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03Σύνοψη

I
Οι πανοραμικές επισκοπήσεις αποτελούν ένα νέο είδος 
δημοσίευσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(εφεξής «το Συνέδριο»). Πραγματεύονται ευρύτερα θέματα 
τα οποία ανακύπτουν από το έργο του, καθώς και από 
τις γνώσεις και την πείρα που συσσωρεύει. Σκοπός τους 
είναι να αποτελέσουν τη βάση της διαβούλευσης και του 
διαλόγου του Συνεδρίου με τα ενδιαφερόμενα για το έργο 
του μέρη. Οι εν λόγω εκθέσεις τού παρέχουν την ευκαιρία 
να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με σημαντικά θέματα, 
τα οποία, κατ’ αρχήν, δεν θα αποτελούσαν αντικείμενο 
ελέγχου. Η πρώτη πανοραμική επισκόπηση πραγματεύεται 
ζητήματα απτόμενα των ρυθμίσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
λογοδοσία και τον έλεγχο. Η παρούσα δεύτερη πανοραμική 
επισκόπηση εξετάζει τους κινδύνους που επαπειλούν τη 
δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

II
Ορθές δημόσιες δαπάνες σημαίνουν ότι τα χρήματα των 
φορολογουμένων δαπανώνται σε προτεραιότητες που 
κρίνονται επωφελείς για το κοινωνικό σύνολο και για τις 
οποίες εκφράζεται σχετική επιθυμία (μέσω των εκλεγμένων 
εκπροσώπων του), ότι επιτυγχάνουν τους δεδηλωμένους 
στόχους τους κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και 
οικονομικό, και ότι ένα σύστημα ελέγχων και ισορροπιών 
εξασφαλίζει τη δημοκρατική υποχρέωση λογοδοσίας και 
την αποτελεσματική διακυβέρνηση.

III
Επί μακρόν αυτό που προείχε ήταν κυρίως ο προϋπολογι-
σμός της ΕΕ να δαπανάται σύμφωνα με τους κανόνες που 
αφορούσαν την εκτέλεσή του, χωρίς να αποδίδεται ιδιαί-
τερη προσοχή στην αποδοτικότητά του και στο κατά πόσον 
εξασφάλιζε την προστιθέμενη αξία της ΕΕ, ήτοι τα σαφή και 
απτά οφέλη για την ΕΕ και τους πολίτες της, τα οποία δεν 
θα επιτυγχάνονταν με την ανάλωση πόρων μόνο σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

IV
Το παρόν αποτελεί σύνοψη λεπτομερέστερης έκθεσης στην 
οποία τα προαναφερόμενα ζητήματα αναλύονται εκτε-
νέστερα. Αμφότερα τα έγγραφα ερείδονται σε μια σειρά 
τεχνικών δελτίων, τα οποία παρέχουν λεπτομερέστερες 
πληροφορίες σχετικά με τις πηγές των εσόδων της ΕΕ, τις 
διαφορετικές κατηγορίες των δαπανών του προϋπολογι-
σμού (γνωστές ως τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ)) και τη διαδικασία σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων.

V
Κίνδυνος για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση υφίστα-
ται στις εξής περιπτώσεις:

α) ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν χρησιμοποιείται σύμ-
φωνα με τον προορισμό του, ήτοι για τους σκοπούς 
και σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει η αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή (νομιμότητα και κανονι-
κότητα των δαπανών)·

β) ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν καταχωρίζεται ορθά 
στους ετήσιους οικονομικούς λογαριασμούς (αξιοπι-
στία των λογαριασμών)1·

γ) ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν δαπανάται κατά τρόπο 
συνετό, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσι-
ονομικής διαχείρισης (οικονομία, αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα)· και

δ) οι δαπάνες της ΕΕ δεν αποφέρουν πρόσθετη αξία και 
τα αναμενόμενα οφέλη δεν επέρχονται στην πράξη 
(προστιθέμενη αξία της ΕΕ).

VI
Η ορθή διαχείριση των ανωτέρω κινδύνων εξασφαλίζει 
ποιοτικές δαπάνες, ήτοι δαπάνες αποτελεσματικές και 
οικονομικές, εκτελούμενες κατά τρόπο αποδοτικό και σύν-
νομο. Ωστόσο, το Συνέδριο έχει εντοπίσει μια σειρά καίριων 
ζητημάτων που χρήζουν ιδιαίτερης μνείας και αναλύονται 
στα σημεία που ακολουθούν:

Κανόνες επιλεξιμότητας και λοιπές 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
ενισχύσεων από την ΕΕ

VII
Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων της ΕΕ χορηγείται σε 
επιχειρήσεις ή ιδιώτες που υποβάλλουν αίτηση για επιχο-
ρηγήσεις και επιδοτήσεις. Οι κανόνες για την καταβολή των 
σχετικών ποσών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς 
και οι προϋποθέσεις για την είσπραξή τους, ορίζονται στη 
νομοθεσία και συμπληρώνονται συχνά από άλλα κριτήρια 
και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που ορίζουν οι υπεύθυνοι 
διαχείρισης των κεφαλαίων της ΕΕ στα κράτη μέλη. Αυτές οι 
πρόσθετες απαιτήσεις υπάρχει ενδεχόμενο να είναι περιττές 
και να επιβάλλουν πρόσθετο διοικητικό φόρτο. Τα συστήματα 

1 Δεδομένου ότι, από το 2007, το Συνέδριο διατυπώνει θετική γνώμη 
σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών, η παρούσα επισκόπηση 
σχετικά με τους κινδύνους που επαπειλούν τη δημοσιονομική διαχείριση 
δεν αναφέρεται στο ζήτημα αυτό.
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ελέγχου στα διάφορα επίπεδα μπορεί να μην επαρκούν για 
τον έλεγχο της συμμόρφωσης με όλες τις προϋποθέσεις.

VIII
Εξαιτίας των πολύπλοκων κανόνων επιλεξιμότητας και των 
λοιπών προϋποθέσεων, η στοχοθέτηση των κεφαλαίων της 
ΕΕ κινδυνεύει να είναι ελλιπής και η χρησιμοποίηση του 
προϋπολογισμού της να μην είναι η βέλτιστη: οι δυνητικοί 
δικαιούχοι ενδέχεται να αποθαρρυνθούν και να μην υπο-
βάλουν αιτήσεις ενίσχυσης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
ενώ, λόγω της πολυπλοκότητας των κανόνων, καθίσταται 
δυσχερέστερο και δαπανηρότερο για τις διοικητικές αρχές 
να εξακριβώσουν τόσο την ορθότητα των αιτήσεων και των 
πληρωμών όσο και την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων 
για την καταβολή των ενισχύσεων.

IX
Μολονότι η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη μείωση και την 
απλούστευση της νομοθεσίας, οι αρχές των κρατών μελών 
και οι λοιποί δικαιούχοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες. Σε ορισμένους τομείς του προϋπολογισμού υπάρ-
χουν υπερβολικά πολλά επίπεδα κανόνων. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε αποκλίνουσες ερμηνείες και, κατά συνέπεια, σε 
ασυνεπή εφαρμογή των κανόνων αυτών.

Εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών 
που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις

X
Με τον όρο δημόσια σύμβαση νοείται η προμήθεια εμπο-
ρευμάτων, υπηρεσιών και εργασιών από δημόσιους φορείς. 
Σκοπός των περί δημόσιων συμβάσεων οδηγιών της ΕΕ είναι 
η προώθηση της ολοκλήρωσης της οικονομίας της ΕΕ («της 
εσωτερικής αγοράς») μέσω της διευκόλυνσης των διασυνο-
ριακών συμβάσεων και προμηθειών και της εξασφάλισης της 
διαφάνειας των εν λόγω διαδικασιών. Συνήθως, οι διοικητικές 
αρχές που λαμβάνουν ενισχύσεις από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ οφείλουν, για τις προμήθειές τους, να τηρούν τους περί 
δημόσιων συμβάσεων κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες 
και να εφαρμόζουν τους γενικούς κανόνες περί διαφάνειας 
(ανοικτός χαρακτήρας) και ίσης μεταχείρισης των δυνητικών 
προμηθευτών. Η μη τήρηση αυτών των κανόνων και διαδικα-
σιών ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την αύξηση του κόστους 
για το δημόσιο ταμείο, τον ελλιπή ανταγωνισμό, την απόρ-
ριψη υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις ή πρόσθετα 
έξοδα και καθυστερήσεις λόγω ακύρωσης συμβάσεων.

XI
Από τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών του Συνε-
δρίου προκύπτει ότι πολλά από τα διαπιστωνόμενα σφάλ-
ματα οφείλονται σε πλημμελή εφαρμογή των περί δημόσιων 
συμβάσεων κανόνων και διαδικασιών. Η πλημμελής αυτή 
εφαρμογή μπορεί να είναι εκούσια, προκειμένου να ευνοη-
θούν συγκεκριμένοι προμηθευτές εις βάρος άλλων, ή ακού-
σια, λόγω εσφαλμένης κατανόησης των κανόνων.

Ικανότητα των αρχών των κρατών μελών 
να διαχειρίζονται και να δαπανούν  
τα κονδύλια της ΕΕ

XII
Οι αρχές των κρατών μελών φέρουν την ευθύνη της εξα-
σφάλισης ότι οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις καταβάλ-
λονται σε επιλέξιμους δικαιούχους και ότι τα αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά ανακτώνται δεόντως. Το κόστος της 
συγκρότησης φορέων και συστημάτων που διαχειρίζονται 
κεφάλαια της ΕΕ επιμερίζεται μεταξύ των κρατών μελών και 
της ΕΕ, με τα πρώτα να διαθέτουν κάποιο βαθμό διακριτικής 
ευχέρειας ως προς τον τρόπο οργάνωσης.

XIII
Τα κονδύλια της ΕΕ δαπανώνται μέσω των 28 εθνικών διοι-
κήσεων και πολλών περιφερειακών και τοπικών αρχών, με 
διαφορετική διοικητική ικανότητα (δεξιότητες και πόρους). 
Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σφαλμάτων, καθώς και 
τον κίνδυνο δαπανών χαμηλής ποιότητας. Επίσης, μπορεί 
να επιβραδύνει την υλοποίηση δραστηριοτήτων και έργων 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, να επηρεάσει αρνητικά 
την ποιότητα των ρυθμιστικών δραστηριοτήτων και να 
παρεμποδίσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών.

Συντονισμός του προϋπολογισμού της ΕΕ 
με τους εθνικούς προϋπολογισμούς υπό 
την πίεση για ανάλωση των πόρων της ΕΕ

XIV
Ο ετήσιος χαρακτήρας του προϋπολογισμού της ΕΕ μπορεί 
να δημιουργήσει προβλήματα στη χρηματοδότηση δρά-
σεων των οποίων η υλοποίηση απαιτεί περισσότερα του 
ενός έτη. Η μετατροπή των χρηματοδοτικών αποφάσεων σε 
συγκεκριμένες προτεραιότητες και δράσεις απαιτεί χρόνο. 
Επιπλέον, οι δημοσιονομικές διεργασίες της ΕΕ και αυτές 
των κρατών μελών ουδόλως ταυτίζονται: διενεργούνται 
από διαφορετικούς παράγοντες με διαφορετικές προτεραι-
ότητες ο καθένας και ακολουθούν διαφορετικούς κύκλους. 
Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αλληλοεπικαλύψεις, 
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κενά ή αντιφάσεις μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και 
των εθνικών προϋπολογισμών.

XV
Πολλές δραστηριότητες και πολλά έργα χρηματοδοτούνται 
τόσο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και από τον εθνικό 
προϋπολογισμό («συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες»), υπό 
την προϋπόθεση ότι οι δύο αυτοί προϋπολογισμοί διαθέ-
τουν πόρους. Τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε 
ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια τη 
σοβαρή μείωση ή και την παντελή έλλειψη εθνικών πόρων 
για την υλοποίηση των δράσεων. Εξάλλου, προβληματική 
μπορεί επίσης να αποδειχθεί η βιωσιμότητα των χρημα-
τοδοτούμενων από την ΕΕ δράσεων, μόλις παύσουν να 
διατίθενται τα κεφάλαια της ΕΕ.

XVI
Εξαιτίας της μεγάλης έμφασης που δίνεται στην ανάλωση 
του προϋπολογισμού της ΕΕ («προσέγγιση βασιζόμενη στις 
εισροές»), οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση δραστηριοτήτων 
και έργων εστιάζουν συχνά στη συμμόρφωση με τις προϋ-
ποθέσεις για τη χορήγηση και τη χρησιμοποίηση των κεφα-
λαίων, ανεξαρτήτως των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων.

Αντίκτυπος των ετήσιων 
προϋπολογισμών της ΕΕ  
στις δραστηριότητες και  
τη διαχείριση  
των ταμειακών ροών

XVII
Οι αρχές των κρατών μελών, οι λοιποί εμπλεκόμενοι και οι 
δικαιούχοι μπορούν να λαμβάνουν ταμειακές προκαταβολές 
(«προχρηματοδότηση») για την εκκίνηση των δραστηριοτήτων 
τους. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος η ασκόπως μακρά περίοδος 
προχρηματοδότησης να αυξήσει την πιθανότητα σφαλμάτων 
και απωλειών και να δυσχεράνει εξαιρετικά τον αναπροσα-
νατολισμό των δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης των στόχων. Δεδομένου ότι οι προθεσμίες για την 
υποβολή των δηλώσεων δαπανών είναι μακρές, τα προβλή-
ματα καθίστανται εμφανή μετά την πάροδο αρκετών ετών, 
όταν ενδεχομένως είναι πολύ αργά για να διορθωθούν.

XVIII
Στο μέλλον, τα κράτη μέλη θα κληθούν να εισφέρουν 
1 234 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να καλύψουν 
τις εκταμιεύσεις βάσει ανειλημμένων υποχρεώσεων. Το 

ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει 908 δισεκατομμύρια ευρώ τα 
οποία συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 2014-2020 (πληρωμές), 
καθώς και επιπλέον 326 δισεκατομμύρια ευρώ για εκτα-
μιεύσεις βάσει υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί στο 
πλαίσιο προηγούμενων ΠΔΠ. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει 
την ικανότητα της Επιτροπής να ικανοποιεί όλα τα αιτήματα 
πληρωμών κατά το έτος υποβολής τους.

Οφέλη από τις δαπάνες 
του προϋπολογισμού της ΕΕ — 
«προστιθέμενη αξία της ΕΕ»

XIX
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προέρχονται από τον προϋπολογισμό της πρέ-
πει να αποφέρουν τόσο στην ίδια όσο και στους πολίτες της 
σαφή και απτά οφέλη, τα οποία δεν θα επιτυγχάνονταν με 
δαπάνες μόνο σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

XX
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ απλώς αυξάνει τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια, 
χωρίς να προσδίδει κάποια ιδιαίτερη διάσταση η οποία να 
χαρακτηρίζει την ΕΕ. Τα κεφάλαια της ΕΕ κινδυνεύουν να 
χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες που θα εκτελού-
νταν ούτως ή άλλως από τα κράτη μέλη και τους λοιπούς 
δικαιούχους («φαινόμενο της μη αποδοτικής δαπάνης») 
ή να μην επαρκούν για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων.

Ποιότητα των στοιχείων και  
των πληροφοριών

XXI
Η Επιτροπή συντονίζει πολλούς παράγοντες που εμπλέκο-
νται στη χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού, χωρίς να 
είναι πάντοτε σε θέση να επιβάλει τυποποιημένες διαδικα-
σίες και συστήματα διαχείρισης. Η πρόκληση στην οποία 
καλείται να ανταποκριθεί είναι να εξασφαλίσει ότι κατάλ-
ληλα στοιχεία συγκεντρώνονται εγκαίρως από τους παρεμ-
βαίνοντες και ότι αυτά ελέγχονται αποτελεσματικά.

XXII
Επιπλέον, η εκ μέρους της Επιτροπής παρακολούθηση, 
δημοσιονομική διαχείριση και διαχείριση των επιδόσεων 
βασίζονται συχνά σε περιορισμένες, ελλιπείς ή αναξιόπιστες 
πληροφορίες.



Σύνοψη 06

Έλεγχοι και μη καταλογιζόμενες   
στον προϋπολογισμό της ΕΕ δαπάνες

XXIII
Οι δαπάνες που δεν καταλογίζονται στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ συνήθως αποδίδονται («ανακτώνται») από τους 
δικαιούχους. Η Επιτροπή έχει επίσης τη δυνατότητα να 
εφαρμόσει «διορθώσεις» στις δαπάνες που βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τις οποίες δηλώνουν τα κράτη 
μέλη, απορρίπτοντάς τις στην ουσία ως μη καταλογιστέες 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ και, επομένως, αναπέμποντάς 
τις προς καταλογισμό στον εκάστοτε εθνικό προϋπολογι-
σμό. Εντούτοις, η διαχείριση των διορθώσεων αυτών είναι 
περίπλοκη διαδικασία και τα κράτη μέλη δεν έχουν επαρκή 
κίνητρα για να επιδιώκουν τη διόρθωση των αδυναμιών των 
συστημάτων τους. Στην περίπτωση ορισμένων κατηγοριών 
δαπανών, ιδίως στον τομέα της συνοχής, τα κράτη μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να αντικαθιστούν απορριφθείσες 
δαπάνες με άλλες, επιλέξιμες.

XXIV
Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να ελέγχει άμεσα και συστη-
ματικά όλα τα τμήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ που 
δαπανούν τα κράτη μέλη, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργα-
νισμοί, ούτε τις δαπάνες που δηλώνουν οι δικαιούχοι. 
Επαφίεται στην κρίση ανεξάρτητων ελεγκτών, οι οποίοι 
πιστοποιούν τις εκάστοτε δαπάνες, καθώς και σε περιορι-
σμένους ελέγχους που διενεργούν οι δικοί της επιχειρησια-
κοί υπάλληλοι και ελεγκτές.

XXV
Ωστόσο, η πιστοποίηση των δαπανών από ανεξάρτη-
τους ελεγκτές εξαρτάται από την ποιότητα και τον χρόνο 
πραγματοποίησης των εργασιών τους ή από την ανεξαρ-
τησία των ιδίων. Οι εξακριβώσεις της ίδιας της Επιτροπής 
ενδέχεται να επηρεάζονται αρνητικά από τις αδυναμίες που 
χαρακτηρίζουν τη στρατηγική της όσον αφορά τον έλεγχο.

Ποιες ευκαιρίες υπάρχουν και τι πρέπει 
να γίνει;

XXVI
Τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για 
την ορθή και συνετή διάθεση των κεφαλαίων της ΕΕ, ενώ, τα 
τελευταία χρόνια, και οι δύο πλευρές έχουν ήδη λάβει επιτυχώς 
πολλά μέτρα για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

XXVII
Ωστόσο, η έναρξη ισχύος του νέου δημοσιονομικού πλαισίου 
το 2014, η θέσπιση της σχετικής εκτελεστικής νομοθεσίας 
και ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός, σε συνδυασμό με τη 
δέσμευση της Επιτροπής για μεγαλύτερη εστίαση του προϋ-
πολογισμού στις επιδόσεις, προσφέρουν ευκαιρίες για απλού-
στευση και βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ.

XXVIII
Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι προαναφερόμενες ευκαιρίες, 
όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ οφείλουν, ο καθένας στον τομέα του, να επικεντρωθούν:

— στα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία της ΕΕ,

— στη διαχείριση των επιδόσεων,

— στη δημοσιονομική διαχείριση,

— στις ρυθμίσεις ελέγχου και τις εργασίες τρίτων, και

— στην ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΔΠ.
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01 
Οι εισφορές των κρατών μελών στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ (εφεξής «ο προ-
ϋπολογισμός της ΕΕ») συγκεντρώνονται από κοινού και χρησιμοποιούνται για την 
προώθηση προγραμμάτων και δράσεων που υποστηρίζουν και προάγουν τους στό-
χους πολιτικής της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός συμπληρώνει τη νομοθετική δράση της 
Ευρωπα ϊ κής Επιτροπής (εφεξής «η Επιτροπή») και των λοιπών θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ που σκοπό έχει την προώθηση των στόχων της Συνθήκης και της ΕΕ. Ο ετήσιος 
προϋπολογισμός της ΕΕ είναι μικρός σε σύγκριση με το σύνολο των εσόδων και των 
δημόσιων δαπανών των κρατών μελών: αντιστοιχεί σε ελάχιστα άνω του 1 % του 
συνδυασμένου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους (ΑΕΕ) και στο 2 % περίπου 
των συνολικών δημόσιων δαπανών τους (βλέπε γράφημα 1). Επίσης, αντιστοιχεί σε 
μέρος μόνο της στήριξης που έχει διατεθεί για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστω-
τικής κρίσης και της κρίσης δημόσιου χρέους.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντιστοιχεί σε μικρό μέρος των πόρων και 
των δημόσιων δαπανών των κρατών μελών (2012)

Πηγή: Eurostat.

Γρ
άφ

ημ
α 

1

ΑΕΕ
των κρατών μελών της ΕΕ (2012)
≈ 13 000 δισεκατομμύρια ευρώ

∆ημόσιες δαπάνες των κρατών
μελών της ΕΕ (2012)

≈ 6 400 δισεκατομμύρια ευρώ

Προϋπολογισμός της ΕΕ (2012)
142 δισεκατομμύρια ευρώ
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02 
Η χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση δημόσιου χρέους ήταν η αφορμή για να 
τεθούν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο και την ανάπτυξη της ΕΕ, καθώς και 
όσον αφορά τη σημασία της συμμετοχής σε αυτή. Οι μακρές συζητήσεις πριν από 
την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της περιόδου 2014-2020 
(βλέπε πλαίσιο 1)1 και η απροθυμία των κρατών μελών να αυξήσουν τον προϋπολογι-
σμό πληρωμών2 κατέδειξαν ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση για τη χρηματοδότηση 
της ΕΕ, η οποία θεωρείται ως μέσο προαγωγής του «ευρωπαϊκού σχεδίου» εις βάρος 
των εθνικών απαιτήσεων.

03 
Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένουν από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ να χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό διαφάνειας. Η αρνητική 
γνώμη που διατυπώνει κάθε χρόνο, κατά τα τελευταία 19 οικονομικά έτη, το Ευρωπαϊ-
κό Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής «το Συνέδριο») στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας 
(DAS) (βλέπε πλαίσιο 2) σχετικά με τις δαπάνες της ΕΕ αποτελεί πρόβλημα για την 
ΕΕ. Συγκεκριμένα, η αρνητική γνώμη μπορεί ακουσίως να προβάλει το μήνυμα ότι τα 
αναφερόμενα σφάλματα υποδηλώνουν ότι οι δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ 
επηρεάζονται σοβαρά από φαινόμενα απάτης και διαφθοράς, κάτι που με τη σειρά 
του υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ3.

04 
Οι κυβερνήσεις και οι φορολογούμενοι των κρατών μελών επιθυμούν τα κεφάλαια 
που εισφέρουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ να αξιοποιούνται με αποδοτικότερο 
τρόπο, ήτοι να δαπανώνται με τον προσφορότερο τρόπο και με σωστή διαχείριση, 
να χρησιμοποιούνται για τους εγκεκριμένους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σκοπούς και να αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

05 
Βασιζόμενη σε 35ετή εμπειρία στον έλεγχο των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ, 
η παρούσα πανοραμική επισκόπηση σχετικά με τους κινδύνους που επαπειλούν τη 
δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ παρουσιάζει μια γενική εικόνα 
των χρηματοδοτικών ροών της ΕΕ και εκθέτει συνοπτικά τα ζητήματα που πρέπει 
να διευθετηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η μέγιστη δυνατή 
αποδοτικότητα των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ προς όφελος των φορολο-
γουμένων της. Η πανοραμική επισκόπηση περιλαμβάνει τρία μέρη:

α) σύνοψη στην οποία επισκοπούνται τα σημαντικότερα ζητήματα·

β) την παρούσα αναλυτική έκθεση η οποία θέτει το πλαίσιο και παρέχει πληροφο-
ρίες σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τους εμπλεκομένους στη διαδικασία 
διάθεσης των πόρων της ΕΕ και τις λοιπές χρηματοδοτικές ροές·

γ) επιμέρους τεχνικά δελτία για καθέναν από τους σημαντικότερους τομείς του 
ΠΔΠ, για καθεμία από τις πηγές εσόδων της ΕΕ και για τις δημόσιες συμβάσεις, 
στα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά και ζητήματα.

