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ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

 

ζρεηηθά κε ηνλ πξνηεηλφκελν δηνξηζκφ ηνπ Mihails Kozlovs σο κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ 

(C8-0411/2015 – 2015/0814(NLE)) 

(Γηαβνχιεπζε) 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 286 παξάγξαθνο 2 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν θιήζεθε απφ ην πκβνχιην λα 

γλσκνδνηήζεη (C8–0411/2015), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 121 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ (A8-

0059/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

πξνέβε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ ππνςεθίνπ, ηδίσο απφ ηελ άπνςε ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 286 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 15 Μαξηίνπ 2016, ε Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πξνέβε ζε αθξφαζε ηνπ νξηζζέληνο απφ ην πκβνχιην 

ππνςεθίνπ γηα ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ· 

1. εθδίδεη ζεηηθή γλσκνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε ηνπ πκβνπιίνπ λα δηνξηζηεί ν 

Mihails Kozlovs κέινο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ· 

2. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ηελ παξνχζα απφθαζε ζην πκβνχιην θαη, 

πξνο ελεκέξσζε, ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζηα ινηπά ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ζηα ειεγθηηθά φξγαλα ησλ θξαηψλ κειψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΣΟΤ MIHAILS KOZLOVS 

Αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο κε πςειά πξνζφληα θαη δήιν, κε πεξηζζφηεξα απφ 15 ρξφληα εηο 

βάζνο πείξαο ζηελ ελσζηαθή θαη εζληθή ράξαμε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο ΔΔ, ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, ηε δεκφζηα δηαρείξηζε, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ, ηελ αλαπηπμηαθή ηξαπεδηθή, ηε δηπισκαηία, ηελ αληηπξνζψπεπζε, ηελ επηθνηλσλία 

θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε αλζξψπσλ, αιιαγψλ θαη έξγσλ, κε πινχζην δίθηπν ζε φια ηα 

επίπεδα ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη έλαλ άξηζην ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ (MBA).  

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΉ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 

Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο (Οηθνλνκηθά, δεκνζηνλνκηθά, πξνυπνινγηζκφο 

ΔΔ - ECOFIN), χκβνπινο  

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Λεηνλίαο θαη Λεηνληθή Μφληκε Αληηπξνζσπεία 

ζηελ ΔΔ 

 Από τον 

Αππίλιο τος 

2012 

Βπςξέλλερ 

 

 Παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ Πξσζππνπξγφ, ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ηνλ Μφληκν 

Αληηπξφζσπν. 

 Ηγεηηθφο ξφινο ζε πεξίπινθεο πνιπκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο πςεινχ επηπέδνπ ζρεηηθά κε ην 

Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) θαη ηε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε πξνο 

ηελ Οπθξαλία.  

 ηξαηεγηθή ράξαμε εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη νπζηαζηηθή πξνεηνηκαζία ησλ κεληαίσλ 

ζπλεδξηάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ηεο ΔΔ (ECOFIN). 

 πκβνιή ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Λεηνλίαο γηα ηελ έληαμε ζηελ 

επξσδψλε. 

 

χκβνπινο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ (αληηπξνζψπεπζε 

ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο Λεηνλίαο) 

Δπξσπατθή Σξάπεδα γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ Αλάπηπμε 

Οκτώβπιορ 2010 

– Αππίλιορ 2012 

Λνλδίλν 

 

 Δθηίκεζε πξνηάζεσλ ζηξαηεγηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ πκβνπιίνπ. Δξγαζία ζηηο επηηξνπέο Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γηνίθεζεο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ.  

 Δθηίκεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ έξγσλ ηεο ηξάπεδαο ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ απνζηνιή ηεο. Δξγαζία ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή.  

 Πιήξεο αλάιπζε επελδπηηθψλ έξγσλ.  

 

χκβνπινο (νηθνλνκηθά, δεκνζηνλνκηθά, πξνυπνινγηζκφο ΔΔ, θνξνινγία) 

Μφληκε Αληηπξνζσπία ηεο Λεηνλίαο ζηελ ΔΔ 

 Μάιορ 2003 – 

Οκτώβπιορ 2010 

Βξπμέιιεο 
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 Παξνρή εθ ησλ πζηέξσλ θαη επηηφπνπ άκεζσλ ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη 

δηαδηθαζίαο ζηελ εζληθή αληηπξνζσπεία γηα ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ην πκβνχιην ECOFIN, 

ηελ Οηθνλνκηθή θαη Γεκνζηνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Μφληκσλ Αληηπξνζψπσλ 

ζρεηηθά κε ηνπο θαθέινπο ηνπ ECOFIN.  

 

Γηεπζπληήο, Σκήκα Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Ρίγα 

Πξντζηάκελνο Μνλάδαο, Μνλάδα Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο, Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, Ρίγα 

Ιανοςάπιορ 2002 – 

Μάιορ 2003 

Φεβποςάπιορ 2001 

– Ιανοςάπιορ 2002 

 

Αζθνχκελνο 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Υξεκαηνδνηηθψλ 

Τπνζέζεσλ  

Ιανοςάπιορ 2000 – 

Αππίλιορ 2000 

Βξπμέιιεο 

 

Γηάθνξεο ζέζεηο εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα θαη 

ζηνλ αθαδεκατθφ θφζκν  

Ιούνιορ 1996 – 

Γεκέμβπιορ 1999 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ (MBA), City University 

London, Cass Business School, Λνλδίλν.  

Απνθνίηεζε κε δηάθξηζε 

2011-2014 

 

Μάζηεξ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Λεηνλίαο. 

Οηθνλνκηθά, δηεζλή νηθνλνκηθά, δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, ινγηζηηθή 
 

 

1997-1999
 

 

Πηπρίν θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζην Σερληθφ Παλεπηζηήκην ηεο Ρίγα. 

Οηθνλνκηθά, δηεζλή νηθνλνκηθά, δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, ινγηζηηθή
 

 

1994-1997
 

 

Μαζήκαηα ζηελ επξσπατθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Λεηνλίαο 

Δμαηνκηθεπκέλα καζήκαηα ζε νηθνλνκηθά, δεκνζηνλνκηθά θαη δίθαην 

 

 

1996 - 1997 

 

 

ΓΛΧΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 

 

Αγγιηθά – άπηαηζηα 

Γαιιηθά– θαιφ επίπεδν 

Γεξκαληθά – παζεηηθέο πιένλ γλψζεηο 

Λεηνληθά θαη Ρσζηθά – κεηξηθέο γιψζζεο 

 

ΔΠΙΣΔΤΓΜΑΣΑ, ΔΠΑΙΝΟΙ 

 
πγραξεηήξηα απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Λεηνλίαο, Ννέκβξηνο 2015. 

πγραξεηήξηα απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ γηα ηελ πξνζσπηθή ζπλεηζθνξά ηνπ 1) ζηελ επηηπρεκέλε 

ιεηνληθή πξνεδξία ζηελ ΔΔ, 2015 θαη 2) ζηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ ζηε Λεηνλία, 2014.  
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Πξνζσπηθά ζπγραξεηήξηα θαηά ηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ ECOFIN απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο Katainen θαη ηνλ Πξφεδξν Hoyer γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ ίδξπζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ, Ινχληνο 2015.  

πγραξεηήξηα απφ ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ: ζπλεηζθνξά ζηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ ζηε 

Λεηνλία, 2014. 

Σηκεηηθή δηάθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ: εμαηξεηηθή εθπξνζψπεζε θαη πξνψζεζε 

ησλ ιεηνληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ ΔΔ ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ, 2008. 

Αζιεηηζκφο: Πξψελ πξσηαζιεηήο ηεο Λεηνλίαο ζην ζαιάζζην ζθη.  

 

ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 

 

Kozlovs M, "Σν Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ): ε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκαηεχζεσλ"· Latvian Interests in the EU, Ννέκβξηνο 2015 (ζηα ιεηνληθά) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΟΤ MIHAILS KOZLOVS ΣΟ 
ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Δπαγγεικαηηθή πείξα 

1. Παξαθαιείζζε λα αλαθέξεηε πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή ζαο πείξα ζηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθά, ήηνη ζε ηνκείο φπσο ν δεκνζηνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ε εθηέιεζε ή 

ε δηαρείξηζε πξνυπνινγηζκνχ, ν έιεγρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή ν ινγηζηηθφο έιεγρνο. 

Απφ ηφηε πνπ έιαβα ην πηπρίν Μάζηεξ ην 1999, άξρηζα λα απνθηψ επαγγεικαηηθή πείξα ζηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθά, ηα νηθνλνκηθά, ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο Λεηνλίαο (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ), θαζψο θαη ζε δηεζλέο 

πεξηβάιινλ ζηηο Βξπμέιιεο (Μφληκε Αληηπξνζσπεία ηεο Λεηνλίαο ζηελ ΔΔ) θαη ζην Λνλδίλν 

(Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο). ην πιαίζην ηνπ πξνζσπηθνχ κνπ 

πξνγξάκκαηνο δηά βίνπ αλάπηπμεο, ην 2014 απνθνίηεζα κε δηάθξηζε απφ ην πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ηεο Cass Business School (City 

University London).  

Όια απηά ηα ρξφληα έρσ αλαπηχμεη επαγγεικαηηθή πείξα ζηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ. Η πξψηε ζνβαξή 

ελαζρφιεζή κνπ ζπλδεφηαλ κε ηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε δέθα (απφ ηα 31) 

θεθάιαηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή 

έλσζε, ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

πγθξίλνληαο ηα πξφηππα δηαθπβέξλεζεο, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζηε Λεηνλία ηφηε θαη ηψξα, ραίξνκαη πνπ κπφξεζα λα 

δηεπθνιχλσ ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη νηθνδφκεζεο δπλαηνηήησλ.  

