον αφορά το ΕΤΧΣ 

δεν έχει γίνει η παραµικρή ρύθµιση για ανεξάρτητο δηµόσιο εξωτερικό έλεγχο και 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ακόµη και µετά τον ορισµό µέλους στην 

επιτροπή ελέγχου του ΕΜΣ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η ετήσια έκθεση ελέγχου 

αυτής της επιτροπής ελέγχου δεν θα τίθεται στη διάθεση ούτε του Κοινοβουλίου ούτε 

του ευρύτερου κοινού· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρέχει σε τακτική βάση στο 

Κοινοβούλιο την ετήσια έκθεση ελέγχου της επιτροπής και όλες τις λοιπές απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του 

θέµατος, ώστε το Κοινοβούλιο να µπορεί να εξετάζει εξονυχιστικά τις εργασίες του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής· 

Αναµόρφωση της δοµής του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

33. σηµειώνει ότι η σύνθεση και η διαδικασία διορισµού των µελών του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου ορίζονται ρητώς στα άρθρα 285 και 286 ΣΛΕΕ· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη 

τροποποίησης της Συνθήκης για την εξασφάλιση ισότητας µεταξύ Συµβουλίου και 

Κοινοβουλίου κατά τον διορισµό µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειµένου να 

εξασφαλίζεται η δηµοκρατική νοµιµότητα, η διαφάνεια και η πλήρης ανεξαρτησία των 

µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

34. αποδοκιµάζει το γεγονός ότι ορισµένες διαδικασίες διορισµού µελών οδήγησαν σε 

σύγκρουση µεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους 

υποψήφιους, παρά το γεγονός ότι η Συνθήκη δεν προβλέπει αυτή τη σύγκρουση· τονίζει 

ότι, όπως ορίζεται στη Συνθήκη, είναι καθήκον του Κοινοβουλίου να ελέγχει τους 

υποψήφιους· είναι της γνώµης ότι το Συµβούλιο θα πρέπει, σε πνεύµα καλής 

συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, να σέβεται τις αποφάσεις 

που λαµβάνει το Κοινοβούλιο µετά τη διεξαγωγή της σχετικής ακρόασης· 

35. ζητεί να καταστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυνάµει της προσεχούς επανεξέτασης 

της Συνθήκης για την ΕΕ, αρµόδιο για την επιλογή των µελών του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου κατόπιν πρότασης του Συµβουλίου· υπογραµµίζει ότι µια τέτοια διαδικασία 

θα αυξήσει την ανεξαρτησία των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τα κράτη µέλη· 

36. επικροτεί, το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε το 2010 νέο εσωτερικό 

κανονισµό, που του επέτρεψε δυνάµει του ισχύοντος νοµικού πλαισίου να απλοποιήσει 

τη διεργασία λήψης των αποφάσεών του, ώστε οι εκθέσεις ελέγχου και οι 

γνωµοδοτήσεις να εγκρίνονται πλέον από τµήµατα απαρτιζόµενα από 5 έως 6 µέλη και 

όχι από ολόκληρο το σώµα των 28 µελών· 

37. θεωρεί ότι ο ισχύων κανόνας για τη γεωγραφική εκπροσώπηση στο ανώτατο επίπεδο 

διοίκησης, σύµφωνα µε τον οποίο µπορεί να υπάρχει ένα µέλος ανά κράτος µέλος, έχει 

απολέσει από καιρό την αρχική του χρησιµότητα και αξιοπιστία και ότι θα µπορούσε να 

αντικατασταθεί από µια απλούστερη διοικητική δοµή, προσαρµοσµένη σε ευρύτερη 

εντολή λογοδοσίας, µε κατάλληλες διατάξεις για τη διασφάλιση ανεξαρτησίας σε όλες 

τις δραστηριότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

38. προτείνει, ως εκ τούτου, την αναθεώρηση του άρθρου 285 της ΣΛΕΕ µε στόχο τη 

µείωση του αριθµού των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ακολουθώντας την 