1 Απαιτήθηκαν δυόμισι έτη 
για την επίτευξη συμφωνίας 
επί του ΠΔΠ 2014-2020. 
Η συμφωνία έγινε δεκτή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στις 19 Νοεμβρίου 2013 και 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 
στις 2 Δεκεμβρίου 2013.

2 Βλέπε ετήσια έκθεση σχετικά 
με το οικονομικό έτος 2012, 
σημεία 1.51 έως 1.53 (ΕΕ C 331 
της 14.11.2013).

3 Βλέπε γνώμη αριθ. 1/2010 
«Βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης 
του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: κίνδυνοι 
και προκλήσεις» (http://eca.
europa.eu), καθώς και την 
απάντηση του Συνεδρίου 
στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Μεταρρύθμιση 
του προϋπολογισμού σε μια 
Ευρώπη που αλλάζει».
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Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) μεταφράζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης σε χρηματοοικο-
νομικούς όρους για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών (άρθρο 312 της Συνθήκης της Λισαβόνας). Το ΠΔΠ ορίζει τα 
ετήσια ανώτατα ποσά (ανώτατα όρια) για το σύνολο των δαπανών της ΕΕ και για τις κύριες κατηγορίες δαπανών 
(τομείς). Δεν είναι τόσο αναλυτικό όσο ο ετήσιος προϋπολογισμός. Καθορίζοντας τα όρια των προς διάθεση πόρων 
για κάθε κατηγορία δαπανών, το ΠΔΠ επιβάλλει δημοσιονομική πειθαρχία και εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ 
αναπτύσσονται εντός των ορίων των ιδίων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ και σύμφωνα με τους στόχους πολιτι-
κής της ΕΕ. Επιπλέον, το σύστημα αυτό εξασφαλίζει προβλέψιμη εισροή πόρων για τις μακροπρόθεσμες προτεραιό-
τητες της ΕΕ και παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα στους δικαιούχους κεφαλαίων της ΕΕ. Το ΠΔΠ 2014-2020 ορίζει για 
τη συγκεκριμένη περίοδο το ανώτατο ύψος των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών του προϋπολογισμού 
στα 960 δισεκατομμύρια ευρώ και στα 908 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα (σε τιμές 2011).

Δήλωση αξιοπιστίας (DAS)

DAS — δήλωση σχετικά με την αξιοπιστία των οικονομικών λογαριασμών της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τη νομιμότη-
τα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η ΣΛΕΕ (άρθρο 287) ορίζει ότι το Συνέδριο ελέγχει, 
αφενός, εάν όλα τα έσοδα έχουν εισπραχθεί και όλες οι δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί κατά τρόπο σύννομο και, 
αφετέρου, εάν η δημοσιονομική διαχείριση ήταν χρηστή.

Ελεγκτική γνώμη τύπου DAS όσον αφορά τόσο την αξιοπιστία των λογαριασμών όσο και τη νομιμότητα και κανονι-
κότητα των σχετικών πράξεων εκδίδεται σπάνια. Λίγες είναι οι χώρες που απαιτούν από τους εθνικούς ελεγκτές τους 
τη διατύπωση τέτοιου είδους γνώμης και, κατά πάσα πιθανότητα, οι ελεγκτές των κρατών μελών δεν θα ήταν σε 
θέση να εκδώσουν θετική γνώμη τύπου DAS σχετικά με τον εκάστοτε εθνικό προϋπολογισμό. Το ανώτατο όργανο 
ελέγχου του Ηνωμένου Βασιλείου (National Audit Office), λόγου χάριν, στην ελεγκτική γνώμη που εκδίδει διατυπώ-
νει επιφυλάξεις σχετικά με την αξιοπιστία του συνόλου των εθνικών οικονομικών λογαριασμών, αλλά δεν εκφέρει 
γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα. Ομοίως, η Υπηρεσία Λογοδοσίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ (US 
Government Accountability Office) δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να διατυπώσει γνώμη σχετικά με τις οικονομικές 
καταστάσεις του κράτους.
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Τι είναι τα οικονομικά της ΕΕ και πώς γίνεται 
η διαχείρισή τους;

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ

06 
Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί της ΕΕ βασίζονται στο ΠΔΠ, το οποίο κατατάσσει τις προτε-
ραιότητες στις οποίες επικεντρώνονται οι δαπάνες της ΕΕ σε πέντε ευρείες κατηγορίες 
πολιτικής («τομείς») για μια συγκεκριμένη περίοδο (βλέπε πίνακα 1 και διάγραμμα 2):

α) Για κάθε έτος της συγκεκριμένης περιόδου, το ΠΔΠ ορίζει το ανώτατο ετήσιο ποσό 
για κάθε τομέα και θέτει ένα συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο για τα ποσά που μπορεί 
να δεσμεύσει και να καταβάλει η Επιτροπή (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 
πιστώσεις πληρωμών). Στην πράξη, ο προϋπολογισμός πληρωμών ορίζει το ανώ-
τατο ποσό που μπορεί να ζητήσει η Επιτροπή από τα κράτη μέλη προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις εκταμιεύσεις μετρητών που θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει.

β) Όπως συμφωνήθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, ο ετήσιος προϋπο-
λογισμός της ΕΕ προβλέπει για κάθε κράτος μέλος το χρηματοδοτικό σύνολο που 
του αντιστοιχεί στους τομείς δαπανών της αγροτικής ανάπτυξης, της αλιείας και 
της πολιτικής συνοχής («προκαταρκτική κατανομή των κονδυλίων»). Ομοίως, τα 
ανώτατα όρια που τίθενται στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τις γεωργικές δαπάνες 
περιλαμβάνουν τις συνολικές ετήσιες επιχορηγήσεις που μπορούν να καταβλη-
θούν σε κάθε κράτος μέλος. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το 80 % του ΠΔΠ που διατίθεται 
προς όφελος των κρατών μελών και του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ έχει ήδη 
κατανεμηθεί προκαταρκτικά στα κράτη μέλη.

ΠΔΠ 2014-2020

(σε δισεκατομμύρια ευρώ)

Τομέας του ΠΔΠ Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Προκαταρκτικές 
κατανομές και 

εθνικά ανώτατα 
όρια

%

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 450,8 322,3 71

2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 373,2 353,2 95
3. Ασφάλεια και ιθαγένεια 15,7
4. Η Ευρώπη στον κόσμο 58,7

5. Διοίκηση 61,6

Σύνολο πιστώσεων ΠΔΠ 960,0 675,5 70

εκ των οποίων στα κράτη μέλη διατίθενται 839,7 675,5 80

Αποθεματικά 10,0

ΕΤΑ 30,5

Σύνολο πιστώσεων εκτός ΠΔΠ 40,5

Γενικό σύνολο πιστώσεων ΠΔΠ και πιστώσεων εκτός ΠΔΠ 1 000,5 675,5 68

Π
ίν

ακ
ας

 1
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Πολυετής προϋπολογισμός (ΠΔΠ) 2014-2020

Πηγή: Αριθμητικά στοιχεία του Συνεδρίου βάσει πληροφοριών προερχόμενων από την Επιτροπή.

Γρ
άφ

ημ
α 

2

|<--------------------- |<---------------------

|<------------------

Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
451 δισ. ευρώ

47 %

Βιώσιμη ανάπτυξη:
φυσικοί πόροι 
373 δισ. ευρώ

39 %

Πληρωμές
 908 δισ. ευρώ

Εκταμιεύσεις βάσει των
υποχρεώσεων που ανελήφθησαν

δυνάμει προηγούμενων Π∆Π
 326 δισ. ευρώ

0 150 300 450 600 750 900 1 050 1 200

Πληρωμές από τον προϋπολογισμό δυνάμει του Π∆Π 2014-2020 (908 δισ. ευρώ)

∆ημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων του Π∆Π 2014-2020  (960 δισ. ευρώ)

Η Ευρώπη στον κόσμο
59 δισ. ευρώ

6 %

Ασφάλεια και ιθαγένεια
16 δισ. ευρώ

2 %

∆ιοίκηση
62  δισ. ευρώ

6 %

|<----------------

07 
Βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
και του ΠΔΠ 2014-2020, ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις 
προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ που αποβλέπουν στην τόνωση της ανάπτυξης και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας4. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» ορίζει πέντε βασικούς 
στόχους τους οποίους πρέπει να επιτύχει η ΕΕ έως το 2020, με κεφάλαια προερχόμενα 
τόσο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. 
Συγκεκριμένα:

α) αύξηση της απασχόλησης: θέσεις εργασίας για το 75 % του πληθυσμού ηλικίας 
μεταξύ 20 και 64 ετών·

β) βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου: μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλει-
ψης του σχολείου κάτω του 10 % και αύξηση της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ώστε τουλάχιστον το 40 % του πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 30 και 34 ετών να 
έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση·

γ) βελτίωση των όρων που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία: το 3 % του ακα-
θάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην έρευνα 
και ανάπτυξη·

δ) προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της μείωσης της φτώχειας: μείωση κατά 
τουλάχιστον 20 εκατομμύρια του αριθμού των ατόμων που ζουν υπό συνθήκες 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ή που αντιμετωπίζουν τέτοιο κίνδυνο· και

4 Στρατηγική της ΕΕ για την 
οικονομική ανάπτυξη 
η οποία εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 
17 Ιουνίου 2010.
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5 Η ΕΤΕπ ανήκει στα κράτη 
μέλη και χρηματοδοτεί 
επενδυτικά έργα που 
προάγουν τους στόχους 
της ΕΕ. Το 90 % σχεδόν των 
δανείων της χορηγούνται 
σε κράτη μέλη, ενώ το 
εναπομένον 10 % σε 150 άλλες 
χώρες. Τα δάνεια της ΕΤΕπ 
μπορούν να συνδυαστούν 
με επιχορηγήσεις 
προερχόμενες από τον 
γενικό προϋπολογισμό και 
τα ΕΤΑ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων είναι μέλος του 
ομίλου της ΕΤΕπ και παρέχει 
κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου και εγγυήσεις σε 
ΜΜΕ.

6 Βλέπε τους προσωρινούς 
ενοποιημένους ετήσιους 
λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οικονομικό 
έτος 2013, σημείωση 7.1 — 
μηχανισμοί χρηματοδοτικής 
στήριξης, δανειοληπτικές 
και δανειοδοτικές 
δραστηριότητες υπό τη 
διαχείριση της Επιτροπής.

ε) μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (κλίμα/ενέργεια): μείωση των εκ-
πομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 20 % (ή και κατά 30 %, εάν το επιτρέπουν 
οι συνθήκες) σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ενέργεια προερχόμενη κατά 20 % 
από ανανεώσιμες πηγές και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20 %.

08 
Πέραν του ετήσιου γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ, η Επιτροπή είναι επίσης υπεύθυ-
νη για τη διαχείριση των κατωτέρω:

α) Των ευρωπαϊκών ταμείων ανάπτυξης (ΕΤΑ) (περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ 
για το 2013, 27 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020). Μολονότι οι 
εισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό των ΕΤΑ συμφωνούνται στο 
πλαίσιο διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων εκτός διαδικασίας έγκρισης του 
γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ, τα ΕΤΑ μπορούν να ενσωματωθούν στον προϋ-
πολογισμό της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ (βλέπε τεχνικό δελτίο για την Ευρώπη στον 
κόσμο). Η Επιτροπή διαχειρίζεται δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από τα 
ΕΤΑ χρησιμοποιώντας πόρους που έχουν διατεθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέων 
ενισχύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)5 διαχειρίζεται την επενδυ-
τική διευκόλυνση και τις επιδοτήσεις επιτοκίου.

β) Δανειοδοτικών και δανειοληπτικών πράξεων αξίας περίπου 57,2 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ στο τέλος του 20136. Υπό ειδικές συνθήκες και αφού λάβει σχετική 
εξουσιοδότηση, η ΕΕ (εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή) μπορεί να δανειστεί 
κεφάλαια προκειμένου να δανειοδοτήσει χώρες, εκπληρώνοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο την εντολή που έχει λάβει από τη Συνθήκη.

i) Τα δανειακά κεφάλαια εξασφαλίζονται με εγγύηση των 28 κρατών μελών. 
Χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση δανείων αντιστήριξης («back to back») 
στη δικαιούχο χώρα, ακριβώς υπό τους ίδιους όρους με τους οποίους ελήφθη 
το δάνειο, κατά τρόπο ώστε η Επιτροπή να μην εκτεθεί σε κανέναν κίνδυνο 
επιτοκίου ή συναλλάγματος.

ii) Τρία είναι τα κύρια μέσα: πρώτον, ο μηχανισμός στήριξης του ισοζυγίου πλη-
ρωμών (ΣΙΠ), ο οποίος παρέχει οικονομική βοήθεια σε χώρες εκτός ευρωζώ-
νης, με δάνεια ύψους 11,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 
προς την Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Ρουμανία· δεύτερον, ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ), ο οποίος παρέχει 
οικονομική στήριξη σε όλα τα κράτη μέλη, με δάνεια ύψους 44,5 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, προς την Ιρλανδία και την Πορτογα-
λία· επί του παρόντος δεν χορηγεί νέα δάνεια και οι δραστηριότητες στήριξης 
αντικαταστάθηκαν με στήριξη προερχόμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρη-
ματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και στη συνέχεια από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) (βλέπε σημείο 10 κατωτέρω)· τρίτον, η μα-
κροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ), η οποία παρέχει στήριξη σε 
χώρες-εταίρους ευρισκόμενες μεν εκτός Ευρώπης αλλά πλησίον της γεωγρα-
φικά, με δάνεια ύψους 0,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

iii) Επιπλέον, υπάρχουν τα δάνεια της Ευρατόμ που χορηγούνται σε κράτη μέλη 
και σε τρίτες χώρες για τη χρηματοδότηση έργων που αφορούν ενεργειακές 
εγκαταστάσεις (0,4 δισεκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2013) και τα 
γραμμάτια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), αξίας 
0,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2013).
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γ) Των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που αφορούν κυρίως τις συντάξεις και τις 
παροχές στο προσωπικό (45,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2013). Μο-
λονότι οι υπάλληλοι εισφέρουν από τον μισθό τους το ένα τρίτο του προβλεπό-
μενου κόστους των παροχών αυτών, τα κράτη μέλη εγγυώνται από κοινού την 
καταβολή τους και θα κληθούν να τις χρηματοδοτήσουν στο μέλλον.

δ) Του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις, το οποίο καλύπτει περιπτώ-
σεις αθέτησης υποχρεώσεων για δάνεια της ΕΤΕπ σε τρίτες χώρες.

ε) Ειδικών εκτός προϋπολογισμού μέσων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε περιπτώ-
σεις έκτακτης ανάγκης ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, αξίας έως και 1,4 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ ετησίως (αποθεματικό έκτακτης βοήθειας, Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσο ευελιξίας και Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση).

Οι ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης δημόσιου 
χρέους

09 
Τα κράτη μέλη ενισχύουν τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών τους στο πλαί-
σιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (βλέπε πλαίσιο 3). Επίσης, οφείλουν να ενσωματώνουν 
την καθοδήγηση και τους κανόνες της ΕΕ στην ετήσια πολιτική και τις δημοσιονομικές 
επιλογές τους.

10 
Για την αντιμετώπιση της κρίσης δημόσιου χρέους, οι χώρες της ευρωζώνης συνέστησαν 
διακυβερνητικούς μηχανισμούς χρηματοοικονομικής σταθερότητας (το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ7) και τον διάδοχό του, τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ8)). Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαπραγμάτευση αυτών 
των όρων πολιτικής που επιβάλλονται για την παροχή χρηματοοικονομικής συνδρομής 
από τους ανωτέρω μηχανισμούς, καθώς και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
με αυτούς. Ωστόσο, τα σχετικά δάνεια δεν εξασφαλίζονται από τον προ ϋπολογισμό της 
ΕΕ και δεν περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς της9.

7 Στο πλαίσιο του ΕΤΧΣ, 
χορηγήθηκαν δάνεια αξίας 
152,8 δισεκατομμυρίων ευρώ 
σε τρεις χώρες: Ιρλανδία, 
Πορτογαλία και Ελλάδα. 
Το ΕΤΧΣ έπαυσε να 
χορηγεί νέα δάνεια από 
την 1η Ιουλίου 2013. Οι 
χώρες της ευρωζώνης που 
χρειάζονται συνδρομή θα 
έχουν τη δυνατότητα να 
δανείζονται από τον ΕΜΣ, 
του οποίου η δανειοδοτική 
ικανότητα ανέρχεται σε 
500 δισεκατομμύρια ευρώ.

8 Ο ΕΜΣ συνεστήθη από τις 
χώρες της ευρωζώνης στις 
οποίες και ανήκει. Κάθε 
χώρα της ευρωζώνης που 
χρειάζεται συνδρομή θα 
έχει τη δυνατότητα να 
δανείζεται από τον ΕΜΣ, 
του οποίου η δανειοδοτική 
ικανότητα ανέρχεται 
σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ.

9 Επιπλέον, η Επιτροπή 
διαχειρίζεται τα 
συγκεντρούμενα διμερή 
δάνεια από τις χώρες της 
ευρωζώνης προς την 
Ελλάδα. Τα δάνεια αυτά 
δεν έχουν αντίκτυπο στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και 
δεν περιλαμβάνονται ούτε 
αναφέρονται στις οικονομικές 
καταστάσεις της.

Π
λα

ίσ
ιο

 3 Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ώστε η δέσμευσή τους να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» να αντανακλάται στους εθνικούς στόχους τους και τις πολιτικές τους για την ενίσχυση της ανάπτυ-
ξης. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι ένας ετήσιος κύκλος συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι οι επιμέρους προσπάθειες των κρατών μελών είναι συντονισμένες και στοχοθετημένες ώστε να 
επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη. Η Επιτροπή πραγματοποιεί ετησίως λεπτομερή 
ανάλυση των προγραμμάτων οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των διαφόρων χωρών και διατυ-
πώνει συγκεκριμένες για κάθε χώρα συστάσεις για τους επόμενους 12-18 μήνες. Το Συμβούλιο συζητά και εγκρίνει 
επισήμως αυτές τις συστάσεις, οι οποίες προσεπικυρώνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα 
κράτη μέλη δέχονται καθοδήγηση πολιτικής, προτού να οριστικοποιήσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους 
για το επόμενο έτος. Εάν οι συστάσεις δεν υλοποιηθούν εντός του καθοριζόμενου χρονοδιαγράμματος, ενδέχεται 
να διατυπωθούν και προειδοποιήσεις πολιτικής.
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10 Τα μερίδια των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών 
στο κεφάλαιο της ΕΚΤ 
υπολογίζονται βάσει τύπου 
που λαμβάνει υπόψη το 
αντίστοιχο μερίδιο της χώρας 
στον συνολικό πληθυσμό 
και στο ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν της ΕΕ. Οι εν λόγω δύο 
καθοριστικοί παράγοντες 
έχουν ισοδύναμη βαρύτητα. 
Η ΕΚΤ αναπροσαρμόζει τα 
μερίδια αυτά ανά πενταετία, 
καθώς και με κάθε νέα 
προσχώρηση χώρας στην 
ΕΕ. Η αναπροσαρμογή 
πραγματοποιείται βάσει 
στοιχείων παρεχόμενων από 
την Επιτροπή.

11 Η ΕΤΑΑ δημιουργήθηκε το 
1991 με σκοπό την προώθηση 
της επιχειρηματικότητας και 
τη στήριξη της μετάβασης σε 
ανοικτές και δημοκρατικές 
οικονομίες της αγοράς. 
Αναπτύσσει δράση σε 
34 χώρες της Κεντρικής 
Ευρώπης, της Κεντρικής 
Ασίας και της Νότιας και 
της Ανατολικής Μεσογείου. 
Στους μετόχους της 
συγκαταλέγονται 64 χώρες, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. Τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή 
κατέχουν σχεδόν το 63 % των 
μεριδίων της ΕΤΑΑ.

12 Δημοσιονομικός 
κανονισμός (ισχύων 
από 1ης Ιανουαρίου 2013), 
τίτλος IV κεφάλαιο 2, Μέθοδοι 
εκτέλεσης (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1). Οι μορφές 
διαχείρισης είναι τρεις (έως 
το 2013 ήταν πέντε). Υπό 
το καθεστώς της άμεσης 
διαχείρισης, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής, οι εκτελεστικοί 
οργανισμοί και οι επικεφαλής 
των αντιπροσωπειών 
της ΕΕ εποπτεύουν τη 
χρησιμοποίηση των 
κεφαλαίων. Η έμμεση 
διαχείριση αφορά τους 
αποκεντρωμένους 
οργανισμούς, τις τρίτες χώρες 
και τους διεθνείς οργανισμούς. 
Στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, τα κεφάλαια 
τελούν υπό τη διαχείριση των 
εθνικών φορέων υλοποίησης, 
οι οποίοι υπόκεινται σε 
ειδικό έλεγχο από τους 
οργανισμούς πιστοποίησης. 
Ο δημοσιονομικός 
κανονισμός καθορίζει τους 
μηχανισμούς εσωτερικού 
ελέγχου και λογιστικού 
ελέγχου για καθεμία από τις 
προαναφερόμενες μορφές 
διαχείρισης.

11 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν εντάσσεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ:

α) Η ΕΚΤ ανήκει στις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών μελών, των οποί-
ων τα αντίστοιχα μερίδια βασίζονται σε στοιχεία παρεχόμενα από την Επιτροπή10.

β) Το 2014 η ΕΚΤ θα αναλάβει την ευθύνη του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και 
θα έχει δικαίωμα εποπτείας και παρέμβασης σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα των συμμετεχόντων κρατών μελών (των 18 χωρών της ευρωζώνης, καθώς 
και των χωρών που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη, αλλά έχουν δικαίωμα προαι-
ρετικής συμμετοχής). Στην πράξη, η ΕΚΤ θα εποπτεύει άμεσα τις περίπου 130 με-
γαλύτερες τράπεζες της ευρωζώνης, ενώ οι υπόλοιπες θα παραμείνουν υπό την 
εποπτεία των εθνικών αρχών.

Το περίπλοκο δημοσιονομικό σύστημα της ΕΕ

12 
Το πλαίσιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι περίπλοκο (βλέπε 
γράφημα 4):

α) Υπάρχουν περισσότεροι από 30 τομείς πολιτικής, ευρύ φάσμα στόχων και πλη-
θώρα δραστηριοτήτων. Χιλιάδες έργα χρηματοδοτούνται από μια πλειάδα μέσων 
(επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δάνεια, εγγυήσεις, άμεση δημοσιονομική στήριξη 
σε τρίτες χώρες, καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και λοιποί μηχανισμοί για τη 
μόχλευση των κεφαλαίων της ΕΕ). Στους τελικούς δικαιούχους συγκαταλέγονται 
μεμονωμένα άτομα, εταιρείες, πανεπιστήμια, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα και δημόσιοι οργανισμοί.

β) Στην εκτέλεση του προϋπολογισμού εμπλέκονται τόσο φορείς από τα κράτη μέλη 
(σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), από τρίτες χώρες και από διεθνείς 
οργανισμούς όσο και οι διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής (γνωστές ως «γενικές 
διευθύνσεις»), αποκεντρωμένοι οργανισμοί και άλλα όργανα της ΕΕ (άλλα θεσμι-
κά όργανα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επεν-
δύσεων (ΕΤαΕ)), και οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει η ΕΕ (όπως η Ευρωπαϊ-
κή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)11 και οι κοινές επιχειρήσεις).