Φηάλνληαο ζηηο Βξπμέιιεο ην 2003 ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο Πξνζρψξεζεο, 

ππήξμα έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζπκβνχινπο πνπ εθπξνζψπεζαλ ηα εζληθά ζπκθέξνληα ζηελ 

ΔΔ θαη εζηηάζηεθα ζε δχν δέζκεο θαζεθφλησλ. Καηαξράο, ζε νπζηαζηηθά δεηήκαηα ηεο 

νηθνλνκηθήο, ρξεκαηνπηζησηηθήο, δεκνζηνλνκηθήο θαη θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ζε 

ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ θαη, θαηά δεχηεξν ιφγν, ζηελ νηθνδφκεζε δπλαηνηήησλ γηα 

ηελ θαιχηεξε εθπξνζψπεζε ησλ εζληθψλ καο ζπκθεξφλησλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. 

Αλαγλσξίδνληαο γξήγνξα ηε ζεκαζία πνπ είρε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμεο ηεο Λεηνλίαο ε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ, παξείρα ζπκβνπιέο δηαρείξηζεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ δηνηθεηηθψλ καο δπλαηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ζηελ ΔΔ, ηφζν ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, φζν θαη ζηηο Βξπμέιιεο.  

Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ απέθηεζα εηο βάζνο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη έκπξαθηε πείξα 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ζρεηηθά κε δηάθνξνπο ηχπνπο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηα ζρεηηθά δεηήκαηα. Απηή ε πείξα πξψηεο γξακκήο ζηηο ελσζηαθέο 

ππνζέζεηο κνπ δίλεη αίζζεκα ηζρπξήο ελδπλάκσζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ζην 

πνιηηηθά πεξίπινθν θαη δπλακηθφ πεξηβάιινλ ηεο ΔΔ, δηφηη έρσ εξγαζηεί ή ζπλεξγαζηεί κε 

πνιπάξηζκα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ ππφ δηάθνξεο ηδηφηεηεο θαη ζε δηάθνξα επίπεδα. Η 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ έρεη θεθαιαηψδε ζεκαζία δηφηη παξέρεη ζαθή 

εηθφλα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο, ησλ δπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ελδερφκελσλ 

ιχζεσλ. Σέηνηεο γλψζεηο είλαη πνιχ ρξήζηκεο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη γηα ην ξφιν πνπ 

είλαη επηθνξηηζκέλν λα εθπιεξψλεη. 
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Παξαθνινπζψληαο ην έξγν ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Γεκνζηνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 

ζπκκεηέρνληαο ζηηο εξγαζίεο ηεο σο κέινο ηεο ιεηνληθήο αληηπξνζσπείαο απφ ην 2003, έκαζα 

κε πνην ηξφπν εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε ηα άξζξα ηεο πλζήθεο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιπκεξή 

νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή επνπηεία. Αθνινχζεζε ε πξψηε κεηαξξχζκηζε ηνπ πκθψλνπ 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (2005), ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε, νη λένη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί κεραληζκνί θαη νη κεραληζκνί ζπληνληζκνχ ηεο πνιηηηθήο ηεο επξσδψλεο 

(φπσο ην Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν, ν Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηαζεξφηεηαο θαη ε 

ιεγφκελε δέζκε κέηξσλ 2&6), θαη ε Σξαπεδηθή Έλσζε. Όια απηά ηα ρξφληα ππήξμα κέινο 

ηεο ιεηνληθήο αληηπξνζσπείαο ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ 

ππνζέζεσλ (ECOFIN), φπνπ ζπδεηνχληαλ θαη απνθαζίδνληαλ ηα δεηήκαηα απηά, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο καδί κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Σψξα, ε επφκελε πξφθιεζε είλαη λα 

εξγαζηψ γηα κηα πξαγκαηηθή Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε, ε νπνία, αλάκεζα ζηα 

άιια, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα θαη ινγνδνζία. 

Έηζη, ζα ήζεια λα ππνγξακκίζσ ηελ εκπεηξία κνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιπκεξνχο νηθνλνκηθήο 

θαη δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο θαη ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, φπνπ ζην πεξηβάιινλ 

κεηά ηελ θξίζε έρνπλ παξνπζηαζηεί ζεκαληηθέο εμειίμεηο κε βαξπζήκαληεο ζπλέπεηεο νη 

νπνίεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγνχλ πξνθιήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε πλζήθε. Σνχην 

αλαγλσξίδεηαη ζηηο ηξέρνπζεο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ, φπσο είλαη νη γεληθέο επηζθνπήζεηο
1
. 

Διπίδσ φηη νη γλψζεηο θαη ε πείξα κνπ ζηνλ ηνκέα ζα θαλνχλ ρξήζηκεο πξνθεηκέλνπ ην 

πλέδξην λα αληηκεησπίζεη νξηζκέλεο απφ ηηο πξνθιήζεηο. 

Δίρα κηα εμαηξεηηθή επθαηξία λα εκβαζχλσ ζε δεηήκαηα ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 

αληηθηχπνπ, φηαλ εξγαδφκνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΣΑΑ, 

ελφο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ. πκκεηείρα ηαθηηθά ζηηο εξγαζίεο ηεο 

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πκβνπιίνπ. Η επηηξνπή απηή επνπηεχεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξάπεδαο θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ζε ζρέζε 

κε ηε ινγηζηηθή, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο θαη ηε γλσζηνπνίεζε, ηελ νξζφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ηξάπεδαο θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή, ηηο 

επηδφζεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ ζπκκφξθσζεο, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ηεο ηξάπεδαο, θαζψο θαη ηελ αλεμαξηεζία, ηα πξνζφληα θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή ηεο ηξάπεδαο. 

ην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο, κε ελδηέθεξε πάληνηε εάλ ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε 

ράξαμε πνιηηηθήο πνπ πξνηεηλφηαλ θαη εθαξκνδφηαλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΔΣΑΑ ζηηο 

ρψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΣΑΑ ρξεζηκνπνηνχζε ην θεθάιαην ησλ κεηφρσλ θαηά νηθνλνκηθφ,  

απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο ΔΣΑΑ θαη αλ ε ΔΣΑΑ 

θαηφξζσλε λα επηηχρεη ηνλ επηζπκεηφ θαη απαξαίηεην αληίθηππν θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία 

ζηηο ρψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Η εκπεηξία κνπ ζην πκβνχιην ηεο ΔΣΑΑ κε νδήγεζε ζην λα εθηηκήζσ ηελ αλάγθε φρη κφλν 

λα εθηειείηαη ε πςειήο πνηφηεηαο εθηίκεζε ησλ ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αιιά επίζεο λα εθδίδνληαη 

έγθαηξα νη εθζέζεηο, λα ηίζεληαη ζαθείο πξνηεξαηφηεηεο, λα θαηαξηίδνληαη θηιφδνμεο 

ζπζηάζεηο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε πινπνίεζε. Αλέθαζελ πίζηεπα φηη ε αλεμαξηεζία ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο δελ ζεκαίλεη απνκφλσζε. Οη ειεγθηέο πξέπεη 

                                                 
1
 Γεληθή επηζθφπεζε "Κελά, αιιειεπηθαιχςεηο θαη πξνθιήζεηο: Γεληθή επηζθφπεζε ησλ ξπζκίζεσλ ηεο ΔΔ γηα 

ηελ ινγνδνζία θαη ηνλ έιεγρν ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ", κέξνο III, 2014.  
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λα είλαη αλεμάξηεηνη, αιιά ηαπηφρξνλα λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπκβάιινπλ κε ηα 

αλεμάξηεηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπο ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ. 

Έηζη, ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία, αλέπηπμα ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο φπσο κηα 

επξεία επηζθφπεζε θαη ιεπηνκεξήο θαηαλφεζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο ΔΔ, πξνρσξψληαο πέξα 

απφ ακηγψο νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά δεηήκαηα, ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίδσ 

ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε εμειίμεηο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο πνιηηηθήο, κηα βαζηά θαηαλφεζε ηνπ 

έξγνπ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, 

θαζψο θαη ζαθή θαηαλφεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ. Παξαηεξψ φηη παξά 

ην αθάκαην έξγν ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ νδεγεί ζε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο 

πξνζζήθεο αμίαο, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αδπλακίεο. Σνχην αθνξά ηελ πνιππινθφηεηα 

ηεο λνκνζεζίαο, ηνλ πνιπεπίπεδν πξνγξακκαηηζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ηνλ αζαθή θαζνξηζκφ επζπλψλ θαη, νξηζκέλεο θνξέο, δπζηπρψο, 

πνιηηηθνχο παξάγνληεο.  

Δπηπιένλ, ε ζηελφηεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ θαη νη λέεο 

πξνθιήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ απηή ηε ζηηγκή θαζνξίδνπλ ηελ αλάγθε λα εληνπηζζνχλ λένη 

ηξφπνη γηα λα έρνπκε θαιχηεξε θαη κεγαιχηεξε απφδνζε κε ιηγφηεξνπο πφξνπο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο Λεηνληθήο Πξνεδξίαο ζην πκβνχιην ηεο ΔΔ, είρα ηελ επραξίζηεζε 

λα πξνεδξεχζσ ζηελ ad-hoc νκάδα εξγαζίαο γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ 

Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) θαη επίζεο λα είκαη ζπκπξφεδξνο ζε πνιινχο πνιηηηθνχο ηξηκεξείο 

δηαιφγνπο κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Καηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο θαηνξζψζακε λα 

θζάζνπκε, κέζα ζε ρξφλν ξεθφξ, ζε κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε ε νπνία κεηαμχ άιισλ ελίζρπζε 

ηηο ειεγθηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ΔΣΔ. Σψξα, ε πξφθιεζε είλαη λα νξίζνπκε ηελ ειεγθηηθή 

πξνζέγγηζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΔΣΔ 

θαη ζε ζρέζε κε ηελ εγγχεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ ζηελ ΔΣΔπ θαη 

ζην ΔΣΔ. Θα ήζεια λα ζπλεηζθέξσ ζε απηή ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ππφ ηελ ηδηφηεηα πνπ 

θηινδνμψ λα απνθηήζσ, ηνπ κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε εκπεηξία κνπ απφ ηελ Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ ήηαλ κηα 

πξαγκαηηθή δνθηκή γηα κέλα θαη γηα ηελ νκάδα κνπ ηνπ ECOFIN ζηηο Βξπμέιιεο. Οξγάλσζα, 

εγήζεθα θαη νινθιήξσζα κε επηηπρία ηελ πεξίπινθε δηαδηθαζία πξνπαξαζθεπήο, φπσο 

θαηαδεηθλχεηαη απφ ηηο πνιχ θαιέο επηδφζεηο ηεο Πξνεδξίαο καο ζηνλ ηνκέα ECOFIN. 

