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Επιχορηγήσεις των οργανισμών της ΕΕ: «εξακολουθούν να 
υφίστανται αδυναμίες», δηλώνουν οι ελεγκτές  
Στη νέα έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει αδυναμίες στον τρόπο με τον 
οποίο οι οργανισμοί της ΕΕ διαχειρίζονται τις επιχορηγήσεις που παρέχουν. Επί σειρά ετών οι 
ελεγκτές ασκούν κριτική όσον αφορά τα συστήματα ελέγχου των επιχορηγήσεων των οργανισμών. 
Μολονότι οι ελεγχθέντες οργανισμοί σε γενικές γραμμές συμμορφώνονται πλέον με τους κανόνες, 
διαπιστώθηκαν συγκεκριμένες ανεπάρκειες στους τομείς της παρακολούθησης των επιδόσεων και 
της αξιολόγησης. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι διαδικασίες επιλογής και χορήγησης δεν 
συμμορφώνονταν πλήρως με τις βασικές αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Επίσης, 
οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι δεν έχουν εξαλειφθεί οι κίνδυνοι σύγκρουσης συμφερόντων.  

Οι ελεγκτές εξέτασαν τα συστήματα και τις δικλίδες ελέγχου που εφαρμόζονται σε πέντε 
οργανισμούς: στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων (Frontex), στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων. Οι οργανισμοί αυτοί από κοινού αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 90 % της 
συνολικής χρηματοδότησης μέσω επιχορηγήσεων κατά την περίοδο 2013-2015, η οποία ανήλθε 
σε 740 εκατομμύρια ευρώ. 

Οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, αν και κατά γενικό κανόνα οι ελεγχθέντες οργανισμοί 
χορηγούσαν και κατέβαλλαν τις επιχορηγήσεις σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, οι 
περισσότεροι από τους ελεγχθέντες οργανισμούς δεν εξέτασαν επαρκώς εναλλακτικούς τρόπους 
χρηματοδότησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχορηγήσεις δεν ήταν το πλέον αποτελεσματικό 
μέσο. Στις περιπτώσεις των περισσότερων οργανισμών υπάρχει περιθώριο για βελτίωση των 
διαδικασιών χορήγησης των επιχορηγήσεων, των συστημάτων ελέγχου και της μέτρησης των 
επιδόσεων. Οι ελεγκτές δηλώνουν ότι οι οργανισμοί δεν μετρούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο την 
αποτελεσματικότητα των επιχορηγήσεών τους.  
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«Κατά γενικό κανόνα, οι επιχορηγήσεις συνέβαλαν στην υλοποίηση των πολιτικών αυτών των 
οργανισμών», δήλωσε ο δρ Louis Galea, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος 
για την έκθεση. «Ωστόσο, οι οργανισμοί δεν ανέπτυξαν κατάλληλα συστήματα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης για τις χρηματοδοτούμενες μέσω επιχορηγήσεων δραστηριότητές τους». 

Οι ελεγκτές συνέστησαν σε όλους τους οργανισμούς που χορηγούν επιχορηγήσεις τα εξής: 

• Πριν από τη δρομολόγηση της διαδικασίας χορήγησης επιχορηγήσεων, να εξετάζουν αν οι 
επιχορηγήσεις συνιστούν το αποτελεσματικότερο μέσο. Εφόσον δικαιολογείται από τις 
συνθήκες, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι απλουστευμένες επιλογές κόστους και η απευθείας 
ανάθεση. 

• Τα προγράμματα εργασίας των οργανισμών πρέπει να προσδιορίζουν ποιες δραστηριότητες 
πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω επιχορηγήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στους συγκεκριμένους 
στόχους και τα αποτελέσματα που προσδοκάται να επιτευχθούν με τις επιχορηγούμενες 
δράσεις, καθώς και στους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους που προβλέπεται να 
χρειαστούν για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. 

• Να θεσπίσουν επίσημες εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες να σέβονται τις αρχές της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και να προβλέπουν δικλίδες ασφαλείας έναντι πιθανών 
συγκρούσεων συμφερόντων. 

• Να ενισχύσουν περαιτέρω το σύστημα ελέγχων επαλήθευσης όσον αφορά την υλοποίηση των 
επιχορηγούμενων έργων. 

• Να θεσπίσουν συστήματα παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις, 
βάσει βασικών δεικτών επιδόσεων προσανατολισμένων στα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, 
καθώς και βάσει των αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων αξιολογήσεων. 

 

Η ειδική έκθεση αριθ. 12/2016 με τίτλο «Χρήση των επιχορηγήσεων από τους οργανισμούς: όχι πάντοτε η 
ενδεδειγμένη ή αποδεδειγμένα αποτελεσματική επιλογή» είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπο 
του ΕΕΣ eca.europa.eu. 

 