γ) Τα κράτη μέλη οφείλουν να δαπανούν το 80 % περίπου του προϋπολογισμού 
της ΕΕ στο πλαίσιο των ρυθμίσεων περί επιμερισμένης διαχείρισης. Αυτό το 80 % 
κατανέμεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, μεταξύ όλων των χωρών υπό τη 
μορφή εθνικών προκαταρκτικών κατανομών (βλέπε σημείο 6, στοιχείο β), και 
πίνακα 1). Εξαιρουμένων των γεωργικών δαπανών, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
χρηματοδοτούν τα ίδια μέρος του κόστους των δραστηριοτήτων που αναπτύσ-
σονται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης (συγχρηματοδότηση).

δ) Η μορφή διαχείρισης12 και το κατά πόσον η Επιτροπή αποτελεί τη μόνη πηγή χρη-
ματοδότησης των υλοποιούμενων δράσεων επηρεάζει όχι μόνο τον βαθμό στον 
οποίο η ίδια μπορεί να διαμορφώσει τις δραστηριότητες αυτές, αλλά καθορίζει 
και τους εφαρμοζόμενους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, λογιστικού ελέγχου 
και λογοδοσίας, καθώς και τις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση.
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ε) Υπάρχουν πολλά διαφορετικά προγράμματα, έργα και δράσεις που εξυπηρετούν 
παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς μεταξύ τους στόχους και για τα οποία ισχύουν 
διαφορετικοί κανόνες διαχείρισης και ελέγχου. Διάφοροι τομείς πολιτικής διαθέτουν 
πολλές πηγές χρηματοδότησης (παραδείγματος χάριν, τα έργα στον τομέα της έρευ-
νας και της καινοτομίας μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τρεις διαφορετικές πη-
γές της ΕΕ, για καθεμία από τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί κανόνες διαχείρισης και 
επιλεξιμότητας· στον τομέα των εξωτερικών δράσεων, ορισμένες δράσεις μπορούν 
να χρηματοδοτηθούν τόσο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και από τον προϋπο-
λογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)). Αυτή η πολλαπλή χρηματοδό-
τηση μπορεί επίσης να ισχύει εντός ενός και του αυτού τομέα πολιτικής13. Συνεπώς, 
όταν για προγράμματα, έργα και δράσεις το φάσμα χρηματοδότησης συντίθεται από 
διάφορες πηγές (προϋπολογισμός της ΕΕ και εθνικοί προϋπολογισμοί, ΕΤΕπ και άλλες 
πηγές), το συνολικό κόστος ενδέχεται να μην καθίσταται προφανές. Επιπλέον, κάθε 
πηγή χρηματοδότησης διαθέτει τους δικούς της μηχανισμούς διαχείρισης και αναφο-
ράς στοιχείων14. Η κατάσταση αυτή δεν αφήνει ανεπηρέαστη τη χρηστή δημοσιονο-
μική διαχείριση για τα κράτη μέλη που εισφέρουν κεφάλαια με διάφορους τρόπους.

στ) Ο προϋπολογισμός της ΕΕ καταρτίζεται ετησίως, ωστόσο, για την εκτέλεση πολ-
λών από τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες απαιτούνται περισσότερα του 
ενός έτη. Κατά συνέπεια:

i) Οι ταμειακές προκαταβολές («προχρηματοδοτήσεις») καταβάλλονται στα 
κράτη μέλη, σε άλλους ενδιάμεσους φορείς ή στους δικαιούχους, μόλις αυτοί 
αρχίσουν να εφαρμόζουν τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα. 
Στο τέλος του 2013 το ποσό των προχρηματοδοτήσεων που είχε εκταμιευθεί 
ανερχόταν σε 79,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε 
δραστηριότητες των κρατών μελών που τελούσαν υπό το καθεστώς της επι-
μερισμένης διαχείρισης (βλέπε σημείο 40).

ii) Υπάρχει μια σημαντική απόκλιση μεταξύ του προϋπολογισμού ανάληψης 
υποχρεώσεων και του προϋπολογισμού πληρωμών, η οποία έχει δημιουργη-
θεί σωρευτικά από μακρού και επηρεάζει την ικανότητα της Επιτροπής να 
ανταποκριθεί σε όλες τις αιτήσεις πληρωμών κατά το έτος υποβολής τους15. 
Στο τέλος του 2013 οι νομικές αναλήψεις υποχρεώσεων χρηματοδότησης που 
εκταμιεύονται σε μεταγενέστερο χρόνο, γνωστές και ως RAL (εκ του γαλλικού 
«reste à liquider», ήτοι υπόλοιπο προς εκκαθάριση), ανέρχονταν σε 222,4 δι-
σεκατομμύρια ευρώ. Οι περισσότερες από αυτές τις αναλήψεις υποχρεώσεων 
αφορούν τις δαπάνες στον τομέα της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο 
2010-2014 (βλέπε γράφημα 3). Εάν στο ποσό αυτό προστεθούν και οι υπό-
λοιπες υποχρεώσεις (κυρίως για προμήθειες και συντάξεις του προσωπικού), 
ύψους 103,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξαιρουμένων των δανείων, για τις μελ-
λοντικές εκταμιεύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα χρειαστούν περί τα 
326 δισεκατομμύρια ευρώ, πλέον των ποσών που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2014-2020 (κατάσταση στο τέλος του 2013) (βλέπε γράφημα 2).

ζ) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορ-
φώνονται με τους σχετικούς κανόνες και τους κανονισμούς που εγκρίνονται σε 
επίπεδο ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί προκει-
μένου οι κανόνες αυτοί να καταστούν γνωστοί ή να ενσωματωθούν σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

η) Όσον αφορά τις έμμεσες δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσω τρίτων χωρών, 
διεθνών οργανισμών ή της ΕΤΕπ, υπάρχουν συμφωνίες σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και σχετικά με την κοινοποίηση 
στοιχείων και τα δικαιώματα ελέγχου.

13 Έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής με τίτλο «A Budget 
for Europe 2020: the current 
system of funding, the 
challenges ahead, the results 
of stakeholders consultation 
and different options on the 
main horizontal and sectoral 
issues» (Προϋπολογισμός για 
την «Ευρώπη 2020»: το ισχύον 
σύστημα χρηματοδότησης, 
οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε, τα 
αποτελέσματα της 
διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερομένους και οι 
διάφορες επιλογές σχετικά 
με τα κύρια οριζόντια και 
τομεακά ζητήματα), σ. 9 
και 17, υπό τον τίτλο «A 
simpler and more transparent 
budget» (Απλούστερος 
και διαφανέστερος 
προϋπολογισμός) 
(SEC(2011) 868 τελικό, της 
29ης Ιουνίου 2011).

14 Συμπεράσματα 3.3, 3.4 και 5 
της μελέτης παρακολούθησης 
του 2013 με τίτλο «The 
implication of EIB and EBRD 
co-financing from the EU 
budget» (Οι επιπτώσεις 
της συγχρηματοδότησης 
της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ για 
τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ) (έκθεση της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικών 
Πολιτικών, θεματικό 
τμήμα δημοσιονομικών 
υποθέσεων, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου).

15 Βλέπε ετήσια έκθεση σχετικά 
με το οικονομικό έτος 2012, 
σημεία 1.51 έως 1.53 (ΕΕ C 331 
της 14.11.2013).
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13 
Την τελική ευθύνη για την εποπτεία και την εκτέλεση του προϋπολογισμού φέρει 
η Επιτροπή, η οποία έχει τη δυνατότητα να ζητά την απόδοση κεφαλαίων από τα 
κράτη μέλη και τους λοιπούς εμπλεκομένους, εάν τα κεφάλαια αυτά δεν δαπανώνται 
για τους συμφωνημένους σκοπούς και με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

14 
Ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων απαιτεί σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες, 
ορθό συντονισμό και καλή επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων και 
άρτιους μηχανισμούς λογοδοσίας και ελέγχου, οι οποίοι να εξασφαλίζουν ότι ο προϋ-
πολογισμός δαπανάται ορθά και αποτελεσματικά.

Αναλήψεις υποχρεώσεων προς εκταμίευση («RAL») ανά τομέα του ΠΔΠ και ανά έτος

Πηγή: Αριθμητικά στοιχεία του ΕΕΣ βάσει πληροφοριών προερχόμενων από την Επιτροπή.
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Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ
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Οι εισφορές των 28 κρατών μελών της ΕΕ συγκεντρώνονται από κοινού στον ετήσιο προϋπολογισμό βάσει της συμφωνίας για το Π∆Π (2014: 143 δισεκατομμύρια ευρώ).
Ο προϋπολογισμός αυτός δαπανάται σε προτεραιότητες που προτείνει η Επιτροπή και εγκρίνει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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δράσεις, προστασία των καταναλωτών…)

Προϋπολογισμός της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός κατανέμεται σε 30 πολιτικές.

≈ 80 % του προϋπολογισμού 
τελεί υπό τη διαχείριση των 28 κρατών μελών και
> 200 περιφερειακών και τοπικών διοικητικών αρχών…
(γεωργία, αλιεία, αγροτική ανάπτυξη, δαπάνες συνοχής,
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στους δικαιούχους.
ΕΕ: 28 κράτη μέλη

> 200 περιφερειακές και
τοπικές διοικητικές αρχές

Πηγή: ΕΕΣ.
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15 
Στο γράφημα 5 παρουσιάζεται το μοντέλο λογοδοσίας όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ:

α) Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζουν τον ετήσιο προϋπολο-
γισμό της ΕΕ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης16.

β) Η Συνθήκη για την ΕΕ αναθέτει την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
στην Επιτροπή17. Μολονότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αυτού 
δαπανάται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη για την εκτέ-
λεσή του και λογοδοτεί τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο 
σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσής του.

γ) Το Συνέδριο παρέχει δήλωση αξιοπιστίας («DAS») και παρουσιάζει τα αποτελέ-
σματα των ελέγχων επιδόσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο18, 
τα οποία τα χρησιμοποιούν ως βάση για τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή 
για την είσπραξη των εσόδων του προϋπολογισμού και για την εκτέλεσή του19.

δ) Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται για τη χορήγηση απαλλαγής και στα άλλα 
θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ όσον αφορά τον προϋπολογισμό που εκτέλεσαν.

16 Το άρθρο 314 ΣΛΕΕ ορίζει: «Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 
σύμφωνα με ειδική νομοθετική 
διαδικασία, θεσπίζουν τον 
ετήσιο προϋπολογισμό της 
Ένωσης σύμφωνα με τις 
κατωτέρω διατάξεις». Το 
άρθρο 314, παράγραφος 2, 
αναφέρει: «Η Επιτροπή 
καταθέτει πρόταση …». Στο 
άρθρο 314, παράγραφοι 3 
έως 10, παρουσιάζεται 
η διαδικασία έγκρισης.

17 Άρθρο 17 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Το άρθρο 317 ΣΛΕΕ ορίζει: 
«Η Επιτροπή εκτελεί 
τον προϋπολογισμό σε 
συνεργασία με τα κράτη 
μέλη …».

18 Άρθρα 285 και 287 ΣΛΕΕ.

19 Το άρθρο 319 ΣΛΕΕ ορίζει: «Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά 
από σύσταση του Συμβουλίου, 
απαλλάσσει την Επιτροπή 
ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού …».

Το μοντέλο λογοδοσίας όσον αφορά την εκτέλεση  
του προϋπολογισμού της ΕΕ
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20Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που 
επαπειλούν τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση;
16 
Τα κεφάλαια της ΕΕ συμβάλλουν κατά τρόπο πολύτιμο και ουσιαστικό στην προώθη-
ση των στόχων της Συνθήκης. Ενισχύουν τη νομοθεσία που προάγει τις ελευθερίες 
που καθιερώνει η Συνθήκη, την εσωτερική αγορά, την υγεία και την προστασία των 
καταναλωτών, και προβάλλουν την ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή. Οι πολίτες της, οι φο-
ρολογούμενοι, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της και η αρμόδια για τον προϋπο-
λογισμό αρχή νομιμοποιούνται να επιθυμούν τα κεφάλαια της ΕΕ να δαπανώνται κατά 
τρόπο επωφελή και συνετό, αποφέροντας ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εντούτοις, 
τα επιτεύγματα της ΕΕ δεν περιορίζονται μόνο στη χρηματοδότηση. Τα τελευταία 
είκοσι χρόνια, η ΕΕ ανταποκρίθηκε επιτυχώς στην πρόκληση της ένταξης στους κόλ-
πους της 16 νέων χωρών και της καθιέρωσης του ευρώ και αντέδρασε με συντονισμέ-
νο τρόπο στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση δημόσιου χρέους 
που έπληξε την Ευρώπη. Μολονότι πρέπει να γίνουν ακόμη ορισμένες προσπάθειες 
για την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς, οι πόροι του προϋπολογισμού που απαι-
τήθηκαν για την καθιέρωσή της ήταν περιορισμένοι. Τα κεφάλαια της ΕΕ συνέβαλαν 
επίσης στη δημιουργία και την εδραίωση δομών και δικτύων που μειώνουν την από-
σταση μεταξύ των πολιτών και των οργανισμών της ΕΕ, τόσο από φυσική όσο και από 
πολιτιστική άποψη, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

17 
Όσον αφορά τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι κίνδυνοι που υπάρχουν είναι οι 
εξής:

α) ο προϋπολογισμός της ΕΕ να μη χρησιμοποιηθεί όπως προβλεπόταν αρχικά, ήτοι 
για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους κανόνες που έχει καθορίσει η αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό αρχή (νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών)·

β) ο προϋπολογισμός της ΕΕ να μην καταχωριστεί σωστά στους ετήσιους οικονομι-
κούς λογαριασμούς (αξιοπιστία των λογαριασμών)20·

γ) ο προϋπολογισμός της ΕΕ να μην δαπανηθεί κατά τρόπο συνετό, σύμφωνα με τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (οικονομία, αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα)·

δ) οι δαπάνες της ΕΕ να μην αποφέρουν πρόσθετη αξία και τα αναμενόμενα οφέλη 
να μην επέλθουν στην πράξη (προστιθέμενη αξία της ΕΕ).

20 Δεδομένου ότι το Συνέδριο 
διατυπώνει θετική γνώμη 
σχετικά με την αξιοπιστία των 
λογαριασμών από το 2007, 
η πανοραμική επισκόπηση 
σχετικά με τους κινδύνους που 
επαπειλούν τη δημοσιονομική 
διαχείριση δεν θα αναφερθεί 
στο ζήτημα αυτό.



21Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που επαπειλούν τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση;

18 
Εάν η διαχείριση αυτών των κινδύνων είναι αποτελεσματική, τότε οι δαπάνες είναι 
καλής ποιότητας, ήτοι αποτελεσματικές και οικονομικές, εκτελούμενες αποδοτικά 
και σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες. Στο παράρτημα I παρατίθεται αναλυτική 
κατάσταση όλων των ειδών εξωτερικών κινδύνων, χρηματοοικονομικών κινδύνων και 
κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες, οι οποίοι μπορούν να ανακύψουν 
κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Εάν οι εν λόγω κίνδυνοι πραγματω-
θούν, ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια:

α) τη μη υλοποίηση της πολιτικής ή τη μη πραγμάτωση των επιδιωκόμενων απο-
τελεσμάτων λόγω εφαρμογής εσφαλμένων ή ακατάλληλων διαδικασιών για την 
επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και αντικτύπου·

β) τη μη εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κε-
φάλαια της ΕΕ μπορεί να αποφέρουν ορισμένα οφέλη στους πολίτες της ΕΕ 
ή σε άλλους αποδέκτες, ωστόσο, η συγκεκριμένη δαπάνη δεν θα έχει διακριτή 
ευρωπαϊκή διάσταση. Επίσης, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα θα μπορούσαν να 
επέλθουν με τη χρήση άλλων πόρων ή λιγότερων πόρων από την ΕΕ·

γ) πράξη ή παράλειψη επιζήμια για τη φήμη της ΕΕ ή της Επιτροπής·

δ) μη εφαρμογή των κατάλληλων διαχειριστικών και επιχειρησιακών μεθόδων για 
την επίτευξη των στόχων πολιτικής· με άλλα λόγια, εάν είχαν χρησιμοποιηθεί άλ-
λες μέθοδοι, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί καλύτερα ή θα 
μπορούσαν να ήταν καλύτερα·

ε) μη εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για την επίτευξη των 
στόχων (λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που είναι συμφυείς με τη διαχείρι-
ση, τις πράξεις, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, τα οικονομικά, τις 
συμβάσεις, την απάτη και τις λοιπές παρατυπίες, τη χρήση ΤΠ, τους ανθρώπινους 
πόρους, τα στοιχεία ενεργητικού, την υγεία και την ασφάλεια κ.λπ.) ή παράλειψη 
ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης των επιδόσεων για την παρακολούθηση της 
προόδου.

19 
Λόγω της εξαιρετικής φύσης τους τα ακόλουθα ζητήματα δεν καλύπτονται από την 
παρούσα πανοραμική επισκόπηση:

α) η απάτη και η διαφθορά οι οποίες συνεπάγονται συχνά περίπλοκους μηχα-
νισμούς και συμπαιγνίες μεταξύ των δραστών που ελκύονται από τις υψηλές 
χρηματοοικονομικές ροές. Το Συνέδριο λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο απάτης κατά 
τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των ελέγχων του, αλλά δεν αναζητά συστηματι-
κά και ενεργά τις περιπτώσεις απάτης. Το καθήκον αυτό εμπίπτει στη δικαιοδοσία 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)21·

β) πράξη ή παράλειψη επιζήμια για τη φήμη της ΕΕ ή της Επιτροπής·

γ) συγκεκριμένες δράσεις που ανελήφθησαν προς αντιμετώπιση της χρηματοπι-
στωτικής κρίσης και της κρίσης δημόσιου χρέους, καθώς οι ρηξικέλευθες δια-
κυβερνητικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών (βλέπε σημεία 9 έως 11) θέτουν 
ερωτήματα που αφορούν τις ρυθμίσεις σχετικά με τη λογοδοσία και τον δημόσιο 
έλεγχο και αποτελούν το θέμα άλλης πανοραμικής έκθεσης του Συνεδρίου22.

21 Επιστολή του Προέδρου 
του Συνεδρίου προς τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τίτλο «Θέση 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου όσον αφορά 
την έκθεση της Επιτροπής 
σχετικά με τα μέτρα για 
την καταπολέμηση της 
διαφθοράς» (http://eca.
europa.eu).

22 Βλέπε έκθεση του 
Συνεδρίου με τίτλο «Κενά, 
αλληλεπικαλύψεις και 
προκλήσεις: πανοραμική 
επισκόπηση των ρυθμίσεων 
της ΕΕ σχετικά με τη 
λογοδοσία και τον δημόσιο 
έλεγχο» (http://eca.europa.eu).



22Ποια είναι τα προβλήματα 
και πού οφείλονται;

Νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών της ΕΕ: 
ανάλωση των πόρων σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανόνες

20 
Η παρούσα ενότητα πραγματεύεται κυρίως τις δαπάνες του προϋπολογισμού. Λε-
πτομερή στοιχεία σχετικά με τα έσοδα, τα οποία πρέπει να έχουν ως γνώμονα τους 
γενικούς στόχους της απλότητας, της διαφάνειας και της ισότητας, σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου του 2013, περιέχονται στο τεχνικό δελτίο 
που αφορά τα έσοδα. Τα κύρια ζητήματα που συνδέονται με τα έσοδα αφορούν τον 
τρόπο χρηματοδότησης του προϋπολογισμού (πηγές) και το ύψος της εισφοράς κάθε 
κράτους μέλους στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

21 
Το Συνέδριο διατυπώνει αρνητική γνώμη σχετικά με την κανονικότητα των δαπανών 
(πράξεων) του προϋπολογισμού, διότι τα σφάλματα που εντοπίζει σε όλους τους 
τομείς, εξαιρουμένων των εσόδων και των διοικητικών δαπανών, έχουν ουσιώδη 
σημασία, ήτοι το επίπεδό τους υπερβαίνει το αποδεκτό23.

22 
Σφάλματα προκύπτουν όταν οι πληρωμές δεν είναι ούτε νόμιμες ούτε κανονικές, πα-
ραδείγματος χάριν, όταν οι δαπάνες δηλώνονται από μη επιλέξιμους δικαιούχους ή δεν 
θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ ή όταν δεν πληρούνται οι προ ϋ ποθέσεις 
για τη χορήγηση της ενίσχυσης. Τα προβλήματα αυτά (αναφερόμενα ως «σφάλματα») 
ανακύπτουν για τους εξής λόγους:

α) Οι δικαιούχοι υποβάλλουν εσφαλμένες δηλώσεις.

β) Οι δικαιούχοι δεν συμμορφώνονται με τους όρους που αφορούν τη χορήγηση 
και τη χρήση των ενισχύσεων από την ΕΕ. Η πολυπλοκότητα και η ευρύτητα του 
φάσματος των όρων αυτών μπορούν να δυσχεράνουν τη συμμόρφωση των δικαι-
ούχων και την εξακρίβωσή της εκ μέρους των υπευθύνων διαχείρισης. Οι ασαφείς 
όροι αφήνουν περιθώριο διαφορετικών ερμηνειών και οδηγούν στην έγκριση 
δαπανών εντός ενός πλαισίου που εστιάζει στην ανάλωση του προϋπολογισμού 
(ήτοι, υπάρχει πίεση για ανάλωση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη κατά πόσον εξυπηρετούνται πραγματικές ανάγκες).

γ) Οι εξακριβώσεις και οι έλεγχοι της Επιτροπής, των διαχειριστικών αρχών των 
κρατών μελών και των άλλων ελεγκτών που πιστοποιούν τις δαπάνες δεν 
εξασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των εσφαλμένων 
δηλώσεων δαπανών.

δ) Τα κράτη μέλη και οι λοιποί εμπλεκόμενοι που είναι επιφορτισμένοι με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου να αποφύγουν την απώλειά του, 
εστιάζουν περισσότερο στην ανάλωσή του (ήτοι στην απορρόφηση των δαπα-
νών) εντός των καθοριζόμενων προθεσμιών, και όχι στην ορθή ή αποτελεσματική 
χρησιμοποίησή του. Τα ετήσια χρηματοδοτικά σύνολα που προορίζονται για κάθε 
κράτος μέλος (βλέπε σημείο 6, στοιχείο β)) ενισχύουν μια νοοτροπία που εστιάζει 
στα καθαρά υπόλοιπα και την ανακατανομή του προϋπολογισμού, και όχι στην 
εξεύρεση τρόπων με τους οποίους οι κοινοί πόροι της ΕΕ θα επενδυθούν καλύτε-
ρα και θα χρησιμοποιηθούν για το κοινό όφελος.

23 Η σημαντικότητα 
καθορίζεται με την άσκηση 
επαγγελματικής κρίσης. 
Σφάλματα που επηρεάζουν 
άνω του 2 % συγκεκριμένης 
κατηγορίας δαπανών 
θεωρούνται ότι έχουν 
ουσιώδη σημασία, όπως και 
τα πραγματικά περιστατικά 
και τα συμβάντα των οποίων 
η γνωστοποίηση ενδέχεται 
να αλλάξει την αντίληψη του 
αναγνώστη των λογαριασμών. 
Κατά την περίοδο 2009-2012, 
το εκτιμώμενο πιθανότερο 
ποσοστό σφάλματος 
που χαρακτήριζε τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ 
κυμάνθηκε μεταξύ του 3,3 
και του 4,8 % των συνολικών 
δαπανών.