Απέδεημα ηηο γλψζεηο κνπ ζηνλ ηνκέα πνιηηηθήο, θαη ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ πνιπάξηζκσλ θαθέισλ, ηελ δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηηθψλ δεηεκάησλ θαη ηελ 

νηθνδφκεζε δηθηχσλ. Δίκαη ηψξα πξφζπκνο λα αλαπηχμσ απηέο ηηο δεμηφηεηεο πξνο φθεινο 

ηνπ πλεδξίνπ. 

Δίκαη βέβαηνο φηη φηαλ ε επηηξνπή δηαβάζεη απηή ηελ ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα 

πξνζέμεη φηη αλέπηπμα ηελ επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία κε ζηφρν λα αλαδεηρζψ ζε 

επαγγεικαηία κε επξχ ζεσξεηηθφ θαη πινχζην πξαθηηθφ ππφβαζξν. Πηζηεχσ φηη  ε δχλακε 

ηνπ πλεδξίνπ σο ζπιινγηθνχ ζψκαηνο βξίζθεηαη φρη κφλν ζηελ εζληθή ηνπ πνηθηιφηεηα 

αιιά θπξίσο ζηελ πνιπκνξθία ηεο επαγγεικαηηθήο πείξαο ησλ κειψλ ηνπ. 

2. Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο επηηπρίεο ζαο ζηελ επαγγεικαηηθή ζαο ζηαδηνδξνκία; 

Πηζηεχσ φηη ε επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία βξίζθεηαη ηψξα ζε ζεκείν θακπήο, 

δεδνκέλνπ φηη ε Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ αληηπξνζσπεχεη έλα ινγηθφ νξφζεκν ην 

νπνίν θιείλεη ηνλ πιήξε θχθιν πνπ κπνξεί θαλείο λα βηψζεη ζηηο ππνζέζεηο ηεο ΔΔ απφ ηελ 
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νπηηθή γσλία ελφο θξάηνπο κέινπο: εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, πξνζρψξεζε ζηελ ΔΔ, 

νηθνδφκεζε δπλαηνηήησλ, εηζαγσγή ηνπ επξψ, θαη, ηέινο, ε Πξνεδξία ηεο ΔΔ. 

Δίρα κεγάιε ζπλεηζθνξά ζε απηά ηα εκβιεκαηηθά εγρεηξήκαηα ηεο ρψξαο κνπ. Σν ππνπξγηθφ 

ζπκβνχιην ηεο Λεηνλίαο, δχν Πξσζππνπξγνί θαη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ αλαγλψξηζαλ ην 

ξφιν κνπ κε ηηο επηβξαβεχζεηο ηνπο. Απηή ε νπζηαζηηθή θαη αλαγλσξηζκέλε ζπλεηζθνξά 

είλαη, πηζηεχσ, ην ζεκαληηθφηεξν επίηεπγκα πνπ έρσ λα παξνπζηάζσ ζηελ επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία κνπ. 

Η ηειεπηαία ζεκαληηθή ζηηγκή ήηαλ ε δξνκνιφγεζε θαη νινθιήξσζε, κέζα ζε ιηγφηεξν απφ 

έμε κήλεο, ησλ εξγαζηψλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ, έλα 

εκβιεκαηηθφ έξγν ηφζν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ φζν θαη ηνπ πκβνπιίνπ. Έλα άιιν 

επίηεπγκα θαη ηαπηφρξνλα παξάδεηγκα θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

ήηαλ ε ζπκθσλία γηα ηε κεγαιχηεξε δέζκε κέηξσλ καθξννηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ 

Οπθξαλία, πνπ αλαδείρζεθε ζε έλα απφ ηα θνκβηθά παξαδνηέα ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ηεο 

Ρίγαο γηα ηελ Αλαηνιηθή Δηαηξηθή ρέζε, φπνπ ππνγξάθηεθε ε ζπκθσλία. 

Η πξνεηνηκαζία ηεο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ ζε έλαλ απφ ηνπο πην πεξίπινθνπο 

ηνκείο πνιηηηθήο (ECOFIN) απνηέιεζε κηα απφ ηηο πξφζθαηεο πξνθιήζεηο γηα ηελ Λεηνλία 

θαη γηα εκέλα πξνζσπηθά. Οη άξηζηεο επηδφζεηο ηεο Λεηνληθήο Πξνεδξίαο ζηνλ ηνκέα 

ECOFIN είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απνηέιεζκα ηεο θαιήο δνπιεηάο ηεο νκάδαο κνπ ζηηο 

Βξπμέιιεο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζηε Ρίγα. 

Σν ηειεπηαίν, αιιά αζθαιψο φρη ην έζραην παξάδεηγκα πνπ ζα ήζεια λα αλαθέξσ εδψ είλαη 

ε ζπλεηζθνξά κνπ ζηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηεπζπληή ηεο 

Τπεξεζίαο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, φζνλ αθνξά ην 

θεθάιαην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ, φπνπ δηεπθφιπλα ηε δηάδνζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ, ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν, ηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ινγηζηηθφ έιεγρν, πξάγκαηα ηα νπνία απνηεινχζαλ 

θαηλνηνκίεο γηα ηε Λεηνλία ζηελ αξρή ηεο λέαο ρηιηεηίαο. 

Σψξα ζηφρνο κνπ είλαη λα ζπλερίζσ λα εξγάδνκαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν ππνζηεξίδσ κε φιε κνπ ηελ θαξδηά. Σν λα γίλσ κέινο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηνπ νπνίνπ ν ξφινο ζηε δηακφξθσζε ησλ εηήζησλ θαη 

πνιπεηψλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλακέλεηαη λα απμεζεί, ιφγσ ηεο 

κεγαιχηεξεο έκθαζεο ζηα απνηειέζκαηα κε ιηγφηεξνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, αληηπξνζσπεχεη 

γηα κέλα κηα άξηζηε επθαηξία λα ζέζσ ηελ πείξα κνπ ζηελ ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

3. Πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή ζαο εκπεηξία απφ δηεζλείο θαη πνιπγισζζηθνχο 

νξγαληζκνχο ή ηδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ζαο; 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απέθηεζα ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ πείξαο 

εθηφο Λεηνλίαο. Καηαξράο, ζηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο κνπ, πέξαζα ηξεηο ζπλαξπαζηηθνχο 

κήλεο σο αζθνχκελνο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ΓΓ-ECFIN). 

Καηά ηελ "πεξίνδν ησλ Βξπμειιψλ" ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ ζηαδηνδξνκίαο σο ζχκβνπινο 

ηνπ ECOFIN θαη αξγφηεξα σο αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο-πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο 

ECOFIN ζηε Μφληκε Αληηπξνζσπεία ζηελ ΔΔ, ιεηηνχξγεζα ζε πνιχ πνηθηιφκνξθν 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο, φπνπ αιιειεπηδξνχζα ηαθηηθά θαη κε κεγάιε ραξά κε ζπλαδέιθνπο 
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απφ άιια θξάηε κέιε, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ ΔΣΔπ θαη 

ηνκεαθνχο εθπξνζψπνπο. 

Η πείξα κνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΣΑΑ εηζήγαγε κηα παγθφζκηα δηάζηαζε ράξε 

ζηελ ηαθηηθή ζπλεξγαζία κνπ κε ηνπο κε Δπξσπαίνπο ζπκκέηνρνπο ζηελ ΔΣΑΑ. Η 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ιεγφκελνπο ππεξπφληηνπο ζπκκέηνρνπο ηεο ηξάπεδαο κε βνήζεζε λα 

θαηαλνήζσ πνιχ θαιχηεξα ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ γηα εκάο, ηνπο Δπξσπαίνπο, θαη γηα ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο καο, ηε ιήςε απνθάζεσλ, θηι. 

Σν πνιπεζληθφ θαη πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ είλαη εθείλν ζην νπνίν αηζζάλνκαη 

πξαγκαηηθά ελδπλακσκέλνο θαη φπνπ, κέζσ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αμηνινγψ δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα, κπνξψ λα εμαζθαιίζσ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Η επξσπατθή ηζηνξία 

απνηειεί έλαλ πεξίπινθν γξίθν, αιιά πηζηεχσ πξαγκαηηθά φηη ε πνηθηινκνξθία λα 

απνηειέζεη πεγή ηζρπξψλ ζπλεξγηψλ πξνο ππνζηήξημε ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο. 

4. αο έρεη ρνξεγεζεί απαιιαγή γηα θαζήθνληα δηαρείξηζεο πνπ εθηεινχζαηε ζην 

παξειζφλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ηέηνηα δηαδηθαζία; 

Η δηαδηθαζία απαιιαγήο δελ πξνβιέπεηαη γηα ηα θαζήθνληα δηαρείξηζεο πνπ εθηέιεζα ζην 

παξειζφλ. 

5. Πνηα απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ζέζεηο πνπ θαηείραηε ζην παξειζφλ είλαη απνηέιεζκα 

πνιηηηθνχ δηνξηζκνχ; 

Κακία. Όιεο κνπ νη επαγγεικαηηθέο ζέζεηο ήηαλ απνηέιεζκα πξνζφλησλ ή δηεπζπληηθψλ 

απνθάζεσλ κε βάζε αληηθεηκεληθή εθηίκεζε. 

