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Οι κανόνες σχετικά με τους τελικούς ελέγχους όσον
αφορά τις δαπάνες στους τομείς της συνοχής και της
αγροτικής ανάπτυξης είναι κατάλληλοι, αλλά
εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, δηλώνουν οι
ελεγκτές της ΕΕ
Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι κατευθυντήριες γραμμές
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη μέλη όσον αφορά τους τελικούς ελέγχους επί των
δαπανών στους τομείς της συνοχής και της αγροτικής ανάπτυξης είναι επαρκείς, αλλά μένει
να αντιμετωπιστούν ορισμένοι κίνδυνοι. Στο μέλλον θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη
έμφαση στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, οι κανόνες στους τομείς της συνοχής και
της αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω και πρέπει να διαβιβάζεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πλήρης έκθεση σχετικά με το κλείσιμο,
δηλώνουν οι ελεγκτές.
Μετά τη λήξη μιας περιόδου προγραμματισμού, τα προγράμματα πρέπει να εκκαθαρίζονται
οικονομικά. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του μεριδίου της ΕΕ στη συγχρηματοδότηση
παράτυπων δαπανών έργων από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και την επιστροφή του οικείου
ποσού στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «κλείσιμο». Οι έλεγχοι που
πραγματοποίησε η ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013 κατέδειξαν σε αρκετές περιπτώσεις ότι τα
προγράμματα στους τομείς τόσο της συνοχής όσο και της αγροτικής ανάπτυξης έτειναν να
εμφανίζουν σημαντικά επίπεδα παράτυπων δαπανών.
Οι ελεγκτές συνέκριναν τις ρυθμίσεις για το κλείσιμο των προγραμμάτων στους δύο τομείς πολιτικής
και αξιολόγησαν με ποιον τρόπο η Επιτροπή αποκόμισε βεβαιότητα ότι η τελική δήλωση περιείχε
δαπάνες οι οποίες ήταν νόμιμες και κανονικές και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους
στόχους. Ανέλυσαν επίσης τη διάρκεια της διαδικασίας κλεισίματος και την υποβολή των σχετικών
στοιχείων.
Όσον αφορά την περίοδο 2007-2013, διαπίστωσαν ότι παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη ήταν
υποχρεωμένα να υποβάλλουν στοιχεία προς αξιολόγηση από την Επιτροπή, η πληρωμή του τελικού
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της ειδικής έκθεσης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
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υπολοίπου δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την επίτευξη των εκροών και των αποτελεσμάτων.
«Το κλείσιμο είναι ένα σημαντικό στάδιο του κύκλου ζωής ενός προγράμματος», δήλωσε ο Ladislav
Balko, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Η αξιολόγηση
της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δαπανών πρέπει οπωσδήποτε να
περιλαμβάνει ανάλυση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.»
Το κλείσιμο δεν συνέπεσε χρονικά με τη λήξη ούτε της περιόδου προγραμματισμού ούτε της
περιόδου επιλεξιμότητας. Δεδομένου ότι η διαδικασία κλεισίματος ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά
έτη, οι αλληλεπικαλύψεις μεταξύ διαφορετικών περιόδων και οι δυσκολίες στην παρακολούθηση
δραστηριοτήτων προηγούμενων ετών συνεπάγονται κινδύνους για την αποτελεσματικότητα.
Εξάλλου, η δυνατότητα ανάλωσης του προϋπολογισμού ενός προγράμματος δύο ή τρία έτη μετά τη
λήξη του αποθαρρύνει την έναρξη των εργασιών της επόμενη περιόδου.
Ένα άλλο πρόβλημα σχετίζεται με την υποβολή στοιχείων: οι ελεγκτές εκτιμούν ότι η Επιτροπή
πρέπει να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενοποιημένη έκθεση κλεισίματος
με βασικές πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικότερες πτυχές της υλοποίησης των προγραμμάτων
που σχετίζονται με τις επιδόσεις και τη συμμόρφωση.
Σε γενικές γραμμές, οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη όσον αφορά το
κλείσιμο των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 ήταν πλήρεις και καταρτίστηκαν εγκαίρως, και
η Επιτροπή περέσχε πρόσθετη στήριξη για την κάλυψη των αναγκών των κρατών μελών. Τα κράτη
μέλη έμειναν ικανοποιημένα από τη στήριξη και έκριναν, ως επί το πλείστον, ότι ήταν καλά
προετοιμασμένα για τη διαδικασία κλεισίματος.
Οι ελεγκτές προσδιόρισαν ορισμένους κινδύνους οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά το
κλείσιμο των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Συγκεκριμένα, δεν προβλέπονται δεσμευτικές
προθεσμίες σε ορισμένους τομείς σχετικούς με το κλείσιμο, γεγονός που μπορεί να συντελέσει σε
πρόσθετες καθυστερήσεις.
Τέλος, οι ελεγκτές εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τα
κράτη μέλη και την Επιτροπή δεν επαρκούν για τη διασφάλιση, κατά το κλείσιμο, της νομιμότητας
και της κανονικότητας των δαπανών σε σχέση με χρηματοοικονομικά μέσα, συμβατικές
προκαταβολές και ορισμένα μεγάλα έργα που σχετίζονται με κρατικές ενισχύσεις.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του κλεισίματος της περιόδου 2007-2013, οι ελεγκτές
συνιστούν στην Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία έγκριση μεγάλων έργων και την εφαρμογή από
τα κράτη μέλη διαδικασιών για την επαλήθευση της επιλεξιμότητας των δαπανών, ιδίως εκείνων που
σχετίζονται με χρηματοοικονομικά μέσα και συμβατικές προκαταβολές. Συνιστούν επίσης στα κράτη
μέλη να καταβάλλουν εγκαίρως την πλήρη συνεισφορά της ΕΕ στους δικαιούχους των έργων.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις για το κλείσιμο στους τομείς της συνοχής και της
αγροτικής ανάπτυξης μετά το 2020 θα βελτιώσουν τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, οι ελεγκτές
συνιστούν στην Επιτροπή, στις νομοθετικές προτάσεις της:
να εναρμονίσει περαιτέρω τις κανονιστικές διατάξεις στους τομείς της συνοχής και της
•
αγροτικής ανάπτυξης, με στόχο μια εναρμονισμένη ετήσια διαδικασία διασφάλισης·
•
να θεσπίσει διαδικασία τελικής αποδοχής όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα
των δαπανών, καθώς και τις εκροές και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μετά το κλείσιμο των
προγραμμάτων·
•

να προσδιορίσει με ποιον τρόπο θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
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Συμβούλιο σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας κλεισίματος· και
•
να εξαλείψει την αλληλεπικάλυψη των περιόδων επιλεξιμότητας και να καταστήσει
υποχρεωτικό το κλείσιμο των προγραμμάτων αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας.

Σημείωμα προς τους συντάκτες
Οι πολιτικές συνοχής και αγροτικής ανάπτυξης αντιπροσωπεύουν το 44 % περίπου του
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την περίοδο 2007-2013, το ποσοστό αυτό
αντιστοιχεί σε 430 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου.
Η ειδική έκθεση αριθ. 36/2016, με τίτλο «Αξιολόγηση των ρυθμίσεων για το κλείσιμο των
προγραμμάτων στους τομείς της συνοχής και της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 20072013», διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ.
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