23Ποια είναι τα προβλήματα και πού οφείλονται;

Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση: εξασφάλιση 
αποτελεσμάτων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

23 
Καλές επιδόσεις θεωρείται ότι υπάρχουν όταν «γίνεται αυτό που πρέπει (αποτελεσμα-
τικότητα) με τον σωστό τρόπο (αποδοτικότητα)». Η αποτελεσματική και αποδοτική 
διαχείριση απαιτεί οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ δραστηριότητες να σχεδιάζο-
νται σωστά, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, και να εκτελούνται 
με τις κατάλληλες μεθόδους. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να αντιστοιχούν σε σα-
φώς καθορισμένους στόχους και οι επιδόσεις τους πρέπει να παρακολουθούνται κατά 
τρόπον ώστε η Επιτροπή και οι λοιποί φορείς διαχείρισης να μπορούν να αξιολογούν 
την επίτευξη αυτών των στόχων.

24 
Με τους ελέγχους επιδόσεων που διενεργεί το Συνέδριο24 εξετάζεται ο τρόπος με τον 
οποίο έχουν δαπανηθεί τα κεφάλαια της ΕΕ και η αποτελεσματικότητα της χρησιμο-
ποίησής τους.

25 
Όταν ασκείται πίεση για ανάλωση του προϋπολογισμού, χωρίς να λαμβάνεται επαρ-
κώς υπόψη η επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, είναι πιθανόν η χρησιμο-
ποίηση των πόρων της ΕΕ να μην είναι η βέλτιστη. Στο γράφημα 6 παρουσιάζονται τα 
προβλήματα που καταγράφονται συχνότερα στις ειδικές εκθέσεις μας. Η μη αποδοτι-
κή χρησιμοποίηση των πόρων μπορεί να οφείλεται σε αδυναμίες κατά την προετοιμα-
σία, την εκτέλεση και την παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων πράξεων, όταν:

α) ο σκοπός της χρηματοδότησης δεν είναι σαφής ή δεν υπάρχει προκαταρκτική 
(εκ των προτέρων) αξιολόγηση ή εκτίμηση της χρηματοδότησης που απαιτείται 
πραγματικά·

β) υπάρχουν υπερβολικά πολλοί ή ασαφείς στόχοι που επιδέχονται διαφορετικές 
ερμηνείες, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει τον καθορισμό προτεραιοτήτων·

γ) οι ανάγκες των δυνητικών δικαιούχων δεν εκτιμώνται σωστά ή ο πιθανός αντί-
κτυπος της χρηματοδότησης από την ΕΕ δεν αναλύεται επαρκώς·

δ) η συνδρομή δεν εστιάζει στους δικαιούχους, τους τομείς και τα έργα που τη 
χρειάζονται περισσότερο, ή τα κριτήρια επιλογής των επιμέρους έργων είναι 
ανεπαρκή·

ε) τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι ασαφή ή δεν εφαρμόζονται με συνέπεια από 
τους οργανισμούς που εγκρίνουν την ενίσχυση από την ΕΕ (επιχορηγήσεις, δάνεια 
κ.λπ.)·

στ) τα κονδύλια της ΕΕ αποφέρουν ορισμένα οφέλη στους δικαιούχους, αλλά οι 
χρηματοδοτούμενες δράσεις δεν αποκτούν καμία ιδιαίτερη ευρωπαϊκή διάσταση 
η οποία να προστίθεται στα στοιχεία που χρηματοδοτούνται ήδη από τα κράτη 
μέλη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· ως εκ τούτου, η προστιθέμενη 
αξία της ΕΕ κινδυνεύει να αμφισβητηθεί·

ζ) δεν αξιολογείται ο εύλογος χαρακτήρας των δαπανών που καταλογίζονται σε 
δράσεις της ΕΕ·

24 Το άρθρο 30 (τίτλος ΙΙ, 
κεφάλαιο 7) του 
δημοσιονομικού κανονισμού 
ορίζει ότι ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμοποιείται σύμφωνα 
με τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης 
(οικονομία, αποδοτικότητα 
και αποτελεσματικότητα). Τα 
αποτελέσματα των ελέγχων 
επιδόσεων του Συνεδρίου 
δημοσιεύονται σε ειδικές 
εκθέσεις και συνοψίζονται 
στο κεφάλαιο 10 της ετήσιας 
έκθεσης υπό τον τίτλο 
«Επίτευξη αποτελεσμάτων από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ».



24Ποια είναι τα προβλήματα και πού οφείλονται;

η) τα κεφάλαια της ΕΕ χρησιμοποιούνται για την προμήθεια εμπορευμάτων ή υπηρε-
σιών των οποίων η ποιότητα υπερβαίνει την αναγκαία·

θ) για την προμήθεια εμπορευμάτων και υπηρεσιών δεν τηρούνται οι περί δημόσι-
ων συμβάσεων κανόνες·

ι) για την υλοποίηση των δράσεων απαιτείται υπερβολικά πολύς χρόνος·

ια) ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δρά-
σεων και έργων που δεν μπορούν να αυτοσυντηρηθούν ή να συνεχιστούν μετά 
το πέρας της χρηματοδότησης από την ΕΕ· ως εκ τούτου, τα αρχικώς δαπανηθέ-
ντα κεφάλαια ενδέχεται να αποδειχθούν άνευ αξίας·

ιβ) υπάρχει έλλειψη στοιχείων σχετικά με τις πραγματικές υλοποιήσεις και τα οφέλη 
που αυτές αποφέρουν. Οι διαθέσιμες πληροφορίες ενίοτε είναι αποσπασματικές, 
παραδείγματος χάριν, όταν οι επιμέρους χώρες καταρτίζουν αναφορές σχετικά με 
τις δραστηριότητες στην επικράτειά τους (στόχοι ως προς τις επιδόσεις, αξιο-
λογήσεις κ.λπ.), χωρίς, ωστόσο, αυτό να παρέχει συνολική εικόνα σχετικά με τις 
επιδόσεις στην ΕΕ, ούτε να καθιστά δυνατές τις συγκρίσεις σε αυτό το επίπεδο· 
κατά συνέπεια, τα μόνα συνεπή και συγκρίσιμα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για 
το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι αυτά που αναφέρονται στα επίπεδα 
χρηματοδότησης, κάτι που μπορεί να ενισχύσει την εστίαση του ενδιαφέροντος 
στην ανάλωση του προϋπολογισμού.

Προβλήματα που καταγράφονται συχνότερα στις ειδικές εκθέσεις του Συνεδρίου
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Πηγή: ΕΕΣ.

Ανάγκες

Στόχοι

Εκτίμηση/Καθορισμός Παρακολούθηση

Καθορισμός

Κανόνες επιλεξιμότητας
Έργο Α

Έργο Β

Έργο Γ

Απόφαση

∆ιαχείριση
(σχεδιασμός, επιλογή, παρακολούθηση)

Ανεπαρκής εκτίμηση
αναγκών

Ασαφείς
στόχοι

Περίπλοκοι 
κανόνες
επιλεξιμότητας

!

!

! Λανθασμένη
ιεράρχηση
προτεραιοτήτων

!

Έργο Α

Έργο Β

Έργο Γ

Κανόνες επιλογής
(προτεραιότητες)

Αποδοτικότητα
(αποτελέσματα <-> κεφάλαια)

Αποτελεσματικότητα (αποτελέσματα <-> στόχοι)

x
Λανθασμένη
επιλογή έργων!

Έργο Α

Έργο Β

x

Αντίκτυπος

Αποτελέσματα

Κεφάλαια

Περιορισμένη
λογοδοσία για
τη χρησιμοποίηση
των κεφαλαίων ή
τον αντίκτυπο

!

Οικονομία

∆απανηρά, 
περιττά χαρακτηριστικά,
μη αποδοτική δαπάνη

!

Ανεπαρκής πληροφόρηση
Ανεπαρκής παρακολούθηση!

Περιορισμένη
βιωσιμότητα!

Μη τήρηση των
προϋποθέσεων!



25Ποια είναι τα προβλήματα και πού οφείλονται;

Ορισμένοι ιδιαίτεροι παράγοντες κινδύνου

26 
Στα σημεία 12 έως 15 ανωτέρω παρουσιάζεται αναλυτικά η πολυπλοκότητα που είναι 
συμφυής με τη χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο πολύπλοκος χαρακτή-
ρας και ο μεγάλος αριθμός των δομών των προγραμμάτων (με διαφορετικές διαδικα-
σίες) δεν επιτρέπουν στις δαπάνες της ΕΕ να έχουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο και 
δημιουργούν διοικητικό φόρτο για τους αιτούντες. Οι υπερβολικά περίπλοκοι κανό-
νες περί δαπανών ή οι απαιτήσεις ελέγχου μπορεί να επιφέρουν καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση και να αναδείξουν μια αρνητική εικόνα της ΕΕ. Στην παρούσα ενότητα 
αναπτύσσονται ορισμένα σημαντικά ζητήματα που αξίζει να αναφερθούν ιδιαιτέρως.

Κανόνες επιλεξιμότητας και λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
στήριξης από την ΕΕ

27 
Οι περίπλοκοι κανόνες επιλεξιμότητας και οι λοιπές προϋποθέσεις που αφορούν τον 
τρόπο χρησιμοποίησης των κονδυλίων μπορούν να έχουν ως συνέπεια την ελλιπή 
στοχοθέτησή τους και τη μη βέλτιστη χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

28 
Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη μείωση και την απλούστευση της νομοθεσίας. 
Εντούτοις, η πληθώρα των κανόνων και η πολυπλοκότητά τους εξακολουθούν να 
δυσκολεύουν τις διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών, τους λοιπούς ενδιάμεσους 
φορείς και τους δικαιούχους:

α) Σε ορισμένους τομείς του προϋπολογισμού υπάρχουν έως και επτά επίπεδα 
κανόνων, ενώ οι προϋποθέσεις βρίσκονται διάσπαρτες σε πολλά νομικά κείμενα. 
Η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες των κανόνων 
αυτών και, κατά συνέπεια, στην ασυνεπή εφαρμογή τους.

β) Οι κανόνες και η παρατηρούμενη πολυπλοκότητά τους μπορούν να αποτρέψουν 
ορισμένους ενδιαφερόμενους από το να ζητήσουν στήριξη από την ΕΕ, καθώς και 
να δυσχεράνουν τη συμμόρφωσή τους.

γ) Οι κανόνες ενδέχεται να μην είναι γνωστοί σε όλους τους εμπλεκόμενους που συμ-
μετέχουν στην είσπραξη των εσόδων ή στην ανάλωση των κεφαλαίων της ΕΕ, ιδίως 
όταν οι δαπάνες συγχρηματοδοτούνται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των 
κρατών μελών.

δ) Οι αρχές των κρατών μελών ενδέχεται να μην είναι σε θέση να λάβουν εγκαίρως 
τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου οι μεταβολές στους κανόνες της ΕΕ να 
καταστούν γνωστές και να εφαρμοστούν στην επικράτειά τους.

ε) Τα κράτη μέλη ενδέχεται επίσης να επιτείνουν την πολυπλοκότητα προσθέτοντας 
και άλλους όρους μέσω των εθνικών νομοθεσιών (περί δημόσιων συμβάσεων, λό-
γου χάριν) ή παρέχοντας άλλες οδηγίες ή θέτοντας δικά τους κριτήρια επιλεξιμό-
τητας (όπως συμβαίνει με την περίπτωση των δαπανών στον τομέα της συνοχής). 
Αυτές οι πρόσθετες απαιτήσεις μπορεί να είναι περιττές και επιβαρύνουν άσκοπα 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ με διοικητικό φόρτο και πολυπλοκότητα.
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στ) Τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζονται σε κάθε επίπεδο ενδέχεται να μην 
επαρκούν για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με όλες τις προϋποθέσεις.

Εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών που αφορούν τις δημόσιες 
συμβάσεις

29 
Οι προμήθειες που πραγματοποιούνται με δημόσιους πόρους παρουσιάζουν ιδιαί-
τερες δυσκολίες για τους υπευθύνους της διαχείρισης των δαπανών: τα κεφάλαια 
αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαφανή, αμερόληπτο και κατάλληλο, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποδοτικότητα της δαπάνης. Οι περί δημόσιων συμ-
βάσεων οδηγίες της ΕΕ αποσκοπούν στο άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς, διευκολύ-
νοντας τις διασυνοριακές συμβάσεις και προμήθειες, παρέχουν δε το νομικό πλαίσιο 
που απαιτείται για ανοικτές και διαφανείς προμήθειες. Η μη τήρηση των κανόνων 
αυτών ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τη μεγαλύτερη επιβάρυνση του δημόσιου τα-
μείου (παραδείγματος χάριν, υπερτιμολογημένα δημόσια έργα), τον ελλιπή ανταγωνι-
σμό, την απόρριψη υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις ή πρόσθετα έξοδα και 
καθυστερήσεις λόγω ακύρωσης των συμβάσεων.

30 
Πολλά σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας που διαπιστώνει το Συνέδριο 
συνδέονται με την πλημμελή εφαρμογή των περί δημόσιων συμβάσεων κανόνων και 
διαδικασιών (βλέπε τεχνικό δελτίο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις). Αυτό μπορεί 
να συμβεί εσκεμμένα προκειμένου να ευνοηθούν ορισμένοι προμηθευτές ή ακούσια 
λόγω της πολυπλοκότητας και της εσφαλμένης κατανόησης των κανόνων.

Ικανότητα των αρχών των κρατών μελών να διαχειρίζονται και να 
δαπανούν τα κονδύλια της ΕΕ

31 
Πρώτιστη ευθύνη των αρχών των κρατών μελών και των ελεγκτών τους είναι να 
διασφαλίζουν ότι οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις καταβάλλονται σε επιλέξιμους 
δικαιούχους που συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και ότι τα 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται δεόντως25. Το κόστος της συγκρότη-
σης φορέων και συστημάτων για τη διαχείριση των πόρων της ΕΕ επιμερίζεται μεταξύ 
των κρατών μελών και της ΕΕ, με τα πρώτα να διαθέτουν κάποιο βαθμό διακριτικής 
ευχέρειας ως προς τον τρόπο οργάνωσης των συστημάτων και των ελέγχων τους σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

25 Ο νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός (κανονισμός (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά 
με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται 
στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 
της 26.10.2012, σ. 1)) αυξάνει 
την εκ μέρους των κρατών 
μελών οικειοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ που 
καλούνται να δαπανήσουν 
και εντείνει την υποχρέωση 
λογοδοσίας που τα βαρύνει.
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32 
Το γεγονός ότι τα κονδύλια αυτά δαπανώνται μέσω των 28 εθνικών διοικήσεων και 
πολλών περιφερειακών και τοπικών αρχών, με διαφορετική διοικητική ικανότητα 
η καθεμία, αυξάνει, από τη φύση του, τους κινδύνους εμφάνισης σφαλμάτων νομι-
μότητας και κανονικότητας, καθώς και τον κίνδυνο δαπανών χαμηλής ποιότητας. 
Η ανεπάρκεια των διοικητικών ικανοτήτων των αρχών των κρατών μελών μπορεί να 
επιτείνει τις ανακολουθίες στα συστήματα και τους ελέγχους που αφορούν την εφαρ-
μογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας και να επηρεάσει αρνητικά την αξιολόγηση του 
εύλογου χαρακτήρα των δαπανών, τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημόσιων 
προμηθειών, την επιβολή προστίμων και την ανάκτηση ποσών από εκείνους στους 
οποίους καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, τους επιτόπιους ελέγχους σχετικά με τις επιδο-
τήσεις και τις επιχορηγήσεις, τους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας 
για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, την εφαρμογή των κα-
νόνων περί κρατικών ενισχύσεων και την έκδοση αδειών εισαγωγής ή τους ελέγχους 
που αφορούν τις εισαγωγές.

33 
Οι ανισότητες στην απορρόφηση και τη διοικητική ικανότητα ενδέχεται επίσης να 
επιβραδύνουν την υλοποίηση των δράσεων, τις ρυθμιστικές δραστηριότητες και την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών.

34 
Επίσης, τα κράτη μέλη είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην αποτελεσμα-
τική και έγκαιρη αντιμετώπιση των αδυναμιών που διαπιστώνουν το Συνέδριο και 
η Επιτροπή.

Συντονισμός του προϋπολογισμού της ΕΕ με τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς υπό την πίεση για ανάλωση των πόρων της ΕΕ

35 
Ο ετήσιος χαρακτήρας του προϋπολογισμού της ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει προβλή-
ματα στη χρηματοδότηση δράσεων των οποίων η υλοποίηση απαιτεί περισσότερα 
του ενός έτη. Η μετατροπή των χρηματοδοτικών αποφάσεων σε συγκεκριμένες προ-
τεραιότητες και δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο απαιτεί χρόνο, 
ενδέχεται δε να υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των πολιτικών δεσμεύσεων και 
των διατιθέμενων πόρων, των σχεδιαζόμενων μέτρων και αυτών που εφαρμόζονται 
τελικά. Επιπλέον, οι δημοσιονομικές διεργασίες των κρατών μελών και αυτές της ΕΕ 
ουδόλως ταυτίζονται: διενεργούνται από διαφορετικούς παράγοντες με διαφορετικές 
προτεραιότητες ο καθένας, και ακολουθούν διαφορετικούς κύκλους.

36 
Κατά συνέπεια, μεταξύ των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και εκείνων που 
πραγματοποιούνται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς ενδέχεται να ανακύψουν 
αλληλοεπικαλύψεις, κενά ή αντιφάσεις, με συνέπεια τη μη αποδοτικότητα και την 
κατασπατάληση των διατιθέμενων πόρων. Ο αυξημένος συντονισμός των οικονομι-
κών πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (βλέπε πλαίσιο 3) ενδέχεται να 
συμβάλει θετικά στην επίλυση αυτών των προβλημάτων.
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37 
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, λόγω της κατά-
στασης στην οποία βρίσκονται τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών, ιδίως 
εκείνων για τα οποία τα προερχόμενα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κονδύλια είναι 
καθοριστικής σημασίας. Όσον αφορά τις συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες, τα μέτρα 
λιτότητας που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να έχουν ως συνέπεια 
τη σοβαρή μείωση ή και την παντελή έλλειψη εθνικών πόρων για την εκτέλεση των 
δράσεων. Οι περικοπές των διοικητικών δαπανών και η μείωση των ανθρώπινων 
πόρων επηρεάζουν και αυτές την ικανότητα των κρατών μελών να απορροφήσουν 
καταλλήλως τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, η βιωσιμότητα των χρηματοδοτού-
μενων από την ΕΕ δράσεων μπορεί να αποδειχθεί προβληματική μόλις παύσουν να 
διατίθενται κονδύλια της ΕΕ.

38 
Ωστόσο, δεδομένου ότι η προσέγγιση που εφαρμόζεται όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της ΕΕ βασίζεται στις εισροές, οι αρχές διαχείρισης και ελέγχου 
εστιάζουν στη συμμόρφωση, ανεξαρτήτως των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων. 
Είναι πιθανόν η δημοσιονομική διαχείριση να εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στη χρησιμο-
ποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Παραδείγματος χάριν, πολλά από τα μέτρα 
απλούστευσης της εκτέλεσης των προγραμμάτων και επιτάχυνσης των πληρωμών 
αφορούσαν την εκτέλεση των προγραμμάτων δαπανών της περιόδου 2007-2013 
(αναπρογραμματισμός, προπληρωμές (προκαταβολική χρηματοδότηση), παράταση 
του διαστήματος διαθεσιμότητας του προϋπολογισμού (προθεσμίες κλεισίματος), 
διεύρυνση του πεδίου των επιλέξιμων δαπανών, απλούστευση της απόδοσης δαπα-
νών χρησιμοποιώντας περισσότερο ενιαίους συντελεστές και κατ’ αποκοπήν ποσά και 
λιγότερο τη μέθοδο της απόδοσης των πραγματικών δαπανών).

39 
Επίσης, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να θεωρήσουν ότι τους ασκείται πίεση να χρη-
σιμοποιήσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ χωρίς την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων. 
Μερικές φορές, οι προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου τα κεφάλαια να δι-
ατεθούν εξαρχής υπέρ των σωστών προγραμμάτων και έργων να μην είναι επαρκείς. 
Λόγω της διαθεσιμότητας ειδικών εθνικών χρηματοδοτικών συνόλων, η Επιτροπή 
μπορεί να διστάζει να θέσει τέλος στις προτάσεις των κρατών μελών. Στην αρχή των 
νέων περιόδων προγραμματισμού, παραδείγματος χάριν, η Επιτροπή μπορεί να μην 
κάνει χρήση όλων των εξουσιών της προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι προτάσεις 
των κρατών μελών ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της ΕΕ και ότι η προτεινόμενη 
δράση ανταποκρίνεται επαρκώς στις ειδικές ανάγκες που αυτά αναφέρουν.
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Αντίκτυπος των ετήσιων προϋπολογισμών της ΕΕ στις δραστηριότητες και 
τη διαχείριση των ταμειακών ροών

40 
Καθώς η εκτέλεση πολλών δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τον ετήσιο 
προϋπολογισμό της ΕΕ εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη, τα κράτη μέλη, οι λοι-
ποί παρεμβαίνοντες και οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν ταμειακές προκαταβολές 
(προχρηματοδότηση) προκειμένου να εκκινήσουν τις δραστηριότητές τους26. Ο τρό-
πος χρησιμοποίησης αυτών των ταμειακών προκαταβολών καθίσταται γνωστός πολύ 
αργότερα, με την υποβολή και τον έλεγχο των δαπανών («δηλώσεις δαπανών»). Από 
τους λογαριασμούς του προϋπολογισμού προκύπτει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των 
δαπανών είναι υψηλότερο τα πρώτα χρόνια, επειδή τα ποσά που εκταμιεύονται στο 
πλαίσιο των προχρηματοδοτήσεων εμφανίζονται ως δαπάνες. Ωστόσο, υπάρχει ο κίν-
δυνος η ασκόπως μακρά περίοδος προχρηματοδότησης να αυξήσει την πιθανότητα 
σφαλμάτων και απωλειών και να δυσχεράνει εξαιρετικά τον αναπροσανατολισμό των 
δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων. Δεδομένου ότι οι 
προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων δαπανών είναι μακρές, τα προβλήματα 
καθίστανται εμφανή μετά την πάροδο αρκετών ετών, όταν ενδεχομένως είναι πολύ 
αργά για να διορθωθούν και ο εντοπισμός της σχετικής τεκμηρίωσης αποδεικνύεται 
προβληματικός. Συνεπώς, τα ποσοστά σφάλματος είναι υψηλότερα σε μεταγενέστε-
ρα έτη, όταν εκκαθαρίζονται οι δηλώσεις δαπανών27.

41 
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που εκταμιεύονται σε μεταγενέστερο χρόνο («RAL» 
εκ του γαλλικού «reste à liquider», ήτοι «υπόλοιπο προς εκκαθάριση») ενδέχεται να 
καλύπτουν ποσά του προϋπολογισμού που δεν μπορούν να δαπανηθούν (βλέπε γρά-
φημα 3 ανωτέρω).

42 
Όπως αναφέρεται στο σημείο 12, στοιχείο στ), περίπτωση ii), και στο γράφημα 2 
ανωτέρω, τα κράτη μέλη θα κληθούν μελλοντικά να εισφέρουν 1 234 δισεκατομ-
μύρια ευρώ προκειμένου να καλύψουν τις εκταμιεύσεις βάσει των ανειλημμένων 
υποχρεώσεων.

Οφέλη από τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ — «προστιθέμενη 
αξία της ΕΕ»

43 
Προστιθέμενη αξία της ΕΕ σημαίνει ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε επίπεδο 
ΕΕ αποφέρουν πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με αυτά που μπορούν να επιτευ-
χθούν μέσω των εθνικών προγραμμάτων. Η έννοια αυτή αναβαθμίστηκε από τότε που, 
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με το ΠΔΠ, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με 
το κόστος και τα οφέλη της συμμετοχής στην ΕΕ, καθώς και σχετικά με τις πολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η εν λόγω έννοια συνιστά χρή-
σιμο σημείο αναφοράς το οποίο εξασφαλίζει ότι η ΕΕ δρα εκεί που δεν φτάνει η δράση 
των κρατών μελών ή εκεί που μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα. Μπορεί 
να συμβάλει στη μετατόπιση του κέντρου βάρους των συζητήσεων από τον τρόπο 
κατανομής του προϋπολογισμού της ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών στον επωφελέστερο 
τρόπο επένδυσης των κοινών πόρων προς εξυπηρέτηση των κοινών στόχων.