6. Πνηεο είλαη νη ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο ζηε ιήςε ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο δσήο; 

Δίρα ηελ ηχρε λα αλαπηχμσ ηελ επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία ζε θαηξνχο θαηά ηνπο 

νπνίνπο ν ιαφο ηεο Λεηνλίαο ζπιινγηθά θαη θάζε πνιίηεο αηνκηθά ρξεηάζηεθε λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ ζνβαξά θαη λα ιάβνπλ θαίξηεο απνθάζεηο πνπ θαζφξηζαλ ην κέιινλ ηεο 

ρψξαο καο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη πήξακε ηηο ζσζηέο απνθάζεηο νη νπνίεο μαλάθεξαλ 

ακεηάθιεηα ηε ρψξα καο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα θαη είκαη πεξήθαλνο πνπ έδεζα απηή 

ηελ ηαξαγκέλε κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη ζπλέβαια ζε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο θαζνξηζηηθέο 

απνθάζεηο. 

Καηαξράο, ζα ήζεια λα αλαθέξσ εδψ ηηο απνθάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζην θιείζηκν ηνπ 

θεθαιαίνπ ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ αθνξνχζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ θαη 

ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ. ην μεθίλεκα ηεο ζηαδηνδξνκίαο κνπ 

ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ήκνπλ ππεχζπλνο γηα ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα πξνζρψξεζε ζην 

ζχζηεκα ηδίσλ πφξσλ ηεο ΔΔ θαη γηα ηελ επαθνινχζεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο, ζπληφληζα θαη δηεπθφιπλα ηε 

ζθαηξηθή επαθνινχζεζε ησλ ζπζηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη κε 

ηελ πξνζρψξεζε ζηελ ΔΔ ηα ζπζηήκαηά καο ζα είλαη ακέζσο έηνηκα λα εθαξκφζνπλ ηηο 

πηζηψζεηο ηεο ΔΔ. Θεσξψ ηελ πεξίνδν απηή σο πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

κνπ. 

Γεχηεξνλ, πηζηεχσ φηη δηαδξακάηηζα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απψηεξνο ζηφρνο ηεο 

νπνίαο ήηαλ ε ππνβνιή αίηεζεο γηα έληαμε ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ε εηζαγσγή ηνπ 
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επξσπατθνχ εληαίνπ λνκίζκαηνο απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014. Ο δξφκνο γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ ήηαλ καθξφο. Η Λεηνλία παξαπάηεζε αξθεηέο θνξέο ζηελ πνξεία θαη 

εληαρζήθακε ζηελ επξσδψλε φηαλ απηή βξηζθφηαλ ζε ζηαπξνδξφκη. Σψξα, δχν ρξφληα κεηά 

ηελ έληαμε ζηε δψλε ηνπ επξψ, δελ είλαη πνιινί απηνί πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ επηινγή πνπ 

θάλακε. 

Σξίηνλ, νη νηθνλνκνιφγνη, νη αθαδεκατθνί θχθινη θαη ην θνηλφ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη ε 

ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ Δπξψπε απνηειεί ην επείγνλ έξγν πξνηεξαηφηεηαο γηα ηνπο 

Δπξσπαίνπο θαη ηνπο εζληθνχο παξάγνληεο ράξαμεο πνιηηηθήο. Δίκαη βέβαηνο φηη ε 

ζπκβηβαζηηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ, ζηελ νπνία θαηαιήμακε εγψ θαη ε νκάδα κνπ καδί κε ηελ 

δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπο αληηπξνέδξνπο ηεο 

Δπηηξνπήο Georgieva θαη Katainen ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ηεο 28εο Μαΐνπ 2015 χζηεξα 

απφ 13 ψξεο πνιηηηθνχ ηξηκεξνχο δηαιφγνπ, αληηπξνζσπεχεη κηα πνιχ ζεκαληηθή απφθαζε 

ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία. Όπσο αλέθεξα ήδε πξνεγνπκέλσο, έλα απφ ηα 

πξάγκαηα πνπ θαηνξζψζακε λα βειηηψζνπκε ζε ζρέζε κε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ 

νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ εμσηεξηθφ ινγηζηηθφ έιεγρν. 

Δίκαη πνιχ ραξνχκελνο πνπ ε Δπηηξνπή θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ έρνπλ ήδε 

επηηχρεη θαιά απνηειέζκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ Δπξψπε κε 

εγγχεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ. Διπίδσ φηη ε επηηπρήο πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ζα 

απνηειέζεη ρξήζηκε ζπλεηζθνξά ζηελ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο ΔΔ. Έρσ παξαηεξήζεη φηη Διεγθηηθφ πλέδξην θιήζεθε θαη είλαη πξφζπκν λα δψζεη ηε 

δηθή ηνπ ζπλεηζθνξά ζε απηφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ. Διπίδσ φηη ε εκπεηξία κνπ ζα θαλεί 

ρξήζηκε ζην πλέδξην. 

Αλεμαξηεζία 

7. Η πλζήθε νξίδεη φηη ηα κέιε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πξέπεη λα αζθνχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο «κε πιήξε αλεμαξηεζία». Πψο ζα εθαξκφδαηε ηελ ππνρξέσζε απηή 

ζηελ εθηέιεζε ησλ κειινληηθψλ ζαο θαζεθφλησλ;  

Παξφιν πνπ ην ειεγθηηθφ επάγγεικα γεληθά είλαη ζρεηηθά λέν, ηνπιάρηζηνλ λεψηεξν 

αζθαιψο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηαθπβέξλεζεο, δελ είλαη ζχκπησζε φηη ε 

έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο φζσλ εθηεινχλ έιεγρν ή είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν είρε απφ 

παιηά θαηνρπξσζεί θαηεγνξεκαηηθά ζην πξψην Γηεζλέο Πξφηππν Αλψηαησλ Διεγθηηθψλ 

Ιδξπκάησλ (ISSAI 1). Οη δενληνινγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αλαπηχζζνληαη ζην ISSAI 

30. πκθσλψ φηη  νη αξρέο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο δενληνινγίαο απνηεινχλ 

πξναπαηηνχκελν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αλψηαησλ ειεγθηηθψλ νξγαληζκψλ. 

Η αλεμαξηεζία ησλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πξνβιέπεηαη απεξίθξαζηα 

απφ ηε πλζήθε, ε νπνία νξίδεη φηη "Σα κέιε ηνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε πιήξε 

αλεμαξηεζία, πξνο ην γεληθφ ζπκθέξνλ ηεο Έλσζεο" (Άξζξν 285) θαη φηη "Οθείινπλ λα 

παξέρνπλ πιήξε εγγχεζε αλεμαξηεζίαο" (Άξζξν 286 παξάγξαθνο 1). 

Απηέο νη θεθαιαηψδεηο αξρέο δηεπθξηλίδνληαη πεξαηηέξσ ζηηο δενληνινγηθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ πλεδξίνπ θαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηα κέιε ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ θαζψο θαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ θαη ζηηο εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ. 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ  απφιπηε πξνζήισζή κνπ ζηελ αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο δεδνκέλνπ 

φηη απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ηα κέιε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 
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αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζχκθσλα κε ηε πλζήθε. Δπηπιένλ, ε εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε 

πξνο ην πλέδξην εμαξηάηαη απφ ηελ απζηεξή ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ 

πξάμε. 

Δθηφο απφ ηελ πιήξε απνθάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο 

θαη ηελ ππνρξέσζε αλαθνξάο, θεθαιαηψδε ζεκαζία έρεη θαηά ηε γλψκε κνπ ε κε αλαδήηεζε 

ή ε κε ιήςε νδεγηψλ απφ ηελ εζληθή θπβέξλεζε ηνπ κέινπο ή νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο. Η 

αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ ειέγρνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνχην πξέπεη 

λα εθδειψλεηαη ηφζν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ θαζεθφλησλ φζν θαη ζηε ιήςε 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Σνχην είλαη ζεκαληηθφ φρη κφλν γηα ηελ εηθφλα θαη ηελ ππφιεςε 

ηνπ πλεδξίνπ απέλαληη ζηνλ βαζηθφ ηνπ πειάηε, δειαδή ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ, θαη ζηνλ 

εμσηεξηθφ θφζκν, αιιά επίζεο θαη αλάκεζα ζηα ίδηα ηα κέιε ηνπ πλεδξίνπ. Απηέο είλαη νη 

βαζηθέο έλλνηεο νη νπνίεο θαηά ηελ αληίιεςή κνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη πνπ ζα 

ήζεια λα αθνινπζήζσ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ θηινδνμψ λα αλαιάβσ. 

Πηζηεχσ φηη ην έξγν κνπ αλέθαζελ θαζνδεγήζεθε απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο αξρέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα ηειεπηαία 12 ρξφληα παξείρα ζπκβνπιέο ζε αξθεηνχο πξσζππνπξγνχο, 

ππνπξγνχο νηθνλνκηθψλ θαη πθππνπξγνχο απφ δηάθνξνπο πφινπο ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο. 

Οη ζπκβνπιέο κνπ πάληνηε αλαγλσξίζηεθαλ θαη εθηηκήζεθαλ, ράξε ζηελ πνηφηεηά ηνπο, θαη, 

ην ζεκαληηθφηεξν, ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ κνπ θαζεθφλησλ, ν θνκθνξκηζκφο πνηέ δελ ήηαλ επηινγή. Αληίζεηα, 

πξνηίκεζα πάληνηε λα παξνπζηάδσ ηα γεγνλφηα ηνηο κεηξεηνίο θαη λα αληιψ αληηθεηκεληθά 

ζπκπεξάζκαηα, αθφκε θαη φηαλ απηά ήηαλ άβνια, αληηδεκνθηιή ή αληέβαηλαλ ζηελ 

θαηεζηεκέλε ζθέςε. 

Οπδέπνηε ζπκκεηείρα ζηε ιήςε πηζηψζεσλ ηεο ΔΔ νχηε ελήξγεζα γηα ινγαξηαζκφ θάπνηνπ 

δηθαηνχρνπ. 