προσαρµογή της Επιτροπής (19 µέλη), µειώνοντας στο µισό τον σηµερινό αριθµό 
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µελών του (14 µέλη)· τα µέλη πρέπει να διαθέτουν, κατ’ ελάχιστον, επαγγελµατική 

εµπειρία στα δηµόσια οικονοµικά, σε καθήκοντα ελέγχου και διαχείρισης και να 

γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, να διαθέτουν ιδιαίτερα προσόντα για τα 

καθήκοντά τους και να είναι εξασφαλισµένη η πέραν πάσης αµφιβολίας ανεξαρτησία 

τους· 

39. προτείνει την επανεξέταση της µεθόδου αµοιβής των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

και των πόρων που χορηγούνται άµεσα και προσωπικά σε κάθε µέλος µε σκοπό να 

ευθυγραµµισθούν οι πόροι προς τις εθνικές και διεθνείς πρακτικές για παρόµοια 

καθήκοντα και να επιτρέπουν στα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ασκούν τις 

αρµοδιότητές τους µε ανεξαρτησία· 

II. Η διαδικασία διορισµού των µελών του Ελεγκτικού Συµβουλίου: διαβούλευση µε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

40. για την έκδοση της γνώµης του σχετικά µε τις υποψηφιότητες για µέλη του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου εγκρίνει τις αρχές, τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες που 

παρατίθενται κατωτέρω: 

 α) πρέπει να διατίθεται στο Κοινοβούλιο εύλογο χρονικό διάστηµα εξέτασης που να 

επιτρέπει την ακρόαση των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του 

Προϋπολογισµού και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στην επιτροπή σε συνεδρίαση µετά την 

ακρόαση· 

 β) για τη λήψη απόφασης, όπου τα πολιτικά κριτήρια τίθενται στην άκρη, η Επιτροπή 

Ελέγχου του Προϋπολογισµού και η σύνοδος Ολοµέλειας διεξάγουν µυστική 

ψηφοφορία· 

 γ) στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού οι ακροάσεις θα είναι δηµόσιες και οι 

συζητήσεις θα µεταδίδονται µέσω βίντεο· 

 δ) το Κοινοβούλιο θα λαµβάνει τις αποφάσεις του µε την πλειοψηφία των ψηφισάντων 

στη σύνοδο Ολοµέλειας, και η γνωµοδότησή του πρέπει να γίνεται σεβαστή από το 

Συµβούλιο· 

41. θεωρεί ότι τα κριτήρια διορισµού των µελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

θα πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω βάσει του άρθρου 286 της ΣΛΕΕ και 

υπογραµµίζει ότι η αποτίµηση από το Κοινοβούλιο θα καθοδηγείται κατά κύριο λόγο 

από τα εξής κριτήρια: 

 α) επαγγελµατική πείρα υψηλού επιπέδου που έχει αποκτηθεί στα δηµόσια οικονοµικά, 

τη διενέργεια ελέγχων και τη διοίκηση, καθώς και ενδελεχής γνώση της διακυβέρνησης 

των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων· 

 β) καλές επιδόσεις στη διενέργεια ελέγχων και αποδεδειγµένη πολύ καλή γνώση 

τουλάχιστον µίας εκ των γλωσσών εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 γ) εφόσον απαιτείται, αποδεικτικά στοιχεία της απαλλαγής των υποψηφίων από 

διευθυντικά καθήκοντα που εκτελούσαν προηγουµένως· 
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 δ) οι υποψήφιοι δεν πρέπει από την ηµεροµηνία του διορισµού τους να ασκούν αιρετό 

αξίωµα ούτε να έχουν ευθύνες έναντι πολιτικού κόµµατος· 

 ε) αναγνωρισµένα υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και ηθικής του υποψηφίου· 

 στ) δεδοµένης της φύσης του έργου που πρέπει να επιτελέσουν, θα λαµβάνεται επίσης 

υπόψη και η ηλικία των υποψηφίων: ενδεικτικώς, φαίνεται λογικό να αναφέρεται ότι η 

ηλικία ενός µέλους, στο τέλος της πρώτης θητείας του, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 65 