26 Οι προκαταβολές 
αντιστοιχούν συνήθως 
στο 4-12 % του 
προβλεπόμενου κόστους 
της δραστηριότητας. Στο 
τέλος του 2013 το ποσό των 
προχρηματοδοτήσεων που 
είχαν εκταμιευθεί ανερχόταν 
σε 79,4 δισεκατομμύρια ευρώ 
και το μεγαλύτερο μέρος 
τους είχε διατεθεί για 
δραστηριότητες υπό 
επιμερισμένη με τα κράτη 
μέλη διαχείριση.

27 Για τον λόγο αυτό, το 
Συνέδριο αποκλείει τις 
προκαταβολές που αφορούν 
προχρηματοδοτήσεις από 
τις δαπάνες που υποβάλλει 
σε έλεγχο νομιμότητας και 
κανονικότητας.
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44 
Ο προϋπολογισμός εξασφαλίζει την προστιθέμενη αξία της ΕΕ όταν οι δαπάνες είναι 
δικαιολογημένες, συμβάλλει αποτελεσματικά στην κατά αποδοτικό τρόπο υλοποίηση 
των στόχων πολιτικής της ΕΕ και διευκολύνει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την εξα-
σφάλιση ευημερίας στα κράτη μέλη. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ, πέραν της χρηματο-
δότησης που παρέχει σε τομείς που υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία της ΕΕ, 
μπορεί να συνεπιφέρει αξία με τη δημιουργία δικτύων (φυσικών και επαγγελματικών) 
τα οποία μειώνουν την απόσταση μεταξύ των πολιτών και των κρατών μελών της ΕΕ. 
Χρηματοδοτεί καινοτόμους δράσεις, ενώ η ύπαρξη κονδυλίων από την ΕΕ μπορεί να 
αποτελέσει για τις κυβερνήσεις κίνητρο δραστηριοποίησης σε τομείς όπου, σε διαφο-
ρετική περίπτωση, ενδέχεται να μην αναλάμβαναν δράση.

45 
Παρά ταύτα, υπάρχουν αβεβαιότητες: η ΕΕ ενδέχεται να μην προσφέρει τίποτα 
περισσότερο από επιπλέον κεφάλαια που αυξάνουν το σύνολο των ήδη διαθέσιμων 
κονδυλίων, χωρίς όμως οι δαπάνες του προϋπολογισμού να προσθέτουν ιδιαίτερη 
ευρωπαϊκή διάσταση. Τα κεφάλαια της ΕΕ κινδυνεύουν να χρησιμοποιηθούν για 
δραστηριότητες που θα εκτελούνταν ούτως ή άλλως από τα κράτη μέλη και τους 
λοιπούς δικαιούχους («φαινόμενο της μη αποδοτικής δαπάνης»). Επίσης, αυτά μπορεί 
να είναι ανεπαρκή και να μη φτάνουν την κρίσιμη μάζα που θα καθιστούσε δυνατή 
την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Επιπλέον, ο κατακερματισμός και 
η πληθώρα των προγραμμάτων δαπανών (με τις διαφορετικές διαδικασίες) μειώνει 
την προστιθέμενη αξία της ΕΕ και μπορεί να δημιουργήσει την εικόνα μιας ΕΕ που χα-
ρακτηρίζεται από χαλαρότητα όσον αφορά τη διάθεση των πόρων, κατασπατάληση 
και γραφειοκρατία.

46 
Ο βαθμός της συμμετοχής της Επιτροπής στην ανάλωση του προϋπολογισμού της ΕΕ 
ποικίλλει ανάλογα με τις τρεις μορφές διαχείρισης (άμεση, επιμερισμένη και έμμε-
ση, βλέπε υποσημείωση 12). Αυτό, με τη σειρά του, επηρεάζει την ικανότητά της να 
καθορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τις επιδόσεις, να έχει έγκαιρη 
πρόσβαση σ’ αυτές, να παρακολουθεί άμεσα τα συστήματα και τους ελέγχους που 
αναπτύσσονται για την επίτευξη των στόχων, να αντιμετωπίζει τις αδυναμίες άμεσα 
και να τυποποιεί τις ρυθμίσεις εσωτερικού ελέγχου και λογιστικού ελέγχου.

Ποιότητα των στοιχείων και των πληροφοριών

47 
Η Επιτροπή συντονίζει πολλούς παράγοντες που εμπλέκονται στη χρησιμοποίηση του 
προϋπολογισμού και δεν μπορεί να επιβάλει τυποποιημένες διαδικασίες και συστή-
ματα διαχείρισης. Η πρόκληση στην οποία καλείται να ανταποκριθεί είναι να εξασφα-
λίσει ότι τα κατάλληλα στοιχεία συγκεντρώνονται εγκαίρως από τους εμπλεκομένους 
και ότι αυτά ελέγχονται αποτελεσματικά.
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48 
Επιπλέον, η παρακολούθηση, η δημοσιονομική διαχείριση και η διαχείριση των επιδό-
σεων βασίζονται συχνά σε περιορισμένες, ελλιπείς ή αναξιόπιστες πληροφορίες. Ως 
παράδειγμα αναφέρονται τα εξής:

α) οι υποκείμενες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά είναι συχνά διεσπαρμένα, 
τόσο από γεωγραφική άποψη όσο και σε διάφορα συστήματα·

β) τα συστήματα πληροφοριών διαχείρισης δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των κονδυλίων, τον αντίκτυπό τους και την 
προστιθέμενη αξία τους·

γ) τα συστήματα κοινοποίησης στοιχείων και λογοδοσίας δεν έχουν σχεδιαστεί για 
τη μέτρηση των αποτελεσμάτων, ούτε για την παρακολούθηση των επιδόσεων σε 
σύγκριση με το αρχικό σχέδιο·

δ) τα πολυετή προγράμματα δεν περιέχουν ορόσημα τα οποία να επιτρέπουν στην 
Επιτροπή να διαπιστώνει την πρόοδο και την πορεία των δράσεων, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων·

ε) μερικές φορές υπάρχει έλλειψη δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (οικονομία, αποδοτικότητα και αποτε-
λεσματικότητα), ή οι δείκτες είναι ακατάλληλοι και ενθαρρύνουν εσφαλμένες 
συμπεριφορές·

στ) ενίοτε δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ή, ακόμη και αν υπάρχουν, είναι χαμηλής 
ποιότητας.

Έλεγχοι και μη καταλογιζόμενες στον προϋπολογισμό της ΕΕ δαπάνες

49 
Για τις δαπάνες που εμπίπτουν στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, προκειμέ-
νου να καθοριστεί το ποσό που θα καταλογιστεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ εφαρμό-
ζονται «διαδικασίες εκκαθάρισης»28. Ενώ το κόστος των δημοσιονομικών διορθώσεων 
για τις δαπάνες στον τομέα της γεωργίας βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εκάστοτε 
κράτους μέλους, στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων, εάν το κράτος μέλος συμ-
φωνεί με τη διόρθωση, προσαρμόζει ανάλογα τη δήλωση δαπανών του και τα σχετικά 
ποσά μπορούν να επαναδιατεθούν εντός της ίδιας χώρας. Εάν το κράτος μέλος 
διαφωνεί με τη διόρθωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει επισήμως την επιβολή 
της, με συνέπεια τη μείωση της χρηματοδότησης που διατίθεται για τη συγκεκριμένη 
χώρα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δεν έχουν κίνητρο για να επιδιώκουν τη διόρθω-
ση των αδυναμιών των συστημάτων τους.

28 Εκκαθάριση σημαίνει ότι οι 
λογαριασμοί των δαπανών 
που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή προκειμένου να 
χρηματοδοτηθούν είναι ορθοί 
και ότι η χρησιμοποίηση των 
καταχωρισθεισών σε αυτούς 
δαπανών είναι σύννομη.
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50 
Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να ελέγχει άμεσα και συστηματικά τα τμήματα του 
προϋπολογισμού της ΕΕ που δαπανώνται από άλλους παρεμβαίνοντες (κράτη μέλη, 
τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς …), ούτε τις δαπάνες που υποβάλλονται από τους 
δικαιούχους προς απόδοση (που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις δαπανών). Επαφί-
εται στην κρίση ανεξάρτητων ελεγκτών οι οποίοι πιστοποιούν τις σχετικές δαπάνες, 
καθώς και σε περιορισμένους ελέγχους και επιθεωρήσεις που διενεργούν δικοί της 
επιχειρησιακοί υπάλληλοι και ελεγκτές. Η κατάσταση αυτή παρουσιάζει ορισμένα 
προβλήματα:

α) η πιστοποίηση των δαπανών από ανεξάρτητους ελεγκτές μπορεί να αποδειχθεί 
προβληματική για λόγους που σχετίζονται με την ποιότητα και τον χρόνο πραγ-
ματοποίησης των εργασιών τους29, ή που άπτονται της ανεξαρτησίας τους·

β) οι εξακριβώσεις της ίδιας της Επιτροπής ενδέχεται να επηρεάζονται αρνητικά από 
τις αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τη στρατηγική της όσον αφορά τον έλεγχο·

γ) εξαιτίας του γεγονότος ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει τους πόρους που είναι 
αναγκαίοι για τη διενέργεια εκτεταμένων και μεγάλης κλίμακας ελέγχων, η δι-
αδικασία κλεισίματος μπορεί να σημειώνει καθυστερήσεις και η βεβαίωση της 
συμμόρφωσης των δαπανών να γίνεται μόνο μέσω εκτενών και χρονοβόρων 
δημοσιονομικών διορθώσεων.

29 Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι 
η ποιότητα των εργασιών 
αυτών των ελεγκτών δεν 
είναι πάντοτε αρκούντως 
αξιόπιστη.
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51 
Τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι τα κεφάλαια 
της ΕΕ δαπανώνται ορθά και συνετά, ενώ τα τελευταία χρόνια και οι δύο πλευρές 
έχουν λάβει ήδη επιτυχώς πολλά μέτρα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Ωστόσο, 
η έναρξη ισχύος του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το 2014, η θέσπιση 
της σχετικής εκτελεστικής νομοθεσίας και ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός, σε 
συνδυασμό με τη δέσμευση της Επιτροπής για μεγαλύτερη εστίαση του προϋπολο-
γισμού στις επιδόσεις, προσφέρουν ευκαιρίες για απλούστευση και βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Εστίαση στα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία 
της ΕΕ

52 
Οι προτεινόμενες αλλαγές στις ρυθμίσεις που αφορούν την επιμερισμένη διαχείριση 
υπό το ΠΔΠ 2014-2020 εξακολουθούν κατ’ ουσίαν να εστιάζουν στις δαπάνες και όχι 
στα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, η επιτυχία τους θα εξαρτάται από την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

53 
Η Επιτροπή, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
οφείλει να δώσει προτεραιότητα στις δαπάνες για δραστηριότητες που συνεπιφέρουν 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως συμβαίνει με τους τομείς που υπάγονται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητά της, τις διασυνοριακές δράσεις, τα έργα που προάγουν το 
κοινό συμφέρον και τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Όλοι οι τομείς του προϋπολογισμού που 
χαρακτηρίζονται από μεγάλο πλήθος και κατακερματισμό δαπανών ή όπου οι αναλή-
ψεις υποχρεώσεων υποχρησιμοποιούνται και η εθνική χρηματοδότηση απορροφάται 
αργά χρειάζονται πρόσθετους ελέγχους με πιθανό ενδεχόμενο την ακύρωση της 
χρηματοδότησης.

Εστίαση στη διαχείριση των επιδόσεων

54 
Εάν σκοπός είναι η προώθηση της διαχείρισης των επιδόσεων, οι στόχοι που τίθενται 
για τον προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, να περιλαμ-
βάνουν επακριβείς δείκτες και ορόσημα και να προβλέπουν ρυθμίσεις όσον αφορά 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, ώστε να καθίσταται δυνατή η μέτρηση της 
προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξής τους. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται:

α) σαφής αιτιολόγηση του επιθυμητού και αναγκαίου χαρακτήρα μιας δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ (εκτίμηση αντικτύπου)·

β) σαφής εικόνα του τι επιδιώκουν η πολιτική, τα κανονιστικά μέτρα και ο προϋπο-
λογισμός της ΕΕ, σαφής περιγραφή της λογικής του προγράμματος (απάντηση 
στα ερωτήματα «γιατί» και «πώς») και της διαδικασίας αξιολόγησης των αποτε-
λεσμάτων και του αντικτύπου· επίσης, απαιτείται ρητή αποσαφήνιση των ρόλων 
και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού·
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γ) δημιουργία ενός άρτιου συστήματος διαχείρισης των επιδόσεων και κοινοποίη-
σης των σχετικών στοιχείων, με σαφώς καθορισμένους στόχους επιδόσεων, τους 
οποίους η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι θα 
εφαρμόζουν σε κάθε περίπτωση. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούν να γίνονται 
συγκρίσεις και ομαδοποιήσεις σε επίπεδο ΕΕ. Η πρόοδος πρέπει να παρακολου-
θείται τακτικά σε σύγκριση με συγκεκριμένες βασικές απαιτήσεις και οι δείκτες 
πρέπει να εστιάζουν στις υλοποιήσεις, τα επακόλουθα και τον αντίκτυπο. Οι πρό-
σφατες προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης 
των επιδόσεων και κοινοποίησης των σχετικών στοιχείων πρέπει να συνεχιστούν 
κατά προτεραιότητα·

δ) έγκαιρες αξιολογήσεις με τις οποίες θα κρίνεται η αποδοτική και αποτελεσματική 
επίτευξη των στόχων.

Εστίαση στη δημοσιονομική διαχείριση

55 
Για τους σκοπούς της δημοσιονομικής διαχείρισης, η Επιτροπή οφείλει να βελτιώσει 
και να δημοσιεύσει τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις της όσον αφορά τις ταμειακές 
ροές, προκειμένου να υπολογίσει καλύτερα τα ποσά που θα κληθούν να καταβάλουν 
τα κράτη μέλη και να διασφαλίσει ότι οι εγκεκριμένοι ετήσιοι προϋπολογισμοί (πι-
στώσεις πληρωμών) θα καλύψουν τις αναγκαίες πληρωμές. Στο πλαίσιο της ανάλυσης 
αυτής, πρέπει να εξεταστούν, πρώτον, κατά πόσον η ΕΕ θα κληθεί να πραγματοποιή-
σει προκαταβολές εν είδει προχρηματοδότησης, και, δεύτερον, οι ανάγκες εκταμίευ-
σης που απορρέουν από τις υποχρεώσεις που βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένες στον 
ισολογισμό της ΕΕ.

56 
Η Επιτροπή οφείλει να αναλάβει περισσότερο ενεργό ρόλο όσον αφορά τον εντοπι-
σμό περιπτώσεων κανονιστικού υπερθεματισμού30, ενώ συνεχείς πρέπει να είναι οι 
προσπάθειες για την απλούστευση της νομοθεσίας, τον καθορισμό ρεαλιστικών και 
σαφών προϋποθέσεων επιλεξιμότητας (ιδίως σε εθνικό επίπεδο) και τη μεγαλύτερη 
χρήση κατ’ αποκοπήν ποσών και πληρωμών βάσει ενιαίων συντελεστών, λαμβάνο-
ντας υπόψη τα αποτελέσματα και όχι το κόστος των εισροών.

57 
Η Επιτροπή πρέπει να καταγράψει τις βέλτιστες πρακτικές των ίδιων των υπηρεσι-
ών της και να ενσωματώσει δραστηριότητες που εξασφαλίζουν προστιθέμενη αξία. 
Επίσης, οφείλει να εντοπίσει σε ποιους τομείς του προϋπολογισμού διαφορετικές 
υπηρεσίες διαχειρίζονται παρεμφερή προγράμματα και δραστηριότητες, καθώς και 
σε ποιους τομείς υπάρχει ταύτιση των εμπλεκομένων, και να λάβει μέτρα που θα 
διασφαλίζουν τη συνέπεια των διαδικασιών της και των απαιτήσεών της σε θέματα 
κοινοποίησης στοιχείων.

58 
Η Επιτροπή οφείλει, εξάλλου, να αξιολογήσει συγκριτικά το μοναδιαίο κόστος των 
δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί σε όλα τα κράτη μέλη, 
παρέχοντας στους δημόσιους φορείς τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να παρακο-
λουθούν καλύτερα την αποδοτικότητα των ιδίων προγραμμάτων δαπανών.

30 Βλέπε τη μελέτη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με τίτλο «Gold-plating in the 
EAFRD: to what extent do 
national rules unnecessarily 
add to complexity and, as 
a result, increase the risk 
of errors?» (Κανονιστικός 
υπερθεματισμός στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ: Σε ποιο 
βαθμό οι εθνικοί κανόνες 
επιτείνουν χωρίς λόγο την 
πολυπλοκότητα, αυξάνοντας, 
κατά συνέπεια, τον κίνδυνο 
εμφάνισης σφάλματος;) 
(Φεβρουάριος 2014).
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59 
Η Επιτροπή είναι επίσης η πλέον αρμόδια να εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές των 
κρατών μελών και να προωθήσει τόσο αυτές όσο και τα αντλούμενα διδάγματα πέ-
ραν των εθνικών συνόρων και μεταξύ των κρατών μελών, υποστηρίζοντας τα διασυ-
νοριακά δίκτυα. Μπορεί να ενισχύσει τη θεσμική ικανότητα των διοικητικών αρχών 
και των λοιπών εμπλεκομένων, παρέχοντας καλύτερη καθοδήγηση, επεξηγηματικές 
πληροφορίες και ερωτηματολόγια επαλήθευσης όσον αφορά την ανάλωση του προϋ-
πολογισμού της ΕΕ και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (παραδείγματος χάριν, 
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, τις δηλώ-
σεις των υπευθύνων διαχείρισης, την πιστοποίηση των δαπανών από ανεξάρτητους 
ελεγκτές και την ελεγκτική μεθοδολογία).

Περί ελέγχου ρυθμίσεις και εργασίες τρίτων

60 
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις ελέγχου 
εφαρμόζονται σωστά και αποτελεσματικά:

α) Κατά τη διαπίστευση των εθνικών φορέων διαχείρισης και ελέγχου από τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην ανάλωση 
και τον έλεγχο των κεφαλαίων της ΕΕ διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους και 
διοικητική ικανότητα και ότι επιτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά.

β) Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να αποκομίζει βεβαιότητα από τις δηλώσεις 
των υπευθύνων διαχείρισης των κρατών μελών σχετικά με τη λειτουργία των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, τη νομιμότητα και κανονικότητα των υπο-
κείμενων πράξεων και τη συμμόρφωση με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Για τον σκοπό αυτό, οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι δηλώσεις αυτές 
τεκμηριώνονται σωστά.

Ενδιάμεση αξιολόγηση

61 
Η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΔΠ 2014-2020 μπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία 
προβληματισμού σχετικά με τις προτεραιότητες των δαπανών του προϋπολογισμού 
και τον σχεδιασμό των μέσων για την επίτευξή τους. Καταρχάς, πρέπει να εξεταστεί 
με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η ΣΛΕΕ (άρθρο 311, τρίτο 
εδάφιο), η οποία παρέχει τη δυνατότητα καθιέρωσης νέων πηγών εσόδων για την ΕΕ, 
και πώς θα εξασφαλιστεί ότι η εν μέρει χρηματοδότηση του προϋπολογισμού από 
τα κράτη μέλη πραγματοποιείται κατά τρόπο ισότιμο, διαφανή, απλό και αποδοτικό 
από οικονομική άποψη, βάσει της εισφοροδοτικής ικανότητας του καθενός από αυτά. 
Δεύτερον, όσο το τρέχον σύστημα βασίζεται σε εθνικά χρηματοδοτικά σύνολα, και 
όχι στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, δεν εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των 
δαπανών της ΕΕ. Βάσει των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης, η Επιτροπή 
πρέπει να αναλύσει τα δύο αυτά μείζονα ζητήματα υπό τους όρους των πολυετών 
δημοσιονομικών πλαισίων, και για τον σκοπό αυτό θα απαιτηθεί η πολιτική συναίνεση 
όλων των εμπλεκομένων.
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 I Κατάσταση των κινδύνων που μπορούν να ανακύψουν κατά την εκτέλεση  
του προϋπολογισμού της ΕΕ1

Εξωτερικοί κίνδυνοι

Πολιτικοί

 ο Πολιτικές αποφάσεις και προτεραιότητες των κρατών μελών εκτός πλαισίου της ΕΕ

 ο Σύγκρουση προτεραιοτήτων μεταξύ κρατών μελών

 ο Περιορισμένη πολιτική υποστήριξη των στόχων της Επιτροπής στα κράτη μέλη

 ο Επιβολή ανεπιθύμητων καθηκόντων σε οργανισμούς, διοικητικές αρχές ή δικαιούχους

 ο Χώρες-εταίροι εκτός ΕΕ — κυβερνητικά ζητήματα / άλλοι πολιτικοί παράγοντες

Νομικοί και κανονιστικοί

 ο Η νομική βάση είναι αβέβαιη/κατακερματισμένη/πολύπλοκη ή σε διαδικασία σημαντικής τροποποίησης

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι

Σε επίπεδο προϋπολογισμού

 ο Ανεπαρκή κονδύλια/πόροι για την υλοποίηση των επιθυμητών δράσεων / έλλειψη ρευστών διαθεσίμων για την πραγματοποίηση 
πληρωμών

 ο Το κράτος μέλος αδυνατεί να συγχρηματοδοτήσει λόγω ιδίων δημοσιονομικών περικοπών

 ο Οι πληρωμές περιέχουν σφάλματα (νομιμότητας και κανονικότητας  / σφάλματα DAS, οι δαπάνες δεν εκτελούνται κατά τρόπο σύννομο)

 ο Προβλήματα δημοσιονομικής διαχείρισης (υψηλό ποσοστό αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών πραγματοποιούνται περί τα τέλη 
του οικονομικού έτους, αναλήψεις υποχρεώσεων χωρίς χρησιμοποίηση των σχετικών κονδυλίων — RAL (υπόλοιπα προς εκκαθάριση), 
και αυξημένη χρήση των προχρηματοδοτήσεων)

 ο Οι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές, από άλλα μέσα της ΕΕ ή υπάρχει συγχρηματοδότηση (αλληλοεπικάλυψη 
προγραμμάτων)

 ο Καταβολή μη επιλέξιμων δαπανών

1  Η κατάσταση αυτή είναι εμπνευσμένη από το πλαίσιο για τον εντοπισμό κινδύνων που έχει καταρτιστεί από την πρωτοβουλία SIGMA (Support for Improvement in 
Governance and Management (στήριξη για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της διαχείρισης)), κοινή πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ και της ΕΕ.
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 I Απάτη, παρατυπίες και διαφθορά

 ο Χαμηλή προτεραιότητα στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης

 ο Έλλειψη πόρων για τη θωράκιση του προϋπολογισμού κατά του κινδύνου απάτης

 ο Δραστηριότητες που αφορούν μεγάλα ποσά σε μετρητά ή αγαθά μεγάλης αξίας

 ο Απώλεια στοιχείων ενεργητικού

 ο Δυσκολία στον εντοπισμό του τελικού δικαιούχου

Δημόσιες συμβάσεις

 ο Περίπλοκοι περί δημόσιων συμβάσεων κανόνες ή περίπλοκες συμβατικές διατάξεις

 ο Μη τήρηση των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ (κατάτμηση της σύμβασης ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση 
των ορίων μετά τα οποία εφαρμόζονται οι απαιτήσεις περί ανταγωνισμού, δημοσίευση, κριτήρια ανάθεσης, όροι της 
σύμβασης, υπογραφή κ.λπ.)