Σέινο, ζηε Λεηνλία ε επηινγή ησλ κειψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

αλνηθηφ δηαγσληζκφ πνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα. 

8. Έρεηε εζείο πξνζσπηθά ή ζηελνί ζπγγελείο ζαο (γνλείο, αδέιθηα, λφκηκνο ζχληξνθνο 

θαη ηέθλα) επηρεηξεκαηηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκκεηνρέο ή άιιεο δεζκεχζεηο 

πνπ ελδερνκέλσο ζα ζπγθξνχνληαλ κε ηα κειινληηθά ζαο θαζήθνληα;  

Όρη, δελ έρσ επίγλσζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπγθξνπζηεί κε ηα 

κειινληηθά κνπ θαζήθνληα. 

9. Δίζηε δηαηεζεηκέλνο/ε λα γλσζηνπνηήζεηε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

θαη λα δεκνζηνπνηήζεηε φια ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ηηο άιιεο δεζκεχζεηο 

ζαο; 

Ναη, είκαη δηαηεζεηκέλνο λα εθπιεξψζσ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο πνπ ηζρχνπλ 

γηα έλα κέινο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

10. Δκπιέθεζηε ζε νηαδήπνηε ελ εμειίμεη δηθαζηηθή δηαδηθαζία; Δάλ λαη, παξαθαιείζζε 

λα ππνβάιεηε αλαιπηηθά ζηνηρεία.  

Όπσο αλέθεξα ζηελ απάληεζε ζην εξψηεκα 7, ζηε Λεηνλία ε επηινγή ησλ ππνςήθησλ κειψλ 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε αλνηθηή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη 

αξθεηά ζηάδηα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε ακεξνιεςία. 
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Απηή ηε θνξά, ε δηαδηθαζία δξνκνινγήζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ 

(θπβέξλεζεο) λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη λα νξίζεη επηηξνπή επηινγήο. Η ίδηα ε 

δηαδηθαζία, ζηε ζπλέρεηα, ζπλίζηαην ζηε δεκνζίεπζε αλαθνίλσζεο δηαγσληζκνχ ζηελ 

ιεηνληθή Δπίζεκε Δθεκεξίδα, ζε πξψηε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ζπλέληεπμε απφ ηελ 

επηινγή ππνςεθίσλ, ζπλέληεπμε κε ηνπο αξρηθά επηιεγκέλνπο ππνςεθίνπο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δπηινγήο, απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο γηα ηνλ θαηαιιειφηεξν ππνςήθην θαη, ηέινο, 

έγθξηζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη αλάζεζε ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

πκβνπιίνπ λα εηδνπνηήζεη ηνλ ππνςήθην. Έηζη, ε δηαδηθαζία δξνκνινγήζεθε απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2015, φηαλ ην 

ππνπξγηθφ ζπκβνχιην έιαβε ηελ ηειηθή απφθαζή ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ε απφθαζε 

γλσζηνπνηήζεθε ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ. 

Γηα ιφγνπο πιήξνπο δηαθάλεηαο, ζα ήζεια λα γλσζηνπνηήζσ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

φηη έλαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ επηιέρηεθε γηα έγθξηζε απφ ηελ θπβέξλεζε θίλεζε 

δηαδηθαζία ζην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ζηηο 5 Ιαλνπαξίνπ 2016. Σν πξφζσπν απηφ, ν 

πξνζθεχγσλ, δήηεζε απφ ην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

απφθαζεο ηεο θπβέξλεζεο λα νξίζεη ηελ ππνςεθηφηεηά κνπ γηα δηνξηζκφ σο κέινπο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ακθηζβεηψληαο ηε λνκηκφηεηά ηεο. Η Γεκνθξαηία ηεο 

Λεηνλίαο, εθπξνζσπνχκελε απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Λεηνλίαο θαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ζηνλ νπνίν ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην αλέζεζε ηελ νξγάλσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο αλνηθηήο επηινγήο, είλαη ν ελαγφκελνο ζηελ ππφζεζε απηή. 

Σν δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην απνθάζηζε λα κνπ αλαγλσξίζεη ην θαζεζηψο ηνπ ηξίηνπ 

εκπιεθφκελνπ ζηελ δηνηθεηηθή ππφζεζε, δηφηη ζεψξεζε φηη ηα δηθαηψκαηά κνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ζηγνχλ απφ ηελ έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο. Έηζη, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ 

θαη αλεμάξηεηα απφ ηε δηθή κνπ πξνηίκεζε, ελεπιάθελ ζε απηή ηε δηνηθεηηθή ππφζεζε ηελ 

νπνία θίλεζε άιινο ππνςήθηνο, ηνπ νπνίνπ ε ππνςεθηφηεηα δελ επειέγε. 

Ο ελαγφκελνο ελέθξηλε ηελ επεμεγεκαηηθή εηζήγεζε πνπ ππέβαιε ζην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην 

ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 2016, φπνπ ν ελαγφκελνο 

νπζηαζηηθά επηβεβαίσζε ηελ αξρηθή ηνπ απφθαζε ζρεηηθά κε ηνλ επηιεγέληα ππνςήθην. 

ηηο 27 Ιαλνπαξίνπ 2016, ην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην απνθάζηζε λα απνξξίςεη πιήξσο ηελ 

αμίσζε αλαζηνιήο ηεο εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο ηεο θπβέξλεζεο λα νξίζεη ηελ 

ππνςεθηφηεηά κνπ γηα δηνξηζκφ απφ ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο ΔΔ κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

δηαβνχιεπζεο κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Δθηφο απηνχ, ην Γηθαζηήξην απεθάλζε φηη ε ελ 

ιφγσ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ prima facie λφκηκε θαη φηη ην ηζρχνλ δίθαην έγηλε 

απνιχησο ζεβαζηφ. 

11. Έρεηε ελεξγφ ή εθηειεζηηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή; Δάλ λαη, ζε πνην επίπεδν; 

Καηείραηε θάπνηα πνιηηηθή ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δέθα νθηψ 

κελψλ; Δάλ λαη, παξαθαιείζζε λα ππνβάιεηε αλαιπηηθά ζηνηρεία. 

Όρη, δελ έρσ θαλέλαλ ελεξγφ ή εθηειεζηηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή. Δπίζεο, νπδέπνηε θαηείρα 

νπνηαδήπνηε πνιηηηθή ζέζε. Γελ είκαη θαη νπδέπνηε ππήξμα κέινο νπνηνπδήπνηε πνιηηηθνχ 

θφκκαηνο. 

12. Θα παξαηηεζείηε απφ νπνηνδήπνηε αηξεηφ αμίσκα ή ελεξγφ ιεηηνχξγεκα κε 

αξκνδηφηεηεο ζε πνιηηηθφ θφκκα, κεηά ηνλ δηνξηζκφ ζαο σο κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ; 
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Γελ κε αθνξά ην εξψηεκα δεδνκέλνπ φηη δελ θαηέρσ νπνηνδήπνηε αηξεηφ αμίσκα θαη δελ έρσ 

ελεξγφ ιεηηνχξγεκα ζε νπνηνδήπνηε πνιηηηθφ θφκκα. 

13. Πψο ζα αληηκεησπίδαηε έλα ζεκαληηθφ θξνχζκα παξαηππίαο, ή αθφκε απάηεο θαη/ή 

δσξνδνθίαο, ζην νπνίν ελέρνληαη άηνκα απφ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ζαο; 

Οη ζεκαληηθέο παξαηππίεο, ε απάηε θαη ε δηαθζνξά αληηπξνζσπεχνπλ ζνβαξή απεηιή γηα ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. πλεπάγνληαη θαθή δηάζεζε πφξσλ, εζηθφ 

θίλδπλν, απψιεηα επθαηξηψλ θαη εζθαικέλα θίλεηξα. Σν πην επηθίλδπλν απνηέιεζκα είλαη ε 

απμαλφκελε δπζπηζηία ησλ πνιηηψλ ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα αίζζεζε αλεκπφξηαο, 

ζε ζηαδηαθή απνδνρή θαη, ηειηθά, ζην λα ζεσξνχληαη δεδνκέλεο θαη λα πηνζεηνχληαη 

παξφκνηεο κέζνδνη. Παξφιν πνπ νη ηάζεηο απηέο είλαη επηδήκηεο γηα ηελ πγηή αλάπηπμε 

νπνηαζδήπνηε ρψξαο, ην επξσπατθφ εγρείξεκα είλαη ηδηαίηεξα επάισην δηφηη νη πνιίηεο 

πεξηκέλνπλ, θαη κε ην δίθην ηνπο, απφ ηνπο δηεζλείο θαη ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο λα είλαη 

απαιιαγκέλνη απφ παξφκνηνπο ηχπνπο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο. 

Θεσξψ φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαλέλα κέινο ηνπ πλεδξίνπ δελ 

πξνζηαηεχεηαη απφ ην λα αληηκεησπίζεη κηα ππφζεζε ζεκαληηθήο παξαηππίαο, απάηεο ή 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία λα εκπιέθνληαη άηνκα απφ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπ. Δάλ 

ζπλαληνχζα κηα ηέηνηα πεξίπησζε, θαηαξράο, ζα εθηηκνχζα γξήγνξα φιεο ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο κε ζηφρν λα πξνζδηνξίζσ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν δξάζεο ν νπνίνο ζα βνεζνχζε λα 

εμαζθαιίζσ φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα θηάζνπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ ζηηο αξκφδηεο αξρέο 

ηνπ θξάηνπο κέινπο. Δάλ δηαθπβεχνληαλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ, ζα ζπδεηνχζα ην 

ζέκα κε ηηο ππεξεζίεο θαη κε ην κέινο ηνπ πλεδξίνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηηο ζρέζεηο κε ηελ 

Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κεξηκλνχζα 

ψζηε ε χπνπηε ππφζεζε απάηεο λα παξαπεκθζεί ζηελ OLAF ρσξίο θαζπζηέξεζε. Θα 

ζπδεηνχζα επίζεο ην ζέκα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ πλεδξίνπ. 