έτη και στο τέλος της δεύτερης θητείας του, τα 70 έτη· 

 ζ) τα µέλη δεν εκτελούν τρίτη θητεία, 

 η) τέλος, το Κοινοβούλιο θα λαµβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του το ζήτηµα της 

ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων µεταξύ των µελών του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου· 

42. καλεί το Συµβούλιο να δεσµευτεί στα ακόλουθα: 

 α) να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον δύο υποψηφίους από κάθε κράτος 

µέλος: µια γυναίκα και έναν άνδρα· 

 β) να διατυπώνει τις προτάσεις του κατά τρόπο που θα πληρούνται πλήρως τα κριτήρια 

που ορίζονται στα ψηφίσµατα του Κοινοβουλίου· θεωρείται αυτονόητο ότι, από την 

πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εφαρµόζει µε αυστηρότητα τα κριτήρια 

αυτά· 

 γ) να προσκοµίζει τα αναλυτικά στοιχεία της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των 

υποψηφίων, καθώς και όλες τις πληροφορίες και τις γνωµοδοτήσεις που του έχουν 

δοθεί ενώ οι εσωτερικές διαδικασίες λήψης απόφασης των κρατών µελών είναι εν 

εξελίξει· 

 δ) να διαβιβάζει οιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τον διορισµό των υποψηφίων έχει 

λάβει από τα κράτη µέλη, εξυπακουοµένου ότι στην περίπτωση παρακράτησης 

στοιχείων το Κοινοβούλιο θα υποχρεώνεται να διενεργεί το ίδιο έρευνες, οι οποίες 

συνεπάγονται αναπόφευκτα καθυστερήσεις στη διαδικασία διορισµού· 

 ε) να έρχεται σε επαφή µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, οι οποίες θα 

καλούνται να προτείνουν υποψηφιότητες για τον διορισµό των µελών του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, και να εφιστά την προσοχή αυτών των αρχών στα κριτήρια και τις 

διαδικασίες που έχει καθορίσει το Κοινοβούλιο, 

 στ) να αποφεύγει την ανάκληση υποψηφιοτήτων και την υποβολή νέων οι οποίες 

λαµβάνουν υπόψη νέες προτάσεις των κρατών µελών βασιζόµενες αποκλειστικά σε 

πολιτικά κριτήρια· 

 ζ) να σέβεται, σε περίπτωση που ανακύψει η ανωτέρω κατάσταση, την αρνητική 

γνωµοδότηση του Κοινοβουλίου σχετικά µε τη συγκεκριµένη περίπτωση και να 

προτείνει νέα(-ες) υποψηφιότητα(-ες)· 

43. όσον αφορά τις διαδικασίες ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού και 
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της συνόδου Ολοµέλειας, ορίζει τα ακόλουθα: 

 α) κάθε σύσταση για διορισµό υποβάλλεται σε µορφή έκθεσης η οποία εγκρίνεται από 

την πλειοψηφία των ψηφισάντων· και η οποία αναφέρει απλώς την υποψηφιότητα· 

 β) η έκθεση περιλαµβάνει: 

 i) αιτιολογικές αναφορές στις οποίες συνοψίζονται οι συνθήκες παραποµπής στο 

Κοινοβούλιο· 

 ii) αιτιολογικές σκέψεις στις οποίες περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία στην αρµόδια 

επιτροπή· 

 iii) το διατακτικό κείµενο, το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει µόνο τα ακόλουθα: 

 – θετική γνωµοδότηση ή 

 – αρνητική γνωµοδότηση, 

 γ) οι αιτιολογικές αναφορές και οι αιτιολογικές σκέψεις δεν τίθενται σε ψηφοφορία· 

 δ) τα βιογραφικά σηµειώµατα και οι απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο επισυνάπτονται 

στην έκθεση· 

 ε) η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού και η Ολοµέλεια διεξάγουν ψηφοφορία 

για τον διορισµό του υπό εξέταση υποψηφίου· 

44. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο και προς ενηµέρωση στα λοιπά θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τα κοινοβούλια και τα ελεγκτικά όργανα των κρατών µελών. 

 

Or. es 

 

 