 ο Λανθασμένες διαδικασίες διαγωνισμού (συμβάσεις που ανατίθενται συχνά χωρίς διαγωνισμό, συμβάσεις για πρόσθετες 
εργασίες κ.λπ.)

Κίνδυνοι συνδεόμενοι με τη δραστηριότητα

Πολιτική

 ο Σημαντική αλλαγή στο περιβάλλον πολιτικής

 ο Ασυνεπής διαχείριση εντός των υπηρεσιών της Επιτροπής — διαφορές στους στόχους πολιτικής (και στη συνακόλουθη 
εφαρμογή των προγραμμάτων και τους δείκτες επιδόσεων)
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Σχεδιασμός του προγράμματος / δράσεις

 ο Πολυπλοκότητα της μεθόδου / των δραστηριοτήτων εφαρμογής του προγράμματος

 ο Ακατάλληλος μηχανισμός εφαρμογής

 ο Νέες πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν βεβιασμένα / επείγουσες δράσεις

 ο Ταχεία εφαρμογή του προγράμματος μετά την περί νομικής βάσης απόφαση

 ο Δραστηριότητες στις οποίες ο ελεγχόμενος έχει ελάχιστη ή και καθόλου πείρα (π.χ., νέα μέσα για την αντιμετώπιση της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης δημόσιου χρέους)

 ο Βραδεία εφαρμογή του προγράμματος

 ο Δράσεις που συνεπάγονται μεγάλο αριθμό πράξεων

 ο Επαχθείς επιχειρησιακές διαδικασίες

Οργανωτική δομή

 ο Περίπλοκη οργάνωση (π.χ. διασυνοριακές δράσεις που συνεπάγονται γλωσσικά, πολιτικά και γεωγραφικά προβλήματα, 
πολυάριθμα διοικητικά επίπεδα κ.λπ.)

 ο Γεωγραφικά διεσπαρμένη οργάνωση

Αρμοδιότητες

 ο Επιβολή ανεπιθύμητων καθηκόντων και εξόδων σε οργανισμούς, διοικητικές αρχές ή δικαιούχους

 ο Ασαφής καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών

 ο Ελλιπής συντονισμός των δραστηριοτήτων, ιδίως στο πλαίσιο του καθεστώτος της αποκεντρωμένης και της επιμερι-
σμένης διαχείρισης

 ο Ασαφής καταμερισμός αρμοδιοτήτων / αλληλοεπικάλυψη καθηκόντων μεταξύ των θεσμικών / λοιπών οργάνων της ΕΕ
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 I Πόροι

 ο Απουσία κοινής διοικητικής υποστηρικτικής δομής

 ο Απαρχαιωμένα ή εξαιρετικά περίπλοκα συστήματα ΤΠ ή πολλά διαφορετικά και/ή ασύμβατα μεταξύ τους συστήματα 
πληροφορικής

Καθορισμός επιχειρησιακών στόχων

 ο Ανεπαρκής εκτίμηση αναγκών

 ο Ασαφείς/ακατάλληλοι ή μη προσδιορισμένοι ποσοτικώς στόχοι για την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελε-
σματικότητα ή και παντελής έλλειψη αυτών

 ο Οι στόχοι δεν αναφέρονται στη νομιμότητα, την κανονικότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των λογαριασμών, ούτε 
στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων

 ο Αντιφατικοί ή ασύμβατοι μεταξύ τους στόχοι, είτε σε επίπεδο πολιτικής ή προγράμματος της ΕΕ είτε μεταξύ της ΕΕ και 
των εθνικών προτεραιοτήτων

 ο Ασαφείς προτεραιότητες ή στόχοι που δεν ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα

 ο Ακατάλληλες διαδικασίες για την ιεράρχηση και την επιλογή των προγραμμάτων και έργων, ώστε τα κονδύλια της ΕΕ να 
αποφέρουν τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο

Συγκεκριμενοποίηση των στόχων

 ο Ασαφής σχέση μεταξύ στόχων και δραστηριοτήτων

 ο Ασαφή ή εξαιρετικά ασυνεπή με τους στόχους κριτήρια επιλεξιμότητας/επιλογής (πολύ αόριστα, πολύ περιοριστικά 
ή άνευ αντικειμένου για την περίπτωση)

 ο Καίριοι παράγοντες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων δεν αξιολογούνται σε τακτική 
βάση
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Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

 ο Απουσία συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας

 ο Αδυναμίες στον σχεδιασμό ή τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, ανυπαρξία ή ακαταλληλότητα συστη-
μάτων εποπτείας και εσωτερικού ελέγχου

 ο Πολύπλοκα συστήματα εσωτερικού ελέγχου (αναποτελεσματικά ή δαπανηρά)

 ο Διαφορές στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου μεταξύ δικαιούχων / κρατών μελών

 ο Οι δράσεις δεν υποβάλλονται πλήρως στους συνήθεις ελέγχους

 ο Μη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, καμία ή σπάνια χρήση των δικαιωμάτων παρακολούθησης

Συστήματα οικονομικού ελέγχου

 ο Τα λογιστικά συστήματα των δικαιούχων είναι ασύμβατα με τα συστήματα της ΕΕ

 ο Υπερβολικές δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματος, ή δαπάνες πέραν των αναμενόμενων ή μη επίτευξη σε σημαντικό 
βαθμό των στόχων του προϋπολογισμού

 ο Δυσχέρεια στον καθορισμό του κόστους των εισροών

 ο Απουσία λογιστικού συστήματος / ελλιπής διαδρομή του ελέγχου

Έλεγχος και αξιολόγηση

 ο Ακατάλληλο σύστημα ελέγχου (πεδίο αναφοράς, ποιότητα, κοινοποίηση στοιχείων, παρακολούθηση)

 ο Απουσία δράσης σε συνέχεια παλαιότερων διαπιστώσεων ελέγχου

 ο Ελλιπείς αξιολογήσεις / απουσία δράσης σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

Πληροφόρηση

 ο Δεν υπάρχει σύστημα πληροφοριών διαχείρισης ή αυτό είναι ελλιπές

 ο Οι πληροφορίες διαχείρισης ή οι οικονομικές πληροφορίες είναι ελλιπείς, ή δεν αξιοποιούνται κατάλληλα ή χρησιμο-
ποιούνται λανθασμένα

Π
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Μέτρηση των επιδόσεων

 ο Τα συστήματα κοινοποίησης στοιχείων και λογοδοσίας δεν έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων, ή δεν 
υπάρχει σύστημα για την παρακολούθηση των πραγματικών επιδόσεων σε σχέση με το αρχικό σχέδιο

 ο Απουσία δεικτών για τη μέτρηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας

 ο Οι χρησιμοποιούμενοι δείκτες είναι ακατάλληλοι ή ενθαρρύνουν λανθασμένες συμπεριφορές

 ο Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων

Επιδόσεις

 ο Μη επίτευξη αποτελεσμάτων/αντικτύπου

 ο Καθυστερήσεις στην υλοποίηση λόγω χαμηλών επιδόσεων των εμπλεκομένων/αναδόχων

 ο Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων για τις χαμηλές επιδόσεις (μεγάλος αριθμός καταγγελιών, χαμηλή ικανοποίηση των 
χρηστών, ανισότητες στις επιδόσεις σε σύγκριση με παρεμφερείς οργανισμούς, χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά τις υπη-
ρεσίες που ανατέθηκαν σε τρίτους)

Προστιθέμενη αξία

 ο Ανυπαρξία προστιθέμενης αξίας της ΕΕ — τα προγράμματα αντικαθιστούν τις εθνικές δημόσιες δαπάνες ή δεν συνεπι-
φέρουν προστιθέμενη αξία (βλέπε αρχές προσθετικότητας και επικουρικότητας)

 ο Περιορισμένη βιωσιμότητα — δεν υπάρχει οικειοποίηση, τα έργα σχεδιάζονται χωρίς κατάλληλο διάλογο με τους δικαι-
ούχους, ο δικαιούχος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ΕΕ, το έργο δεν συνεχίζεται / δεν διατηρείται μετά το πέρας 
της χρηματοδότησης από την ΕΕ

 ο Φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης (η δράση θα υλοποιούνταν ανεξαρτήτως ενίσχυσης από την ΕΕ)

 ο Κανονιστικός υπερθεματισμός (η συνδρομή από την ΕΕ χρησιμοποιείται για την υλοποίηση δαπανηρών δράσεων και 
έργων που υπερβαίνουν τις ανάγκες)

Φήμη

 ο Πράξεις/παραλείψεις επιζήμιες για την εικόνα της ΕΕ/Επιτροπής
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Διαχείριση

 ο Ελάχιστη έμφαση στις ηθικές αξίες / στην ακεραιότητα (ανοχή παρατυπιών, απουσία κώδικα δεοντολογίας)

 ο Άσκηση έντονων πιέσεων στους υπευθύνους διαχείρισης για την επίτευξη μη ρεαλιστικών στόχων ή για τη συμμόρφωση 
με μη ρεαλιστικές προθεσμίες (ήτοι υψηλά ποσοστά αναλήψεων υποχρεώσεων)

 ο Άσκηση πολιτικών και άλλων πιέσεων για συγκεκριμένο τρόπο δράσης

 ο Αποδεικτικά στοιχεία για χαμηλές επιδόσεις διαχείρισης (π.χ., κακοδιαχείριση στο παρελθόν στους συγκεκριμένους 
τομείς / στις συγκεκριμένες χώρες, σοβαρές υπερβάσεις κόστους και χρόνου, ελλιπής σχεδιασμός, απουσία εποπτείας 
και παρακολούθησης)

Προσωπικό

 ο Ανεπάρκεια προσωπικού, έλλειψη κατάλληλων προσόντων, έλλειψη πείρας, απουσία κινήτρων και/ή ακατάλληλες δια-
δικασίες πρόσληψης

 ο Μεγάλος αριθμός υπεργολαβιών

 ο Απουσία περιγραφής καθηκόντων

 ο Απουσία πολιτικής για την εναλλαγή προσωπικού
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Εξασφαλίζοντας 
την αποδοτικότητα 
των κεφαλαίων της ΕΕ: 
πανοραμική επισκόπηση 
των κινδύνων που επαπειλούν 
τη δημοσιονομική διαχείριση 
του προϋπολογισμού της ΕΕ

Επιμέρους τεχνικά δελτία



44Περιεχόμενα

Σελίδα

47 – 50 Έσοδα

47 – 48 Πεδίο αναφοράς

48 – 49 Οι διαπιστώσεις μας

49 Είναι ορθά και πλήρη τα εισπραχθέντα έσοδα του 2012 και τυγχάνουν ορθής διαχείρισης;

49 Παράγοντες υψηλού κινδύνου

49 Μελλοντική πορεία

50 Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

50 Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

51 – 65 ΠΔΠ 1 — Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

53 – 56 Πεδίο αναφοράς

56 – 57 Οι διαπιστώσεις μας

56 Αναλώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες ο προϋπολογισμός του 2012; (Νομιμότητα και κανονικότητα των 
δαπανών)

57 Τελούν υπό ορθή διαχείριση και έχουν αντίκτυπο οι δαπάνες; (Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)

58 – 60 Παράγοντες υψηλού κινδύνου

60 – 61 Μελλοντική πορεία

62 – 65 Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

65 Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

66 – 75 ΠΔΠ 2 — Φυσικοί πόροι

66 – 68 Πεδίο αναφοράς

69 Οι διαπιστώσεις μας

69 Αναλώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες ο προϋπολογισμός του 2012; (Νομιμότητα και κανονικότητα 
των δαπανών)

69 Τελούν υπό ορθή διαχείριση και έχουν αντίκτυπο οι δαπάνες; (Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)



45ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα

70 – 71 Παράγοντες υψηλού κινδύνου

72 Μελλοντική πορεία

73 – 75 Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

75 Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

76 – 78 ΠΔΠ 3 — Ασφάλεια και ιθαγένεια

76 – 77 Πεδίο αναφοράς

77 Οι διαπιστώσεις μας

77 Αναλώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες ο προϋπολογισμός του 2012; (Νομιμότητα και κανονικότητα 
των δαπανών)

77 Τελούν υπό ορθή διαχείριση και έχουν αντίκτυπο οι δαπάνες; (Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)

77 – 78 Παράγοντες κινδύνου

78 Μελλοντική πορεία

78 Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

78 Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

79 – 90 ΠΔΠ 4 — Η Ευρώπη στον κόσμο

80 – 81 Πεδίο αναφοράς

82 – 83 Οι διαπιστώσεις μας

82 Αναλώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες ο προϋπολογισμός του 2012; (Νομιμότητα και κανονικότητα 
των δαπανών)

82 – 83 Τελούν υπό ορθή διαχείριση και έχουν αντίκτυπο οι δαπάνες; (Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)

84 – 87 Παράγοντες υψηλού κινδύνου

84 Ιδιαίτεροι παράγοντες κινδύνου ανά γεωγραφική περιοχή

88 Μελλοντική πορεία

88 Η Επιτροπή

89 – 90 Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

90 Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;
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91 – 97 ΠΔΠ 5 — Διοίκηση

92 Πεδίο αναφοράς

93 Οι διαπιστώσεις μας

93 Αναλώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες ο προϋπολογισμός του 2012; (Νομιμότητα και κανονικότητα 
των δαπανών)

93 Τελούν υπό ορθή διαχείριση και έχουν αντίκτυπο οι δαπάνες; (Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)

93 – 96 Παράγοντες υψηλού κινδύνου

97 Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

97 Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

98 – 102 Δημόσιες συμβάσεις

98 – 99 Πεδίο αναφοράς

99 – 101 Οι διαπιστώσεις μας

101 Ενδεδειγμένα μέτρα / Παλαιότερες συστάσεις του Συνεδρίου

102 Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

102 Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;
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01 
Ο γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ (εφεξής «ο προϋπολογισμός της ΕΕ») είναι ισοσκελι-
σμένος προϋπολογισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») δεν επιτρέ-
πεται να καταφεύγει σε δανεισμό για τη χρηματοδότηση των δαπανών της ΕΕ, ενώ οι 
δαπάνες πρέπει να αντιστοιχούν στα έσοδά της. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο του Φεβρουαρίου του 2013, τα έσοδα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τους γενικούς 
στόχους της απλότητας, της διαφάνειας και της ισοτιμίας.

02 
Η Επιτροπή προτείνει την απλούστευση των εισφορών των κρατών μελών1 (μέσω της 
κατάργησης του βασιζόμενου στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) πόρου, της θέ-
σπισης νέων ιδίων πόρων (ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και 
ενός νέου, απλουστευμένου φόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ) και της αντικατάστασης 
του ισχύοντος διορθωτικού μηχανισμού με ένα σύστημα κατ’ αποκοπήν διορθώ-
σεων). Συνολικά, η πρόταση θα είχε ως αντίκτυπο τη μεταβολή της σύνθεσης των 
πόρων, καθώς και του μεριδίου που καταβάλλει κάθε κράτος μέλος στον προϋπολογι-
σμό της ΕΕ. Το ισχύον σύστημα θα συνεχίσει να εφαρμόζεται έως ότου τα κράτη μέλη 
εγκρίνουν ομόφωνα την πρόταση. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν 
να εφαρμόσουν αναδρομικά το νέο σύστημα.

Πεδίο αναφοράς

03 
Οι ίδιοι πόροι αποτελούν μακράν την κύρια πηγή των εσόδων (περίπου το 92 %). Το 
συνολικό ύψος των ιδίων πόρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,23 % του ακαθάρι-
στου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) των κρατών μελών της ΕΕ. Τα λοιπά έσοδα προέρχο-
νται από πρόστιμα, ανάκτηση δαπανών, τόκους υπερημερίας και τόκους από πρόστι-
μα, έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση (συνταξιοδοτικές εισφορές του 
προσωπικού και φόροι εισοδήματος) και από δημοσιονομικές προσαρμογές.

04 
Στους ιδίους πόρους περιλαμβάνονται:

α) οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ — περίπου 12 %) που περιλαμβάνουν δασμούς 
που βασίζονται στο κοινό δασμολόγιο και εισφορές που καταβάλλονται από τους 
παραγωγούς ζάχαρης. Τα κράτη μέλη παρακρατούν το 25 % των εισπραττόμενων 
ΠΙΠ ως συμμετοχή στα έξοδα είσπραξης στα οποία υποβάλλονται·

β) οι πόροι που υπολογίζονται βάσει του ΦΠΑ (περίπου 10 %) και προκύπτουν από 
την εφαρμογή ενός συντελεστή στις εναρμονισμένες βάσεις υπολογισμού του 
ΦΠΑ των κρατών μελών. Το ανώτατο όριο της εναρμονισμένης βάσης ΦΠΑ είναι 
το 50 % του ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους. Η εισφορά όλων των κρατών μελών2 υπο-
λογίζεται βάσει ενιαίου συντελεστή 0,3 % της εναρμονισμένης βάσης ΦΠΑ·

1 COM(2011) 739 τελικό, 
της 9ης Νοεμβρίου 2011 — 
Τροποποιημένη πρόταση 
απόφασης του Συμβουλίου για 
το σύστημα των ιδίων πόρων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2 Εξαιρουμένων της 
Γερμανίας,  των Κάτω Χωρών, 
της Αυστρίας και τη Σουηδίας 
στις οποίες εφαρμόζεται 
μειωμένος συντελεστής.
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γ) οι πόροι που βασίζονται στο ΑΕΕ (περίπου 70 %), οι οποίοι είναι οι πόροι εξισορ-
ρόπησης του προϋπολογισμού. Βασίζονται στα δεδομένα που καταρτίζουν τα 
κράτη μέλη για το ΑΕΕ:

i) στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου εφαρμόζεται έκπτωση επί της 
εισφοράς του που βασίζεται στο ΑΕΕ, βάσει του μηχανισμού διόρθωσης των 
δημοσιονομικών ανισορροπιών. Η εν λόγω διόρθωση χρηματοδοτείται από 
τα άλλα κράτη μέλη, με την εισφορά τεσσάρων κρατών μελών (της Γερμα-
νίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας) να περιορίζεται στο 
25 % του μεριδίου της διόρθωσης που τους αναλογεί·

ii) έως το 2013, δύο κράτη μέλη (Κάτω Χώρες και Σουηδία) τύγχαναν ακαθάρι-
στης μείωσης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ3 στην ετήσια εισφορά τους που 
υπολογίζεται βάσει του ΑΕΕ·

iii) εξισορροπήσεις και αναπροσαρμογές είναι δυνατό να γίνουν στις βάσεις ΑΕΕ 
και ΦΠΑ (και, επομένως, στις εισφορές) για συγκεκριμένο οικονομικό έτος 
κατά τη διάρκεια τετραετίας κατ’ ανώτατο όριο, μετά την παρέλευση της 
οποίας παραγράφονται, εκτός εάν η Επιτροπή έχει διατυπώσει επιφύλαξη.

Οι διαπιστώσεις μας

05 
Το ισχύον σύστημα χρηματοδότησης του προϋπολογισμού είναι σύνθετο και στερεί-
ται διαφάνειας:

α) Η είσπραξη των εσόδων ΠΙΠ είναι πολύπλοκη. Αποτελεί τομέα που ενέχει κίνδυ-
νο παρατυπιών (δεδομένων των μεταβαλλόμενων κανόνων, των εκατομμυρίων 
εισαγωγέων με συναλλαγές διαφορετικής αξίας, οι οποίοι είναι επιρρεπείς σε 
φοροαποφυγή και μη δήλωση εισαγωγών) και επηρεάζεται από τις διαφορές στην 
ικανότητα και τα συστήματα των κρατών μελών (συχνές αλλαγές στην οργάνωση 
των εισπρακτικών συστημάτων, απαρχαιωμένα συστήματα ΤΠ ή απουσία τέτοιων 
συστημάτων, προβλήματα στην εφαρμογή καίριων διαδικασιών και πολύπλοκη 
διαχείριση διασυνοριακών συναλλαγών λόγω των διαφορών στο επίπεδο διοικη-
τικών ικανοτήτων). Οι έλεγχοι εξακρίβωσης που διενεργεί η Επιτροπή στα κράτη 
μέλη αξιολογούνται ως μερικώς αποτελεσματικοί.

β) Τρεις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, η ΓΔ Προϋπολογισμού, η ΓΔ Φορολογίας 
και Τελωνειακής Ένωσης και η Eurostat, συμμετέχουν στον έλεγχο της βάσης ΦΠΑ, 
ο οποίος περιλαμβάνει την επαλήθευση σύνθετων στατιστικών συγκεντρωτικών 
μεγεθών, καθώς και την αξιολόγηση των φοροεισπρακτικών συστημάτων των 
κρατών μελών. Η φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ συνιστά σοβαρό πρόβλημα 
στην ΕΕ, το οποίο εκτιμάται ότι προκαλεί ζημία που αντιστοιχεί έως και στο 20 % 
των εσόδων από ΦΠΑ. Οι ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών διενεργούν ελέγχους 
στον τομέα αυτό και λόγω του αντικτύπου του στα εθνικά φορολογικά έσοδα.

γ) Οι εισφορές που βασίζονται στο ΑΕΕ υπολογίζονται βάσει των δεδομένων για το 
ΑΕΕ που καταρτίζουν τα κράτη μέλη και επαληθεύει η Eurostat. Η επαλήθευση 
του ΑΕΕ από την Επιτροπή εμφανίζει αδυναμίες και είναι εν μέρει μόνον αποτε-
λεσματική. Τα δεδομένα για το ΑΕΕ είναι πολύπλοκα και ενέχουν αναγκαστικά 
έναν ορισμένο βαθμό ανακρίβειας, διότι στηρίζονται σε εκτιμήσεις. Η Επιτροπή 
δεν προβαίνει σε αξιολόγηση του συστήματος εποπτείας και ελέγχου για την 

3 Μετρηθείσας σε τιμές 2004 
και αναπροσαρμοσμένης 
σε τρέχουσες τιμές κατά τον 
υπολογισμό των ετήσιων 
εισφορών.

4 Η Επιτροπή εντόπισε το 
σφάλμα υπολογισμού του 
2009 με μεγάλη καθυστέρηση 
με αποτέλεσμα να μην 
καταστεί δυνατή η διόρθωσή 
του κατά το συγκεκριμένο 
οικονομικό έτος. Το Συνέδριο 
εντόπισε το σφάλμα 
υπολογισμού του 2010 
στο πλαίσιο της DAS.
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κατάρτιση του ΑΕΕ στα κράτη μέλη, μολονότι στο μέλλον τα ανώτατα όργανα 
ελέγχου θα υποχρεούνται να αποφαίνονται σχετικά.

δ) Η διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί πολιτικά ευαίσθητο θέμα 
και η διαδικασία υπολογισμού της είναι περίπλοκη. Ουσιώδη σφάλματα στους 
σχετικούς υπολογισμούς εντοπίστηκαν το 2009 και το 20104.

Είναι ορθά και πλήρη τα εισπραχθέντα έσοδα του 2012 και 
τυγχάνουν ορθής διαχείρισης;

ο Περιέχουν ουσιώδη σφάλματα; ΟΧΙ

Παράγοντες υψηλού κινδύνου

06 
Η εσφαλμένη είσπραξη των ΠΙΠ και οι αδυναμίες στα συστήματα ΦΠΑ στα κράτη 
μέλη μειώνουν τα έσοδα από τους πόρους αυτούς και έχουν ως αποτέλεσμα την ανά-
γκη για υψηλότερες εξισορροπητικές εισφορές βάσει του ΑΕΕ.

07 
Τυχόν υπερεκτίμηση (ή υποεκτίμηση) του ΑΕΕ ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους 
δεν επηρεάζει τους συνολικούς ιδίους πόρους που βασίζονται στο ΑΕΕ, αλλά έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση (ή την αύξηση) των εισφορών άλλων κρατών μελών.