Πηζηεχσ επίζεο φηη παξφκνηεο πεξηπηψζεηο αμίδνπλ ζνβαξή αλάιπζε έηζη ψζηε λα 

θαηαλνεζνχλ νη ιφγνη θαη λα επηδησρζεί ε απνηξνπή παξφκνησλ ππνζέζεσλ. ε γεληθέο 

γξακκέο, νη ζπζηεκηθέο πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο απνδεηθλχνληαη απνηειεζκαηηθφηεξεο 

δεδνκέλνπ φηη κεηψλνπλ ηε ζπρλφηεηα ζεκαληηθψλ παξαηππηψλ, απάηεο θαη δηαθζνξάο θαη 

θαηά ζπλέπεηα απμάλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ. 

Δθηέιεζε θαζεθφλησλ 

14. Πνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα έρεη κηα θνπιηνχξα ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα ππεξεζία; Πψο ζα κπνξνχζε 

λα ζπκβάιεη ην ΔΔ ζηελ επίηεπμή ηεο; 

Η αλαδηαλεκεηηθή ιεηηνπξγία είλαη θεθαιαηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ νπνηαζδήπνηε θπβέξλεζεο. 

Οη πνιίηεο παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο ζηελ ζπγθέληξσζε ελφο νξηζκέλνπ κεξηδίνπ ησλ 

πφξσλ ηεο νηθνλνκίαο π.ρ. κέζσ ηεο θνξνινγίαο, βαζηδφκελνη ζηε ζεκηηή πξνζδνθία φηη ηα 

ρξήκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πξνο φθεινο νιφθιεξεο ηεο 

θνηλσλίαο, π.ρ. γηα ηελ παξνρή ησλ θνηλψλ αγαζψλ θαη ηε δηφξζσζε ησλ αζηνρηψλ ηεο 

αγνξάο. Η έλλνηα ηνπ "θαιχηεξνπ δπλαηνχ ηξφπνπ" είλαη ζεκαληηθή θαη δπζηπρψο ε 

εξκελεία ηεο δηαθέξεη. 

Σν δίθαην ηεο ΔΔ, δειαδή ν δεκνζηνλνκηθφο θαλνληζκφο πνπ είλαη ζπλεπήο κε ηα δηεζλή 

πξφηππα, απαηηεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ λα ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή 

ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. ηφρνο είλαη λα παξέρεηαη ε δηαβεβαίσζε ζηνπο 
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πνιίηεο-θνξνινγνχκελνπο ηεο ΔΔ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη ηνπο 

κεγηζηνπνηεί ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο. Δπεηδή αζθαιψο δελ δνχκε 

πιένλ ζηελ "επνρή ηεο αθζνλίαο", νη αξρέο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο είλαη 

ζεκαληηθφηεξεο παξά πνηέ άιινηε. Η αλάγθε ην δεκφζην ρξήκα λα δαπαλάηαη κε επθπή 

ηξφπν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, έρεη θεθαιαηψδε ζεκαζία 

εάλ ζέινπκε ε ΔΔ λα απνθαηαζηήζεη θαη εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ηεο. 

Καηά ζπλέπεηα, ε αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο επεμεγείηαη πεξαηηέξσ θαη 

απνθηά ηε ζεκαζία φηη νη πηζηψζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νηθνλνκηθά, 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. Απηέο νη ηξεηο αξρέο απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ πξέπεη λα ηα πξναζπίδεη θάζε δεκφζηα ππεξεζία. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε θνπιηνχξα ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζηελ ΔΔ ή 

ζε νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα ππεξεζία, ην θεθαιαηψδεο είλαη λα γίλεη ε δηνίθεζε ππφινγε 

γηα ην δεκφζην ρξήκα πνπ ηεο αλαηίζεηαη λα δηαρεηξηζηεί. ε κηα πεξίνδν ζπάλησλ δεκφζησλ 

πφξσλ, ην δεκφζην ρξήκα πξέπεη λα δαπαλάηαη φρη κφλν ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο, 

πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, αιιά επίζεο έηζη ψζηε λα επηηπγράλεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα απφ θάζε άπνςε. 

Δθηφο απφ ηε ινγνδνζία, ζεσξψ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο ηεο ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηα εμήο: ζαθείο ζηφρνη, απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο θαη θνπιηνχξα επηδφζεσλ, απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ζπζηεκαηηθνί δείθηεο επηδφζεσλ, αμηφπηζηε παξαθνινχζεζε θαη δηαθαλήο αλαθνξά. Καη 

ηειεπηαίν, αιιά φρη έζραην, λα κεηαηνπηζηεί ε έκθαζε απφ ηελ "ρξήζε ησλ πφξσλ" ζηελ 

επίηεπμε απνηειεζκάησλ. 

Η πείξα απφ ηε ρψξα κνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο παξάδεηγκα εδψ. Μεηά ηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

κεηψζεθε ελψ παξάιιεια εμαζθαιίζηεθε φηη ε απφδνζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ ζα 

επεξεαζηεί ή κάιηζηα φηη ζα βειηησζεί. 

ην πιαίζην απηφ, εθηηκψ ηελ ηζρπξή έθθιεζε πνπ απεχζπλε ην ΔΔ ζην πιαίζην ησλ 

δηαδηθαζηψλ απαιιαγήο ηνπ 2013 θαη ηνπ 2014, λα κεηαηνπηζηεί ε έκθαζε απφ ηελ απιή 

δαπάλε ρξεκάησλ ζηελ έμππλε επέλδπζή ηνπο. Πηζηεχσ φηη αμίδεη λα εμεηαζηεί ζνβαξά απφ 

ηνπο παξάγνληεο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη λα αθνινπζεζεί απφ ζθαηξηθφ πξφγξακκα δξάζεο. 

Δίλαη ζαθέο φηη κηα ηέηνηα κεηαηφπηζε δελ κπνξεί λα ζπκβεί κέζα ζε κηα κέξα, ηδίσο εάλ ην 

κφλν γεληθφ απνηέιεζκα ηεο κε δαπάλεο ησλ πφξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή πεξίνδν, αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηηνινγία, είλαη λα πξνβιεθζνχλ ιηγφηεξνη πφξνη 

γηα ηελ επφκελε νηθνλνκηθή πεξίνδν. Καηά ζπλέπεηα, ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ θαη ηα 

θξάηε κέιε πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ απηή ηελ αιιαγή λννηξνπίαο. 

Σν ΔΔ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία πξνψζεζεο ηεο θνπιηνχξαο ηεο 

ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Παξέρεη αλεμάξηεηεο ειεγθηηθέο εθζέζεηο ζηνπο 

παξάγνληεο ιήςεο απνθάζεσλ, φπσο είλαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο απαιιαγήο πξνο ηε δηνίθεζε (Δπηηξνπή). Σα 

ιίγα ηειεπηαία ρξφληα πηζηεχσ φηη ην ΔΔ έρεη δψζεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην έξγν ηεο 

ππνβνιήο εθζέζεσλ γηα ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε (έιεγρνη επηδφζεσλ). Η 

ηξέρνπζα Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππφ ηελ εγεζία ηεο Αληηπξνέδξνπ Georgieva εξγάδεηαη 

ζθιεξά γηα λα αλαπηχμεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ βάζεη επηδφζεσλ. Η ηζρπξή ψζεζε απφ ην 
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Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ηελ Δπηηξνπή είλαη κηα εππξφζδεθηε 

εμέιημε πνπ πξέπεη λα ζπλερηζηεί. 

15. χκθσλα κε ηε πλζήθε, ην Διεγθηηθφ πλέδξην νθείιεη λα επηθνπξεί ην 

Κνηλνβνχιην ζηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ειέγρνπ ηνπ επί ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Πψο ζα κπνξνχζαηε λα βειηηψζεηε πεξαηηέξσ ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπ πλεδξίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ) ψζηε ε δεκφζηα επνπηεία ησλ γεληθψλ 

δαπαλψλ θαη ε ζρέζε θφζηνπο νθέινπο λα είλαη θαιχηεξεο; 

Η απαίηεζε ηεο πλζήθεο γηα επηθνχξεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ ειεγθηηθψλ εμνπζηψλ ηνπ επί ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Γεδνκέλνπ φηη 

νη πξνθιήζεηο θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ εμνπζηψλ κεηαβάιινληαη κε ην ρξφλν, ην 

ίδην ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη κε ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΔΔ. Καηά ζπλέπεηα, πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή επαλαιεπηηθή 

δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη ή, αθφκε θαιχηεξα, λα πξνιακβάλεηαη, έηζη ψζηε λα 

έρνπκε πάληνηε ην πξνβάδηζκα. 

Πηζηεχσ φηη ε αθεηεξία γηα λα βειηησζεί ε εθπιήξσζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο είλαη ε 

ιεπηνκεξήο θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Σνχην ζεκαίλεη ηαθηηθφ θαη 

δηεμνδηθφ δηάινγν ζηνλ νπνίν θαη νη δχν πιεπξέο παξνπζηάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Παξαηεξψ 

φηη ηα ιίγα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ήδε ζεκεησζεί νξηζκέλα ζεηηθά βήκαηα (π.ρ. ηαθηηθέο 

ζπλεδξηάζεηο κεηαμχ ηνπ ΔΔ θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, δεκηνπξγία 

ζέζεο κέινπο ηνπ ΔΔ κε αξκνδηφηεηα γηα ηηο δηνξγαληθέο ζρέζεηο, επαθέο ηνπ ΔΔ κε ηε 

Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ Δπηηξνπψλ πξηλ απφ ην εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ ΔΔ). 

Η παξνπζία ηνπ εηζεγνχκελνπ κέινπο ηνπ ΔΔ, νπνηεδήπνηε πξφθεηηαη λα ζπδεηεζεί ε 

έθζεζή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ (CONT) είλαη απηνλφεην ζηνηρείν 

ηεο επηθνχξεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηνλφεην φηη ην 

ΔΔ πξέπεη λα δίλεη ζπλέρεηα ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηελ CONT ή απφ 

ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζε απηφ ην πιαίζην. 

Παξαηήξεζα επίζεο φηη νξηζκέλεο απφ ηηο εηδηθέο εθζέζεηο ηνπ ΔΔ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο 

επηηξνπέο ηνκεαθήο πνιηηηθήο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Πηζηεχσ φηη ε πξαθηηθή απηή 

κπνξεί λα επεθηείλεη ηε ρξήζε θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΔ θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε επηθνχξεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ε ηειεπηαία αλάιπζε, ε 

ζπλεξγαζία απηή πξέπεη λα εθδειψλεηαη ζην λνκνζεηηθφ έξγν πνπ αληαλαθιά ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΔΔ. 

Πηζηεχσ φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηεο πλζήθεο γηα αλεμάξηεην ειεγθηηθφ έξγν θαη 

γηα επηθνχξεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (θαη ηνπ πκβνπιίνπ) έρεη χςηζηε ζεκαζία. 

Δάλ ην ΔΔ δελ επηηχρεη ζε απηή ηε δεχηεξε πηπρή, ππάξρεη θίλδπλνο λα θαηαιήμεη λα 

ζπληάζζεη  ειεγθηηθέο εθζέζεηο άξηζηεο πνηφηεηαο, νη νπνίεο φκσο - ιφγσ ηνπ ζέκαηνο θαη/ή 

ηεο ρξνληθήο ηνπο ζπγθπξίαο- ζα έρνπλ κηθξή ζεκαζία γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θχθινπο. 

Σν λα είζαη αλεμάξηεηνο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ην λα είζαη βάζηκνο. Χο ζεκαηνθχιαθαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ΔΔ, ην ΔΔ είλαη ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ελσζηαθνχ νηθνζπζηήκαηνο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ ζα πξέπεη λα ππνγξακκίδεη ην ξφιν ηνπ σο ακεξφιεπηνπ θαη 

αμηνζέβαζηνπ εηαίξνπ. 
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Έρνληαο παξαθνινπζήζεη ηαθηηθά ηηο ζπδεηήζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπ πλεδξίνπ θαη ζηα δχν 

ζθέιε ηεο αξκφδηαο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ αξρήο, πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη 

πεξηζψξην αθελφο γηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, θαη αθεηέξνπ γηα 

πην ζπληνληζκέλν έξγν ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ εηδηθψλ εθζέζεσλ θαη ησλ παλνξακηθψλ 

επηζθνπήζεσλ. Παξνκνίσο, ην έξγν ηνπ πλεδξίνπ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα θαη 

ζε πην πεξίνπηε ζέζε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ πκβνπιίνπ. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα αλαθέξσ δχν ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζηα νπνία ειπίδσ φηη νη βειηηψζεηο 

ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ ΔΔ: ν έγθαηξνο 

ραξαθηήξαο θαη ε επηθνηλσλία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Λεηνληθήο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, ν Γεκνζηνλνκηθφο 

Καλνληζκφο ηξνπνπνηήζεθε, κε απνηέιεζκα νη εηδηθέο εθζέζεηο λα πξέπεη λα εγθξίλνληαη 

κέζα ζε 13 κήλεο. Σν πκβνχιην ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ηεξήζεη απηή ηε δηάηαμε θαη 

θαηά ζπλέπεηα λα βειηηψζεη ηνλ έγθαηξν ραξαθηήξα απηψλ ησλ εθζέζεσλ. Σνχηνπ ιερζέληνο, 

εθηηκψ επίζεο ην βάξνο ηεο επζχλεο πνπ επσκίδεηαη ην πλέδξην φηαλ, σο εμσηεξηθφο 

ειεγθηήο ηεο ΔΔ, δηαηππψλεη ζπκπεξάζκαηα θαη ζπζηάζεηο, θαη έρσ επίζεο επίγλσζε ηνπ 

δχζθνινπ ζπκςεθηζκνχ  κεηαμχ ρξφλνπ θαη πνηφηεηαο. 

ρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία, ραίξνκαη πνιχ πνπ ε βειηίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο δεκφζηεο 

ππνζέζεηο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ππιψλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ΔΔ. Η 

εθηελήο πιεξνθφξεζε γηα ην ξφιν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πλεδξίνπ θαζψο θαη γηα ηα 

πνξίζκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ζα εληζρχζεη ηε δηαθάλεηα θαη ηε δεκφζηα επαθνινχζεζε. 

Πηζηεχσ φηη απηά ηα δχν ζηνηρεία είλαη ζεκαληηθά δηφηη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, ε 

πξνζηηζέκελε αμία θαη ν αληίθηππνο ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΔ εμαξηψληαη απφ ηε ρξήζε ησλ 

πνξηζκάησλ ηνπ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Σέινο, κε απφιπην ζεβαζκφ ηνπ αλεμάξηεηνπ ξφινπ ηνπ πλεδξίνπ, πξέπεη λα εμεηάζνπκε 

ηελ ζηελφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ, π.ρ. κε λνκηθέο γλσκνδνηήζεηο, ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία 

ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή πξάμε έρεη ζεκαληηθφ δεκνζηνλνκηθφ αληίθηππν. Η 

εξγαζία ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ θαη ηνλ Γεκνζηνλνκηθφ 

Καλνληζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Λεηνληθήο Πξνεδξίαο έδεημε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ 

πεπξαγκέλσλ ηνπ πλεδξίνπ. Φπζηθά, ε πξνζέγγηζε απηή δελ είλαη θαζαπηή λέα, ε ρξήζε ηεο 

φκσο ζα κπνξνχζε λα γεληθεπηεί. 

16. Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ειέγρνπ επίδνζεο θαη κε πνηνπο 

ηξφπνπο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ηα πνξίζκαηα ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο; 

Σν Δγρεηξίδην Διέγρνπ Δπίδνζεο ηνπ πλεδξίνπ δίλεη ηνλ αθφινπζν νξηζκφ: "Ο έιεγρνο 

επίδνζεο είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή εμέηαζε επηρεηξήζεσλ, ζπζηεκάησλ, 

πξνγξακκάησλ ή νξγαληζκψλ, φζνλ αθνξά κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξεηο πηπρέο ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, πνπ έρεη ζηφρν λα νδεγήζεη 

ζε βειηηψζεηο". 

Καηά ηελ εθηίκεζή κνπ, ν νξηζκφο απηφο ζεκαίλεη φηη ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ειέγρνπ 

επίδνζεο είλαη πςειφηεξε φηαλ ππάξρνπλ ζαθή ζπκπεξάζκαηα θαη ζπζηάζεηο θαη, εμίζνπ 

ζεκαληηθφ, φηαλ ν έιεγρνο νδεγεί ζε βειηηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ειεγρφκελσλ νληνηήησλ 

θαη ζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, αθφκε θη αλ ην πνζνζηφ ζθαικάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο θαηεγνξίαο 5 – Γηνίθεζε- ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ δελ είλαη ζεκαληηθφο, ην βάζηκν 
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εξψηεκα ησλ πνιηηψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη εάλ παίξλνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή δεκφζηα 

ππεξεζία ηεο ΔΔ γηα ηα πεξίπνπ 9 δηζεθ. επξψ πνπ δαπαλψληαη εηεζίσο. Με ραξά κνπ 

παξαηεξψ φηη θέηνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην παξέρνπλ ηε ζηήξημή ηνπο 

ζηελ επέθηαζε ηνπ ειέγρνπ επίδνζεο ζε άιιεο θαηεγνξίεο ηνπ Πνιπεηνχο Γεκνζηνλνκηθνχ 

Πιαηζίνπ. 

Παξφιν πνπ ην βαζηθφ απνηέιεζκα ελφο ειέγρνπ επίδνζεο είλαη κηα ειεγθηηθή έθζεζε ε 

νπνία εθηηκά θαηά πφζν εθείλνη ζηνπο νπνίνπο αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ 

πηζηψζεσλ πέηπραλ ηνπο δεδεισκέλνπο ζηφρνπο, "ζηελ πνξεία" νη ειεγθηέο απνθηνχλ επίζεο 

πνιιέο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο θαη 

δηαρείξηζεο. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζεί αμία ζηνπο ειέγρνπο επίδνζεο, νη ειεγθηέο 

πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα αλαδεηθλχνπλ ηηο αδπλακίεο πνπ δηαπηζηψλνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο θαη λα πξνηείλνπλ βειηηψζεηο ζηηο ειεγθηηθέο ηνπο εθζέζεηο θαζψο θαη ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα. 

Σν ΔΔ δήισζε ζηελ έθζεζε δξαζηεξηφηεηάο ηνπ φηη, φηαλ επηιέγεη ζέκαηα γηα ειέγρνπο 

επίδνζεο, κηα παξάκεηξνο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ είλαη ην δπλακηθφ πνπ έρεη ην ΔΔ λα 

πξνζζέζεη αμία κέζσ ηνπ ειέγρνπ. Δπνκέλσο, ην ζηνηρείν ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο είλαη 

ελζσκαησκέλν ζηε δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή ηεο. 