Μελλοντική πορεία

08 
Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει περισσότερο δομημένη και επίσημη ανάλυση 
των δεδομένων για το ΑΕΕ και να υποβάλει διαφανέστερα, πληρέστερα και συνεπέ-
στερα στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα για το ΑΕΕ των κρατών μελών και τη διαχεί-
ριση των πόρων που βασίζονται στο ΑΕΕ. Θα πρέπει να συντομεύσει τη διάρκεια του 
κύκλου των επαληθεύσεων που διενεργεί.

09 
Τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν την τελωνειακή επιτήρησή τους προκειμένου να 
μεγιστοποιήσουν τους εισπραττόμενους ΠΙΠ. Ομοίως, τα συστήματα υποβολής δηλώ-
σεων και είσπραξης ΦΠΑ πρέπει να διασφαλίζουν την ορθή δήλωση των εισπραττό-
μενων ποσών ΦΠΑ και την ελαχιστοποίηση της φοροδιαφυγής.

10 
Οι ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφά-
λιση της ορθής εφαρμογής των συστημάτων και των ελέγχων και στους τρεις τομείς 
των ιδίων πόρων.
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Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

 ο Γνώμη αριθ. 2/2012 του Συνεδρίου:

σχετικά με τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης — COM(2011) 739,

σχετικά με τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστη-
μα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — COM(2011) 740,

σχετικά με τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των 
παραδοσιακών ιδίων πόρων και του ιδίου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών 
αναγκών — COM(2011) 742,

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης του ιδίου πόρου που βασίζε-
ται στον φόρο προστιθέμενης αξίας — COM(2011) 737,

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους και τις διαδικασίες για την απόδοση του ιδίου 
πόρου που βασίζεται στον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών — COM(2011) 738

Ζητήματα νομιμότητας και κανονικότητας

 ο Ετήσια έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, κεφάλαιο 2 (Έσοδα)

Έλεγχοι επιδόσεων

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 «Εξασφαλίζοντας σωστά στοιχεία για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ): μια περισσό-
τερο συστηματοποιημένη και ορθότερα εστιασμένη προσέγγιση θα καθιστούσε αποτελεσματικότερη την επαλήθευ-
ση της Επιτροπής»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 13/2011 «Εξασφαλίζει ο έλεγχος στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος 42 την πρόληψη και τον 
εντοπισμό της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 1/2010 «Ελέγχονται αποτελεσματικά οι απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής;»

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

Απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Τύπου του Συνεδρίου:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: press@eca.europa.eu



51ΠΔΠ 1 — Έξυπνη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη

(εκατομμύρια ευρώ) (αναλήψεις υποχρεώσεων)

ΠΔΠ 2014-20201

ΠΔΠ 1 — Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 508 921

1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 142 130

1β. Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 366 791

% του τομέα συνολικά που συνίσταται σε προκαταρκτικές κατανομές προς 
τα κράτη μέλη 72

Σημείωση: Οι δαπάνες αυτές μπορούν να κατανεμηθούν σε 13  βασικούς τομείς (μεταφορές, έρευνα και και-
νοτομία, περιβάλλον, ανθρώπινο κεφάλαιο, αγορά εργασίας, ΜΜΕ και στήριξη των επιχειρήσεων, κοινωνικές 
υποδομές, υπηρεσίες ΤΠ, ανάπτυξη ικανοτήτων, ενέργεια, κοινωνική ένταξη, αστική και εδαφική διάσταση, και 
πολιτισμός, κληρονομιά και τουρισμός).

Η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής είναι η υπηρεσία της Επιτροπής που είναι κατ’ εξοχήν αρμόδια για τις δαπάνες 
στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Διαχειρίζεται επίσης τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) που 
καλύπτεται από τον τομέα 4 του ΠΔΠ, «Η Ευρώπη στον κόσμο». Ο ΜΠΒ βοηθά τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 
να αναπτύξουν δίκτυα μεταφορών και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές υποδομές τους. Είναι στη διάθεση 
των υποψήφιων προς ένταξη χωρών (Τουρκία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και των 
δυνάμει υποψήφιων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία και 
Κοσσυφοπέδιο).

1  Το ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 συμφωνήθηκε σε τιμές 2011 (κανονισμός (EE, Ευρατόμ) 
αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884)). Τα 
παρεχόμενα εδώ αριθμητικά στοιχεία είναι σε τρέχουσες τιμές (από τον ιστότοπο της ΓΔ 
Προϋπολογισμού).
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(εκατομμύρια ευρώ) (αναλήψεις υποχρεώσεων)

ΠΔΠ 2014-20201 Προϋπολογισμός 2014 
(οριστικός)

ΣΥΝΟΛΟ 508 921 63 973

Τομέας 1α — Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 142 130 16 560

Μεγάλα έργα υποδομών 14 350 2 629

Ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης EGNOS και Galileo 7 072 1 338

Διεθνής Θερμοπυρηνικός Πειραματικός Αντιδραστήρας (ITER) 2 986 728

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) 4 292 363

Πυρηνική ασφάλεια και παροπλισμός (Βουλγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία) 1 643 157

Κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) για την έρευνα και την καινοτομία 79 402 9 326

Ορίζων 2020 79 402 9 326

PM Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ
Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME) 2 298 276

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός (Erasmus για όλους) 14 775 1 556

Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία (PSCI) 920 119

Τελωνεία, Fiscalis και Καταπολέμηση της απάτης 908 118

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) 21 937 1 966

PM συν συνεισφορά του Ταμείου Συνοχής στον τομέα των μεταφορών 11 306
Ενέργεια 5 850 410

Μεταφορές 14 945 1 482

TΠ 1 142 74

Άλλα προγράμματα 2 003 264

Ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα (ΕΣΠ) 

Πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και ελέγχου

Διαλειτουργικότητα για την ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 2 293 243

Περιθώριο 2 078 106

Τομέας 1β — Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 366 791 47 413

Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση 278 418 35 609

Περιφερειακή σύγκλιση (Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) 185 374 23 635

Περιφέρειες μετάβασης 35 701 4 802

Ανταγωνιστικότητα (Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) 55 780 7 503

Εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες 1 563 210

PM συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) 3 500

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) 74 929 8 950

PM συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του TΣ στον μηχανισμό «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» — Μεταφορές 11 306 983

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 10 229 507

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 3 211 1 804

Περιθώριο 4 1

1  Το ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 συμφωνήθηκε σε τιμές 2011. Τα παρεχόμενα εδώ αριθμητικά στοιχεία είναι σε τρέχουσες τιμές (από τον 
ιστότοπο της ΓΔ Προϋπολογισμού).
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Πεδίο αναφοράς

Τομέας 1α — Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

01 
Ο τομέας 1α του ΠΔΠ καλύπτει κατά κύριο λόγο δαπάνες σε τομείς πολιτικής που 
αφορούν σημαντικές προκλήσεις με τις οποίες πρόκειται να έλθει αντιμέτωπη η ευ-
ρωπαϊκή κοινωνία στο εγγύς μέλλον και χρηματοδοτεί δράσεις οι οποίες διασφαλί-
ζουν τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή, μέσω 
επενδύσεων στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία και μέσω δράσεων τό-
νωσης της απασχόλησης και ενθάρρυνσης της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δικτύων έρευ-
νας και καινοτομίας, με απώτερο στόχο την τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης.

02 
Ποσοστό περίπου 15 % του ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμού του 
τομέα 1 του ΠΔΠ προορίζεται για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, στο 
πλαίσιο του μέσου «Ορίζων 2020». Επτά γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής και δύο 
εκτελεστικοί οργανισμοί διαχειρίζονται τις δραστηριότητες και τις δαπάνες1. Οι δύο 
εκτελεστικοί οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για σημαντικό τμήμα της καθημερινής 
λειτουργίας.

03 
Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών λαμβάνει τη μορφή επιχορηγήσεων προς τους δι-
καιούχους. Οι δύο κύριοι κίνδυνοι στον τομέα αυτό αφορούν την επιλογή δικαιούχων 
επιλέξιμων να επιχορηγηθούν και την αιτιολόγηση των δαπανών που δηλώνουν οι 
δικαιούχοι για επιστροφή από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Μολονότι η Επιτροπή έχει 
θεσπίσει μέτρα για την απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών και τη μείωση 
της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους, οι κανόνες επιλεξιμότητας των εν 
εξελίξει προγραμμάτων εξακολουθούν να είναι πολύπλοκοι. Ανάλογα με το ύψος της 
επιχορήγησης, η ακρίβεια των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι 
πρέπει να πιστοποιείται από ανεξάρτητους ελεγκτές. Επιπλέον, η Επιτροπή βασίζεται 
τόσο στους δικούς της όσο και εξωτερικούς ελεγκτές για τη διενέργεια κατασταλτι-
κών ελέγχων σε δείγμα επιχορηγήσεων.

Τομέας 1β — Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

04 
Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην ΕΕ δεν είναι ομοιόμορφη. Στα άρθρα 174 
έως 175 ΣΛΕΕ παρουσιάζεται η πολιτική της ΕΕ για την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή (εφεξής «πολιτική συνοχής»), η οποία συνεισφέρει στις συνολικές 
οικονομικές επιδόσεις της ΕΕ, μειώνοντας τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1 Επιτροπή: ΓΔ Έρευνας 
και Καινοτομίας (RTD), 
ΓΔ Επικοινωνιακών 
Δικτύων, Περιεχομένου 
και Τεχνολογιών (CNECT), 
Κοινό Κέντρο Ερευνών 
(JRC), ΓΔ Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού (EAC), 
ΓΔ Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανίας (ENTR), 
ΓΔ Κινητικότητας και 
Μεταφορών (MOVE) και 
ΓΔ Ενέργειας (ENER) 
Οργανισμοί: Εκτελεστικός 
Οργανισμός Έρευνας (REA) 
και Εκτελεστικός Οργανισμός 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας (ERCEA).
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05 
Ποσοστό 72 % περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του τομέα 1 του ΠΔΠ 
(ήτοι 322,3 δισεκατομμύρια ευρώ επί συνόλου 450,76 δισεκατομμυρίων) διατί-
θεται («προκαταρκτική κατανομή») σε κράτη μέλη βάσει κριτηρίων που λαμβάνουν 
υπόψη το ΑΕγχΠ και το ΑΕΕ. Η διαπραγμάτευση για τα εν λόγω κονδύλια γίνεται στο 
πλαίσιο της συμφωνίας για το ΠΔΠ:

α) Η κατανομή των εν λόγω ποσών γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διοικητική 
ικανότητα απορρόφησης των κονδυλίων από τα κράτη μέλη, ήτοι η ικανότητά 
τους να καταρτίζουν προγράμματα και σχέδια, να προγραμματίζουν, να επιλέ-
γουν και να υλοποιούν ορθά, καθώς και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων 
και τους κανόνες επιλεξιμότητας κ.λπ. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να διατίθενται 
σημαντικά κονδύλια σε περιφέρειες που δεν έχουν την ικανότητα να διασφαλί-
σουν τη χρηστή διαχείρισή τους. Επιπλέον, η χρησιμοποίηση και η εξέλιξη των εν 
λόγω προκαταρκτικών κατανομών δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.

β) Το μεγαλύτερο τμήμα του προϋπολογισμού αναλώνεται σε διάστημα αρκετών 
ετών («πολυετή προγράμματα»). Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν προχρη-
ματοδότηση (ταμειακές προκαταβολές) προκειμένου να δρομολογήσουν τα προ-
γράμματα. Στερούνται το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τον προϋπολογισμό εάν 
δεν τον αναλώσουν εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου («κανόνας ν+3»).

γ) Οι δαπάνες από τον προϋπολογισμό χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό ταμεια-
κών προκαταβολών («προχρηματοδοτήσεων») και νομικών δεσμεύσεων που δεν 
έχουν οδηγήσει ακόμη σε πληρωμές («RAL» εκ του γαλλικού «reste à liquider, ήτοι 
«υπόλοιπο προς εκκαθάριση»). Αυτό οφείλεται εν μέρει στον μακροπρόθεσμο 
χαρακτήρα πολλών από τις προς χρηματοδότηση δραστηριότητες. Το ΠΔΠ 2007-
2013 καλύπτει 455 προγράμματα.

06 
Οι δαπάνες από τον προϋπολογισμό στον τομέα της πολιτικής συνοχής πραγματοποι-
ούνται μέσω τριών κυρίως ταμείων, με προγράμματα των οποίων η διάρκεια αντιστοι-
χεί στον επταετή κύκλο του προϋπολογισμού του ΠΔΠ.

α) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) δραστηριοποιείται στις 
περιφέρειες με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ όλων των κρατών μελών, και 
αποσκοπεί στη μείωση των ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών. Το Ταμείο 
συγχρηματοδοτεί εθνικές επενδύσεις σε εταιρείες (ιδίως ΜΜΕ), υποδομές που 
συνδέονται με την έρευνα και την καινοτομία, τις τηλεπικοινωνίες, το περιβάλ-
λον, την ενέργεια και τις μεταφορές, χρηματοδοτικά μέσα (κεφάλαια επιχειρημα-
τικού κινδύνου, ταμεία τοπικής ανάπτυξης κ.λπ.) για τη στήριξη της περιφερεια-
κής και τοπικής ανάπτυξης και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ πόλεων 
και περιφερειών, καθώς και μέτρα τεχνικής βοήθειας.

β) Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) συγχρηματοδοτεί εθνικές δαπάνες για σχέδια στους τομείς 
των μεταφορών και του περιβάλλοντος σε κράτη μέλη των οποίων το ΑΕΕ ανά 
κάτοικο είναι κατώτερο του 90 % του μέσου όρου της Ένωσης. Αποσκοπεί στη 
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στη σταθεροποίηση 
των οικονομιών αυτών. Το Ταμείο Συνοχής αφορά 15 κράτη μέλη2. Η οικονομική 
ενίσχυση από το ΤΣ μπορεί να ανασταλεί με απόφαση του Συμβουλίου (λαμβα-
νόμενη με ειδική πλειοψηφία), αν κράτος μέλος σημειώσει υπερβολικό δημόσιο 
έλλειμμα και δεν αντιμετωπίσει την κατάσταση ή δεν λάβει κατάλληλα μέτρα για 
την αντιμετώπισή της. Το ΤΣ χρηματοδοτεί τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, 

2 Τα κράτη μέλη που 
καλύπτονται από το Ταμείο 
Συνοχής είναι τα 12 νέα 
κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς 
και η Κροατία, η Ελλάδα και 
η Πορτογαλία.
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συμπεριλαμβανομένων έργων στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών: 
ενεργειακή απόδοση, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάπτυξη των σιδη-
ροδρομικών μεταφορών, υποστήριξη της διατροπικότητας (μέσω της ολοκλήρω-
σης των διάφορων μέσων μεταφοράς), ενίσχυση των μαζικών μεταφορών κ.λπ.

γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έχει στόχο τη βελτίωση της απασχόλησης 
και των ευκαιριών εύρεσης εργασίας στην ΕΕ. Συγχρηματοδοτεί εθνικές δαπάνες 
που έχουν στόχο: την προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων (προγράμματα 
διά βίου μάθησης, σχεδιασμός και διάδοση καινοτόμων μοντέλων οργάνωσης της 
εργασίας), τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση για όσους αναζητούν 
εργασία, τους ανέργους, τις γυναίκες και τους μετανάστες, την κοινωνική ένταξη 
μειονεκτούντων ατόμων και την καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργα-
σίας, την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου με τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευ-
τικών συστημάτων και τη δημιουργία δικτύου εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

δ) Από το 2014 θεσπίζονται κοινοί κανόνες για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα οποία καλύπτονται από τον τομέα 2 του ΠΔΠ.

ε) Προκειμένου η πολιτική συνοχής να καταστεί αποδοτικότερη και περισσότερο 
βιώσιμη, η Επιτροπή ανέπτυξε τέσσερις πρωτοβουλίες από κοινού με την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δύο εξ 
αυτών αφορούν την προώθηση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (Jeremie και 
Jessica) και οι άλλες δύο διευκολύνσεις τεχνικής βοήθειας (Jaspers και Jasmine).

07 
Ποσοστό 72 % περίπου του προϋπολογισμού του τομέα 1 (κυρίως του τομέα 1β) του 
ΠΔΠ εκτελείται βάσει ρυθμίσεων επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη. Για το 
ΠΔΠ 2014-2020, συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους 
μέλους θα προβλέπουν τον τρόπο με τον οποίο το κράτος μέλος προτίθεται να χρησι-
μοποιήσει τη διαθέσιμη για την περίοδο αυτή χρηματοδότηση της ΕΕ για την επίτευ-
ξη των στόχων του· περισσότερες λεπτομέρειες θα παρέχονται στα προγράμματα. 
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα συνεισφέρει από 50 % έως 85 % του κόστους (συγχρη-
ματοδότηση) των προγραμμάτων δαπανών που εγκρίνει η Επιτροπή (επιχειρησιακά 
προγράμματα). Η Επιτροπή έχει θεσπίσει πλαίσιο ελέγχου και διαχείρισης προκειμέ-
νου να διασφαλίζει ότι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ αποδίδονται μόνον δαπάνες 
που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Επίσης, θέσπισε εκ 
νέου αποθεματικό επίδοσης που θα συνίσταται στο 6 % της συνολικής κατανομής3.

α) Στη διαχείριση των ταμείων της πολιτικής συνοχής εμπλέκονται πολλοί διαφορε-
τικοί φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη βαρύνο-
νται με το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που συνδέονται με την οργάνωση και 
τα συστήματα που θεσπίζονται για την ανάλωση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σ’ 
αυτά εναπόκειται επίσης να διασφαλίζουν ότι οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις 
καταβάλλονται σε επιλέξιμους δικαιούχους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις 
χορήγησης στήριξης.

β) Τα κράτη μέλη είναι δυνατό να εισπράττουν ταμειακές προκαταβολές για την 
κάλυψη των εξόδων εκκίνησης. Κατά κανόνα, τα κράτη μέλη βαρύνονται με τις 
δαπάνες των προγραμμάτων, οι οποίες στη συνέχεια τους αποδίδονται από την 
Επιτροπή βάσει των δηλώσεων δαπανών που πιστοποιούν οι εθνικές αρχές.

γ) Οι ελεγκτικές αρχές στα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή στοιχεία, μέσω των 
ετήσιων εκθέσεων ελέγχου τους, σχετικά με το κατά πόσο τα συστήματα διαχείρισης 

3 Αποθεματικό επίδοσης 
υπήρχε στο πλαίσιο του ΠΔΠ 
2000-2006, αλλά το Συνέδριο 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
χρησιμοποιούνταν κατά κύριο 
λόγο για τη μεγιστοποίηση 
των δαπανών και όχι για την 
επικέντρωση των δαπανών 
στους αποδεδειγμένα 
αποτελεσματικότερους 
τομείς. Στο πλαίσιο του ΠΔΠ 
2014-2020, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα ορίζουν από 
κοινού, κατά την έναρξη της 
περιόδου προγραμματισμού, 
τις προτεραιότητες που 
θα συνιστούν τη βάση 
για το αποθεματικό 
επίδοσης που ανέρχεται 
στο 6 % (κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 320)). Το 
2019, βάσει των εκθέσεων 
υλοποίησης που θα έχουν 
υποβάλει τα κράτη μέλη, 
η Επιτροπή θα αποδεσμεύσει 
το αποθεματικό επίδοσης 
εφόσον τα κράτη μέλη 
έχουν επιτύχει τα ορόσημα 
των προγραμμάτων για τις 
επιλεγείσες προτεραιότητες. 
Αυτό το αποθεματικό του 6 % 
συνεχίζει να αποτελεί τμήμα 
των εθνικών πιστώσεων 
και ανακατανέμεται σε 
άλλες προτεραιότητες 
εάν η Επιτροπή δεν το 
αποδεσμεύσει για τις 
αρχικώς συμφωνηθείσες 
προτεραιότητες.
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και ελέγχου λειτουργούν αποτελεσματικά, καθώς και σχετικά με την κανονικότητα 
των δαπανών που πιστοποιούνται από κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ).

δ) Η Επιτροπή δύναται να διακόψει ή να αναστείλει τις πληρωμές εάν διαπιστώσει 
ότι ένα κράτος μέλος δεν προβαίνει σε διόρθωση παράτυπων δαπανών ή σε 
περίπτωση σοβαρών αστοχιών στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Μπορεί 
επίσης να αναστείλει τις πληρωμές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις μακρο-
οικονομικές προϋποθέσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

ε) Η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει δημοσιονομικές διορθώσεις εάν το κράτος 
μέλος δεν αποσύρει τις μη επιλέξιμες δαπάνες ή δεν διορθώσει σοβαρές αστο-
χίες του συστήματος. Εάν το οικείο κράτος μέλος αποδεχτεί τις δημοσιονομικές 
διορθώσεις, μπορεί να αποσύρει τις παράτυπες δαπάνες και να τις υποκαταστή-
σει με άλλες επιλέξιμες στο πλαίσιο άλλων έργων. Κατά τον τρόπο αυτό, τα ποσά 
είναι εκ νέου διαθέσιμα για χρησιμοποίηση. Εάν οι εν λόγω διορθώσεις δεν γίνουν 
δεκτές, τα ποσά βαρύνουν τον εθνικό προϋπολογισμό του κράτους μέλους. Επο-
μένως, το σύστημα των διορθώσεων δεν λειτουργεί αποτρεπτικά, ώστε όλοι οι 
εμπλεκόμενοι στην εκτέλεση του προϋπολογισμού να μεριμνήσουν εξ αρχής για 
τη συμμόρφωση με τους κανόνες.

Οι διαπιστώσεις μας

Αναλώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες ο προϋπολογισμός 
του 2012; (Νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών)

ο Περιέχει ουσιώδη σφάλματα; ΝΑΙ

ο Εκτιμώμενο πιθανότερο ποσοστό σφάλματος:

Περιφερειακή πολιτική, μεταφορές και ενέργεια: 6,8 %
Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις: 3,2 %
Έρευνα και Καινοτομία 3,9 %

08 
Τα σφάλματα αφορούσαν μη επιλέξιμους δικαιούχους, μη συμμόρφωση με τους κα-
νόνες περί δημόσιων συμβάσεων, δήλωση μη επιλέξιμων δαπανών, μη συμμόρφωση 
με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και λανθασμένο υπολογισμό δαπανών εις 
βάρος του προϋπολογισμού.

09 
Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, ιδίως στα κράτη μέλη, είναι μερικώς αποτελε-
σματικά όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων και 
παρατυπιών.

10 
Τα κράτη μέλη επιτείνουν αδικαιολόγητα την πολυπλοκότητα των εθνικών κανόνων 
επιλεξιμότητας που προβλέπουν οι εκτελεστικοί κανονισμοί.
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Τελούν υπό ορθή διαχείριση και έχουν αντίκτυπο οι δαπάνες; 
(Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)

11 
Το Συνέδριο εντόπισε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι επιδόσεις των ελεγχθέ-
ντων προγραμμάτων ήταν ανεπαρκείς: η αποτελεσματικότητα των δαπανών της ΕΕ 
μειώνεται λόγω ανεπαρκούς εκτίμησης των αναγκών, αόριστων στόχων, αντιφατικών 
ή ασύμβατων μεταξύ τους στόχων και προτεραιοτήτων, και διαδικασιών επιλογής που 
δεν δίνουν προτεραιότητα σε έργα που θα μεγιστοποιούσαν τον αντίκτυπο.