Σν εξψηεκα ηνπ πψο ζα εμαζθαιηζηεί φηη ηα πνξίζκαηα ελζσκαηψλνληαη ζε δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο έρεη χςηζηε ζεκαζία. Καηά ζπλέπεηα, ην θιεηδί είλαη ε επαθνινχζεζε. Πξέπεη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα θαηαθέξνπκε ψζηε φηαλ δεκνζηεχεηαη ε έθζεζε θαη ηα πνξίζκαηα, 

- πξψηνλ, νη παξάγνληεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε αλψηαην επίπεδν ιακβάλνπλ ππφςε ηα 

πνξίζκαηα θαη, εάλ αξκφδεη, ελαξκνλίδνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαιχηεξα κε ηηο 

(καθξνπξφζεζκεο) ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο, 

- δεχηεξνλ, νη λνκνζέηεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ζρήκαηα ησλ δαπαλψλ είλαη 

ζαθή σο πξνο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ, 

- ηξίηνλ, ζε ζρέζε κε ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη φρη κφλν ηα ρξήκαηα δαπαλψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο, αιιά 

θαη φηη επηηπγράλνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Σέινο, ζα ήζεια επίζεο λα αλαθέξσ φηη ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ειέγρνπ επίδνζεο κπνξεί 

λα βειηησζεί, φπσο έρεη δείμεη ην ΔΔ ζηελ Δηήζηα Έθζεζή ηνπ γηα ην 2014. Απηφ ην λέν 

πηινηηθφ εγρείξεκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επηδφζεηο 

αληηκεησπίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο, είλαη πνιχ εππξφζδεθηε 

πξσηνβνπιία. Αζθαιψο πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη επίζεο λα επεθηαζεί ζε άιινπο ηνκείο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ κε πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζηνπο ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο, ηνπο νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο θαη ηνπο ειέγρνπο επίδνζεο 

θαζψο θαη ζηα άιια πξντφληα ηνπ ΔΔ. 

17. Πψο ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, ηνπο 

εζληθνχο ειεγθηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ) φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ; 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειείηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ, ε 

ζηελφηεξε ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή πείξαο θαη πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ησλ εζληθψλ ειεγθηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 
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ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ). 

Όζνλ αθνξά ην ΔΔ θαη ηνπο εζληθνχο ειεγθηηθνχο νξγαληζκνχο, ην άξζξν 287 παξάγξαθνο 

3 ηεο πλζήθεο πξνβιέπεη δχν ζεκαληηθέο αξρέο. 

Καηαξράο, νξίδεη φηη“… Ο έιεγρνο ζηα θξάηε κέιε αζθείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα εζληθά 

ειεγθηηθά φξγαλα…”. Η δηάηαμε απηή αθήλεη ζρεδφλ απεξηφξηζηεο επθαηξίεο γηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ ηφζν δηκεξψο φζν θαη 

πνιπκεξψο. 

Γεχηεξνλ, νξίδεη φηη "....Σν Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ηα εζληθά ειεγθηηθά φξγαλα ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζπλεξγάδνληαη κε πλεχκα εκπηζηνζχλεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπο". Πηζηεχσ φηη ν EUROSAI θαη ε Δπηηξνπή Δπαθψλ ηνπ πξνζθέξεη έλα θαιφ βήκα γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ αλάπηπμε θνηλψλ έξγσλ. 

Πηζηεχσ φηη ε παξνρή ηαθηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηνπο 

φξνπο, ηελ πξφνδν θαη ηα εκπφδηα ηεο θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ θαη ησλ εζληθψλ ειεγθηηθψλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη ε επνηθνδνκεηηθή 

αλαπιεξνθφξεζε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζα κπνξνχζαλ ηειηθά λα νδεγήζνπλ ζε 

θαιχηεξε αλάιπζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. 

18. Πψο ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε θαηάξηηζε εθζέζεσλ απφ ην ΔΔ 

ψζηε λα παξέρνληαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνπλ ηα θξάηε κέιε ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή; 

Σν βαζηθφ παξαδνηέν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πξνο ακθφηεξα ηα ζθέιε ηεο αξρήο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, φπσο θαηνρπξψλεηαη ζηε πλζήθε, είλαη ε εηήζηα έθζεζή ηνπ ζρεηηθά κε 

ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, πνπ νδεγεί ζηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ πξνο ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε απαιιαγήο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ζηελ απφθαζε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε απαιιαγήο. Η Δηήζηα Έθζεζε απνηειεί ηε βάζε γηα 

ηηο ζπδεηήζεηο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην, θαηά ζπλέπεηα ην βάζνο θαη 

ην εχξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηα ζηνηρεία. 

Γεδνκέλνπ φηη πεξίπνπ ην 80% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ εθηειείηαη κέζσ θνηλήο 

δηαρείξηζεο, ε πιεξφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ην έγθαηξν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ 

ηα θξάηε κέιε θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηεο επαθφινπζεο αλάιπζεο θαη, 

ηειηθά, ηελ πνηφηεηα ησλ δηαβεβαηψζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Όπσο ζπλέβε ηα ηειεπηαία 2-3 ρξφληα θαη φπσο δειψζεθε ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ 

πλεδξίνπ, νη ΓΓ ηεο Δπηηξνπήο, φηαλ θαηαξηίδνπλ εηήζηεο εθζέζεηο δξαζηεξηφηεηαο, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο, φπσο π.ρ. ηηο ειεγθηηθέο εθζέζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο 

αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, απφ ηηο ειεγθηηθέο 

αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ). πλερείο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

ππνγξακκίδνπλ φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο αδπλακίεο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αθξίβεηα) ζην έξγν 

ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ, ηηο νπνίεο ε εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο επαιήζεπζε δελ κπνξεί απηή ηε 

ζηηγκή λα απνηξέςεη. 
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Οη εθζέζεηο ηνπ Δ πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα αλαδεηθλχνπλ ηηο αδπλακίεο, είηε απηέο 

εληνπίδνληαη ζηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα θξάηε κέιε είηε ζηελ εθ 

κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο επαιήζεπζε. Σν πλέδξην πξέπεη λα εμεγεί φζν ην δπλαηφλ ζαθέζηεξα 

θαη ιεπηνκεξέζηεξα πνηεο είλαη νη αδπλακίεο θαη πψο πξέπεη λα δηνξζσζνχλ. 

Καηά ηε γλψκε κνπ, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ πιήξεηο, βάζηκεο 

θαη έγθαηξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο, δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ δηαζέηνπλ. Όπνπ 

ππάξρνπλ αδπλακίεο, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα επηδίδεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε 

εκπεξηζηαησκέλε αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. 

Δθηηκψ ηελ αμία ηεο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαη ην φθεινο ηεο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ, αιιά, εάλ θνηλφο ζηφρνο καο είλαη λα βεβαησζνχκε φηη ε αξρή ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δηαζέηεη ειεγθηηθέο αμηνινγήζεηο ηεο πςειφηεξεο δπλαηήο πνηφηεηαο, φπσο 

απαηηείηαη απφ ηα δηεζλή πξφηππα, δελ πξέπεη λα θεηζζνχκε πξνζπαζεηψλ. Απηφ ηζρχεη πνιχ 

πεξηζζφηεξν επεηδή ζπρλά ζπκβαίλεη ην πξφβιεκα λα κελ έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε 

πιεξνθνξηψλ αιιά ζην γεγνλφο φηη νη εζληθέο ειεγθηηθέο αξρέο ή νη ειεγθηέο ζηνπο νπνίνπο 

αλαηίζεηαη βάζεη ζχκβαζεο ν έιεγρνο δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά. 

Έλα απφ ηα βαζηθά ειεγθηηθά πνξίζκαηα ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο, πνπ ζπδεηήζεθε επξέσο 

ηφζν ζην Κνηλνβνχιην φζν θαη ζην πκβνχιην, είλαη ην εθηηκψκελν πνζνζηφ ζθάικαηνο πνπ 

αλαθέξεηαη απφ ην πλέδξην. Έρνληαο παξαθνινπζήζεη ηηο πξφζθαηεο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ απαιιαγή, ραηξεηίδσ ην γεγνλφο φηη ην πλέδξην εληζρχεη θάζε ρξφλν ηηο βνεζεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα βαζχηεξα αίηηα ησλ ζθαικάησλ. Η αξρή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα 

πξέπεη θαηά ηε γλψκε κνπ λα δίλεη έκθαζε ζηνπο ιφγνπο ησλ ζεκαληηθψλ πνζνζηψλ 

ζθαικάησλ (θαη φρη κφλν ζηελ πνζφηεηά ηνπο). 

Άιιεο εξσηήζεηο 

19. Θα απνζχξεηε ηελ ππνςεθηφηεηά ζαο εάλ ε γλψκε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηνλ 

δηνξηζκφ ζαο σο κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ είλαη αξλεηηθή; 

Δπειέγελ απφ ηε ιεηνληθή θπβέξλεζε κε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο πνπ απαξηηδφηαλ απφ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο βήκαηα. Η ιεηνληθή θπβέξλεζε ελαπφζεζε ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ζηελ 

ππνςεθηφηεηά κνπ θαη είκαη πεπεηζκέλνο φηη κπνξψ λα αληαπνθξηζψ ζηηο πςειέο 

πξνζδνθίεο. 

Δάλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην είρε ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηε δέζκεπζή κνπ θαη ηελ 

ηθαλφηεηά κνπ λα ζπλεηζθέξσ ζην επξσπατθφ εγρείξεκα ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη πίζηεπε φηη δελ αληαπνθξίλνκαη ζηηο πξνζδνθίεο πνπ 

έρεη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζα απέζπξα ηελ ππνςεθηφηεηά κνπ. 

Πηζηεχσ φηη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε αμία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, 

θαηαξράο θαη ηα δχν ζθέιε ηεο αξρήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη, δεχηεξνλ, πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά θαη 

αλνηρηά κε ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε. 

Δάλ νπνηνδήπνηε κέξνο πηζηεχεη φηη ππάξρνπλ αδπλακίεο ζηελ ηζρχνπζα πλζήθε φζνλ 

αθνξά ηε ζεζκηθή ηζνξξνπία, απηέο πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη, εάλ θξηζεί αλαγθαίν, λα 

δηνξζσζνχλ ακέζσο κφιηο πξαγκαηνπνηεζεί αλαζεψξεζε ησλ πλζεθψλ. 
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Καηά ηελ πξφζθαηε εκπεηξία κνπ ζπλεξγαζίαο κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, αλέθαζελ 

πηνζεηνχζα απηή ηε γλήζηα πξνζέγγηζε αλνηθηήο ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο 

γηα ηνλ θνηλφ επξσπατθφ ζηφρν. Αζθαιψο ζα κεηαθέξσ απηφ ην πλεχκα ζην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, εθφζνλ δηνξηζηψ. 
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