12 
Όσον αφορά τις δαπάνες που υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση:

α) Οι στόχοι της ΕΕ και των επιμέρους κρατών μελών ενδέχεται να αλληλοσυγκρού-
ονται. Σε ορισμένους από τους θεματικούς τομείς της πολιτικής συνοχής (παρα-
δείγματος χάριν, στον τομέα της ενέργειας), η ΕΕ θέτει πολύ υψηλά τον πήχυ των 
στόχων και των απαιτήσεών της. Τα κράτη μέλη μπορεί να μη διαθέτουν πάντα 
την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικό, οικονομικό και κανονιστικό επί-
πεδο ή τα αναγκαία οικονομικά μέσα. Επομένως, ενδέχεται να υπάρχει σημαντική 
αναντιστοιχία μεταξύ της πολιτικής συμφωνίας και των εγκριθέντων ή σχεδιασθέ-
ντων μέτρων, αφενός, και των διαθέσιμων πόρων, αφετέρου.

β) Η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της πλήρη στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο 
και τα επιτεύγματα των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα συστήματα 
υποβολής στοιχείων δεν σχεδιάστηκαν για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων ή την 
παρακολούθηση των επιδόσεων, ενώ υπάρχει έλλειψη δεικτών για τη μέτρηση 
των επιδόσεων. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν στοιχεία, αυτά είναι αποσπασμα-
τικά και δεν καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ κρατών 
μελών.

γ) Δεν επιτυγχάνονται πάντα τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ή ο επιδιωκόμενος 
αντίκτυπος. Ενδέχεται να προκύψουν καθυστερήσεις, δεδομένου ότι απαιτείται 
χρόνος για την υλοποίηση σύνθετων έργων που υπόκεινται σε πολύπλοκους περι-
βαλλοντικούς περιορισμούς ή έχουν πολύπλοκες τεχνολογικές απαιτήσεις.

13 
Όσον αφορά τις δραστηριότητες έρευνας στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, οι κανόνες για την 
επιλεξιμότητα των δαπανών που καταλογίζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι 
πολύπλοκοι. Η πιστοποίηση από ανεξάρτητους ελεγκτές των δαπανών που καταλογί-
ζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ δημιουργεί προβλήματα. Το Συνέδριο διαπίστω-
σε σημαντικά επίπεδα σφάλματος σε δηλώσεις δαπανών που πιστοποιήθηκαν ως 
καθ’ ολοκληρίαν επιλέξιμες από ανεξάρτητους ελεγκτές.
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Παράγοντες υψηλού κινδύνου

14 
Οι καθυστερήσεις στη σύναψη της συμφωνίας για το ΠΔΠ 2014-2020 και την έγκριση 
των συναφών κανονισμών αναμένεται ότι θα προκαλέσουν αλυσιδωτές καθυστερή-
σεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η προετοιμασία σύνθετων τεχνικών 
έργων ή έργων υποδομών είναι χρονοβόρα. Επιπλέον, το συνολικό κόστος έργων 
αυτού του είδους, όταν χρησιμοποιούνται περισσότερες πηγές χρηματοδότησης, 
χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια.

15 
Στην εκτέλεση του προϋπολογισμού εμπλέκονται πολυάριθμοι φορείς (γενικές 
διευθύνσεις της Επιτροπής: ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, 
ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, ΓΔ Κινητικότητας και Μετα-
φορών και ΓΔ Ενέργειας για την πολιτική συνοχής, επτά άλλες ΓΔ για την έρευνα και 
την καινοτομία, εκτελεστικοί οργανισμοί και κοινές επιχειρήσεις, διαχειριστικές αρχές 
κρατών μελών, εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί φορείς και χρηματοπιστωτικοί 
διαμεσολαβητές).

16 
Οι δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ χαρακτηρίζονται από μεγάλο πλήθος και 
κατακερματισμό. Διάφορες διαδικασίες για την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση, 
την υποβολή των σχετικών στοιχείων και τον έλεγχο των πληρωμών δεν είναι αποδο-
τικές και μπορούν να δημιουργήσουν αρνητική εικόνα για τη γραφειοκρατία της ΕΕ 
και να κηλιδώσουν την εικόνα της ίδιας της ΕΕ.

17 
Τα προγράμματα, τα έργα και οι δράσεις μπορούν να χρηματοδοτούνται από ένα 
ευρύ φάσμα πηγών χρηματοδότησης (προϋπολογισμός της ΕΕ και των κρατών μελών, 
όμιλος ΕΤΕπ, ΕΤΠΑ κ.λπ.). Δεν είναι εύκολο να σχηματιστεί πλήρης εικόνα των συνο-
λικών δαπανών και κάθε πηγή χρηματοδότησης υπόκειται σε διαφορετικές ρυθμίσεις 
όσον αφορά τη διοίκηση και τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων.

18 
Η προσφυγή σε προχρηματοδοτήσεις (ταμειακές προκαταβολές) για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα αυξάνει τον κίνδυνο καθυστέρησης στη διαπίστωση των προβλημά-
των, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον δυνατή η λήψη διορθωτικών μέτρων για την 
επίτευξη των στόχων της επένδυσης. Αν και η ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών 
μπορεί να αποτρέψει ορισμένες δραστηριότητες, δεν επιλύει τα προβλήματα που 
σχετίζονται με τη μη επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

19 
Δημόσιες συμβάσεις: δεν συμμορφώνονται όλοι οι δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ με 
τους κανόνες περί δημόσιων προμηθειών (δημόσιες συμβάσεις).
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20 
Διοικητική ικανότητα των κρατών μελών: έχει αντίκτυπο στην ικανότητά τους να 
αναλώσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ σωστά και συνετά, να εφαρμόσουν αποτελε-
σματικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και να απορροφήσουν τα κονδύλια της 
ΕΕ εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

21 
Πλαίσιο που εστιάζει στην ανάλωση του προϋπολογισμού: tα κράτη μέλη μπορεί 
να ενθαρρύνονται να αναλώσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ προκειμένου να μην 
απολεσθούν κονδύλια που προορίζονται γι’ αυτά στα εθνικά χρηματοδοτικά σύνολα 
στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, ανεξαρτήτως των επιδόσεων, ιδίως στις 
περιπτώσεις που το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Επιτροπή είναι υψηλό. 
Έμφαση δίnεται, πρώτον, στη χρησιμοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων πόρων 
(κανόνας της «απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης»), στη συνέχεια, στη συμμόρφωση 
των δαπανών με τους κανόνες και, μόνον στο τέλος, στις επιδόσεις. Η θέσπιση του 
αποθεματικού επίδοσης δεν επιλύει τα θεμελιώδη προβλήματα που σχετίζονται με τα 
εθνικά χρηματοδοτικά σύνολα (βλέπε υποσημείωση 3).

22 
Ωστόσο, τα υπόλοιπα προς εκκαθάριση, ήτοι οι νομικές δεσμεύσεις που δεν έχουν 
οδηγήσει ακόμη σε εκταμιεύσεις, ενδέχεται να υποκρύπτουν ποσά που δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν. Τα κράτη μέλη δεν δημοσιεύουν πληροφοριακά στοιχεία σχετι-
κά με τα υπόλοιπα προς εκκαθάριση.

23 
Οι στόχοι της ΕΕ και των επιμέρους κρατών μελών ενδέχεται να αλληλοσυγκρούο-
νται. Σε ορισμένους από τους θεματικούς τομείς της πολιτικής συνοχής (παραδείγμα-
τος χάριν, στον τομέα της ενέργειας), η ΕΕ θέτει πολύ υψηλά τον πήχυ των στόχων και 
των απαιτήσεών της. Τα κράτη μέλη μπορεί να μη διαθέτουν πάντα την απαραίτητη 
εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικό, οικονομικό και κανονιστικό επίπεδο ή τα αναγκαία 
οικονομικά μέσα. Επομένως, ενδέχεται να υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ 
της πολιτικής συμφωνίας και των εγκριθέντων ή σχεδιασθέντων μέτρων, αφενός, και 
των διαθέσιμων πόρων, αφετέρου.

24 
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτείνουν την πολυπλοκότητα θεσπίζοντας εθνικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας περισσότερο αυστηρούς σε ορισμένες περιπτώσεις από τους 
όρους της ΕΕ4. Επιπλέον, ετερογενείς εθνικοί φορείς πρέπει να συμμορφώνονται με 
ένα εκτενές πλέγμα νομικών και οργανωτικών προτύπων της ΕΕ προκειμένου να δια-
σφαλίζεται η καθημερινή διαχείριση και ο έλεγχος των χρηματοδοτούμενων έργων.

25 
Τα κονδύλια της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που θα είχαν 
χρηματοδοτηθεί ούτως ή άλλως από τα κράτη μέλη (φαινόμενο της μη αποδοτικής 
δαπάνης) ή για τη χρηματοδότηση έργων υποκατάστασης στο πλαίσιο διαδικασιών 
διόρθωσης.

4 Βλέπε τη μελέτη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με τίτλο «Gold-plating in the 
EAFRD: to what extent do 
national rules unnecessarily 
add to complexity and, as 
a result, increase the risk 
of errors?» (Κανονιστικός 
υπερθεματισμός στο ΕΓΤΑΑ: 
σε ποιο βαθμό προσθέτουν 
οι εθνικοί κανόνες 
περιττή πολυπλοκότητα 
αυξάνοντας, κατά συνέπεια, 
τον κίνδυνο σφαλμάτων;) 
(Φεβρουάριος 2014).
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26 
Ανεπαρκείς αξιολογήσεις αναγκών μπορεί να οδηγήσουν στη χρηματοδότηση δα-
πανηρών προγραμμάτων και έργων, που περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά πέραν και 
πλέον του αναγκαίου.

27 
Ο εποπτικός ρόλος της Επιτροπής επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες:

α) την έλλειψη αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών διαχείρισης διαβιβαζό-
μενων εγκαίρως και την απουσία νοοτροπίας προσανατολισμού στις επιδόσεις, 
ιδίως όσον αφορά τις συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες. Οι αποφάσεις για τη 
δέσμευση και την καταβολή των κονδυλίων βασίζονται σε περιορισμένες, συχνά 
ελλιπείς και αναξιόπιστες πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη5. Οι 
σχετικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα είναι διάσπαρτα στα κράτη 
μέλη·

β) τους ελέγχους που διενεργούν άλλοι ελεγκτές (ελεγκτικές αρχές) για την πιστο-
ποίηση των δαπανών, οι οποίοι μπορεί να μην είναι της ενδεδειγμένης ποιότητας 
ή να μη διενεργούνται κατά τον κατάλληλο χρόνο, ώστε να διασφαλίζεται η νομι-
μότητα και η κανονικότητα των δαπανών από τον προϋπολογισμό·

γ) τις αδυναμίες της στρατηγικής ελέγχων και εκτίμησης του κινδύνου της Επιτρο-
πής, σε συνδυασμό με τις ασκούμενες στους πόρους πιέσεις, που ενδέχεται να 
έχουν ως αποτέλεσμα, αφενός, να μην υποβάλλονται σε συστηματικούς ελέγχους 
οι τομείς του προϋπολογισμού που εμφανίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους και, 
αφετέρου, τυχόν προβλήματα να διαπιστώνονται όταν πια είναι πολύ αργά.

28 
Το σύστημα των διορθώσεων παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αντικαθι-
στούν μη επιλέξιμες δαπάνες που τυχόν διαπιστώνονται με άλλες, επιλέξιμες. Εφόσον 
αποδεχθούν τις προτεινόμενες από την Επιτροπή διορθώσεις, ο προϋπολογισμός 
παραμένει στη διάθεσή τους για τη χρηματοδότηση άλλων επιλέξιμων έργων. Επομέ-
νως, δεν παρέχεται κίνητρο για συμμόρφωση με τους κανόνες.

Μελλοντική πορεία

29 
Η Επιτροπή:

α) λαμβάνει μέτρα για την καλλιέργεια και την εδραίωση νοοτροπίας προσανατο-
λισμού στις επιδόσεις όσον αφορά την ανάλωση του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
και για την τεκμηρίωση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας του συνόλου των 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων·

β) αναλαμβάνει περισσότερο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των κρα-
τών μελών, φέρνοντας σε επαφή δίκτυα διοικητικών φορέων (των κρατών μελών) 
αρμόδιων για την ανάλωση του προϋπολογισμού στον τομέα αυτό, με στόχο την 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και τη διάδοση ορθών πρακτικών. Η Επιτρο-
πή μπορεί επίσης να παρέχει καλύτερη καθοδήγηση στους φορείς των κρατών 
μελών·

5 Τα υψηλά ποσοστά 
σφάλματος που διαπίστωσε 
το ΕΕΣ αποτελούν ένδειξη 
της έλλειψης αξιοπιστίας 
των πληροφοριών που 
διαβιβάζουν τα κράτη 
μέλη. Μεγάλο μέρος των 
σφαλμάτων θα μπορούσε 
να είχε εντοπιστεί από τις 
διαχειριστικές αρχές και 
άλλους ενδιάμεσους φορείς 
των κρατών μελών. Βλέπε 
την ετήσια έκθεση σχετικά 
με το οικονομικό έτος 2012, 
σημεία 5.27 έως 5.28, καθώς 
και 6.12.
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γ) χρησιμοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις μεθόδους της καταβολής κατ’ αποκοπήν 
ποσών ή της χρήσης ενιαίων συντελεστών, και εξετάζει το ενδεχόμενο της σύνδε-
σης της πληρωμής με τα αποτελέσματα και όχι με το κόστος των εισροών. Πρέπει 
να συγκεντρώσει συγκριτικά στοιχεία σχετικά με τις πραγματικές δαπάνες στα 
κράτη μέλη, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να αξιολογούν συγκριτι-
κά τις δαπάνες τους και να παρακολουθούν την αποδοτικότητα των προγραμμά-
των δαπανών τους—

δ) παρέχει πληροφορίες ανά κράτος μέλος σχετικά με τη χρησιμοποίηση των 
προκαταρκτικών κατανομών, των προχρηματοδοτήσεων και των υπολοίπων 
προς εκκαθάριση, με στόχο τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και του 
ταμειακού προγραμματισμού. Πρέπει να λάβει περισσότερο αποτρεπτικά μέτρα 
σε σχέση με τις διορθώσεις.

30 
Τα κράτη μέλη:

α) υποβάλλουν προτάσεις για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων υλοποιήσιμων, τα 
οποία ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και εστιάζουν στην επίτευξη των 
μέγιστων δυνατών επιδόσεων με τη χρηματοδότηση της ΕΕ·

β) διασφαλίζουν ότι οι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση και την ανάλωση του προϋ-
πολογισμού της ΕΕ διαθέτουν την αναγκαία ικανότητα και τους απαιτούμενους 
πόρους, και έχουν γνώση των κανόνων που διέπουν τη διάθεση των κονδυλίων, 
καθώς και των λοιπών νομοθετικών απαιτήσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρ-
ρύνουν την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ εθνικών και 
περιφερειακών φορέων·

γ) μεριμνούν για την εφαρμογή του μοντέλου της λογικής του προγράμματος: ότι τα 
αποτελέσματα και τα επακόλουθα του προγράμματος είναι σαφή και υλοποιήσι-
μα, ότι έχει πραγματοποιηθεί έγκυρη ανάλυση αναγκών, ότι τα έργα επιλέγονται 
για χρηματοδότηση βάσει συναφών και ρεαλιστικών κριτηρίων και ότι οι εθνικοί 
κανόνες δεν συνιστούν κανονιστικό υπερθεματισμό·

δ) μεριμνούν για την τήρηση των ορθών διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων·

ε) διασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των ρυθμίσεων ελέγχου 
και λαμβάνουν στον κατάλληλο χρόνο τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των αδυναμιών που διαπιστώνονται στο πλαίσιο των ελέγχων της Επιτροπής 
και του Συνεδρίου.
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Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

Γενικά

 ο Γνώμη αριθ. 7/2011 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθο-
ρισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, 
τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

 ο Ιστότοποι της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Ένταξης της Επιτροπής

 ο Meta-study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending for the period 2000-2006, 
(Μετα-μελέτη διδαγμάτων από υπάρχουσες αξιολογήσεις ως συμβολή στην επισκόπηση των δαπανών της ΕΕ για την 
περίοδο 2000-2006) Ιανουάριος 2008

 ο A Study on EU Spending Commissioned by the European Commission, Directorate General for Budget by ECORYS 
Nederland BV (Μελέτη σχετικά με τις δαπάνες της ΕΕ, η οποία εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση της Γενικής Διεύθυνσης 
Προϋ πολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ECORYS Nederland BV) (σύμβαση αριθ. 30-CE-0121821/00-57)

Ζητήματα νομιμότητας και κανονικότητας

 ο Ετήσια έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, κεφάλαιο 5 (Περιφερειακή πολιτική, μεταφορές και ενέργεια)

 ο Ετήσια έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, κεφάλαιο 6 (Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις)

Διατομεακά θέματα

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 16/2013 «Απολογισμός του “ενιαίου ελέγχου” (single audit) και της χρησιμοποίησης από την Επι-
τροπή των εργασιών των εθνικών ελεγκτικών αρχών στον τομέα της συνοχής»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 3/2012 «Αντιμετώπισε επιτυχώς η Επιτροπή τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στα συστήματα δια-
χείρισης και ελέγχου των κρατών μελών;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 3/2010 «Eκτιμήσεις αντικτύπου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ: διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων;»
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Ενεργειακή απόδοση

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 21/2012 «Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο 
πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής»

Επιχειρηματικότητα

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 2/2012 «Χρηματοπιστωτικά μέσα για τις ΜΜΕ συγχρηματοδοτηθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 9/2011 «Υπήρξαν αποτελεσματικά τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έλαβαν στήριξη από 
το ΕΤΠΑ;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 4/2011 «Έλεγχος του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ»

Περιβάλλον

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 20/2012 «Είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση έργων υποδομών διαχείρισης αστικών απο-
βλήτων μέσω διαρθρωτικών μέτρων ως τρόπος βοήθειας προς τα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν τους στόχους της 
πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 9/2010 «Πραγματοποιείται βέλτιστη χρήση των πόρων της ΕΕ όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαί-
σιο των διαρθρωτικών μέτρων σχετικά με την υδροδότηση για οικιακή κατανάλωση;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 3/2009 «Η αποτελεσματικότητα των δαπανών για την επεξεργασία λυμάτων στο πλαίσιο διαρθρω-
τικών μέτρων κατά τις περιόδους προγραμματισμού 1994-1999 και 2000-2006»

Ανθρώπινο κεφάλαιο

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 7/2013 «Προσέφερε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ευρωπαϊκή προ-
στιθέμενη αξία στην επανένταξη απολυθέντων εργαζομένων;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 25/2012 «Υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 4/2010 «Είναι δυνατόν ο σχεδιασμός και η διαχείριση του καθεστώτος κινητικότητας του προ-
γράμματος Leonardo da Vinci να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 17/2009 «Ενέργειες συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στον τομέα της 
επαγγελματικής κατάρτισης των γυναικών»
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Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 16/2011 «Χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ για τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών στη Βουλγα-
ρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία: επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις»

Έρευνα και καινοτομία

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 2/2013 «Είναι αποδοτική η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή του έβδομου προγράμματος-πλαι-
σίου για την έρευνα;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 2/2010 «Αποτελεσματικότητα των υποπρογραμμάτων στήριξης “Προπαρασκευαστικές μελέτες” 
και “Κατασκευή νέων υποδομών” στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 8/2009 «“Δίκτυα αριστείας” και “ολοκληρωμένα έργα” της κοινοτικής πολιτικής έρευνας: επιτεύ-
χθηκαν οι στόχοι;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 7/2009 «Διαχείριση της φάσης ανάπτυξης και επικύρωσης του προγράμματος Galileo»

Κοινωνικές υποδομές

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 2/2009 «Πρόγραμμα δημόσιας υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003 έως 2007): είναι αποτελεσμα-
τικό μέσο για τη βελτίωση της υγείας;»

Ταμεία Αλληλεγγύης

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 24/2012 «Ανταπόκριση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σεισμό του 
Αμπρούτσο του 2009: συνάφεια και κόστος των ενεργειών»

Τουρισμός και πολιτισμός

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 6/2011 «Ήταν αποτελεσματικά τα συγχρηματοδοτηθέντα από το ΕΤΠΑ έργα στον τομέα του 
τουρισμού;»
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Μεταφορές

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 5/2013 «Αξιοποιούνται ορθά τα κονδύλια που διατίθενται για τα οδικά δίκτυα στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 3/2013 «Συνέβαλαν αποτελεσματικά τα προγράμματα Marco Polo στη μεταστροφή τμήματος της 
οδικής κυκλοφορίας προς άλλους τρόπους μεταφοράς;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 4/2012 «Χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για τη συγχρηματο-
δότηση υποδομών μεταφορών σε θαλάσσιους λιμένες: είναι αποτελεσματική μια τέτοια επένδυση;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 8/2010 «Βελτίωση των επιδόσεων των μεταφορών στους διευρωπαϊκούς σιδηροδρομικούς άξο-
νες: Υπήρξαν αποτελεσματικές οι επενδύσεις της ΕΕ σε σιδηροδρομική υποδομή;»

Αστική και αγροτική αναγέννηση

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 23/2012 «Ήταν επιτυχής η στήριξη που παρείχαν τα διαρθρωτικά μέτρα της ΕΕ στην ανάπλαση 
εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων;»

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

Απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Τύπου του Συνεδρίου:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: press@eca.europa.eu
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(εκατομμύρια ευρώ) (αναλήψεις υποχρεώσεων)

ΠΔΠ 2014-20201 Προϋπολογισμός 2014 
(οριστικός)

ΠΔΠ 2  — ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 420 034 59 303

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύ-
σεις (αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΚΕΣΕ και του ΚΕΕ, επιδοτήσεις συνδεδεμένες με την 
παραγωγή)

312 735 44 130

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 95 577 13 652

Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία 7 405 1 017

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 866

Περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και Συμφωνίες βιώσιμης αλιείας (ΣΒΑ) 151

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα 3 457 405

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 388 52

Περιθώριο 473 47

Σημείωση: Η προστασία της υγείας και των καταναλωτών καλύπτεται από τον τομέα 3 του ΠΔΠ, Ασφάλεια και ιθαγένεια.

1  Το ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 συμφωνήθηκε σε τιμές 2011 (κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, ΕΕ L 347 της 
20.12.2013). Τα παρεχόμενα εδώ αριθμητικά στοιχεία είναι σε τρέχουσες τιμές (από τον ιστότοπο της ΓΔ Προϋπολογισμού).

Πεδίο αναφοράς

01 
Στα άρθρα 38 έως 44 της ΣΛΕΕ παρουσιάζονται οι στόχοι της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (ΚΓΠ) και της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), οι οποίοι υποκαθιστούν 
την ανάγκη για 28 διαφορετικές εθνικές πολιτικές. Η ΚΓΠ αποσκοπεί στην αύξηση της 
παραγωγικότητας της γεωργίας, την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον 
γεωργικό πληθυσμό, τη σταθεροποίηση των αγορών, την εξασφάλιση του ανεφο-
διασμού και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την προσφορά των αγαθών στους 
καταναλωτές. Η ΚΑΠ επιδιώκει αντίστοιχους στόχους για τον πληθυσμό που δρα-
στηριοποιείται στον τομέα της αλιείας, καθώς και τους στόχους της διαχείρισης των 
αλιευτικών στόλων και της διατήρησης των αλιευτικών πόρων. Η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης αφορά την αγροτική κοινότητα υπό ευρύτερη έννοια και θα έπρεπε να 
λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα διαρθρωτικά ταμεία.

02 
Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως, 
μετά τις ΗΠΑ. Είναι επίσης ο κορυφαίος παγκοσμίως εισαγωγέας γεωργικών προϊό-
ντων και τροφίμων. Η Επιτροπή συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για λογαριασμό της ΕΕ των 28. Επίσης, διαπραγ-
ματεύεται χωριστά τις διμερείς διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και 
τρίτων χωρών.

03 
Η γεωργία και το αγροτικό τοπίο στην ΕΕ χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορ-
φία. Το ΠΔΠ 2014-2020 παρέχει στα κράτη μέλη περισσότερες δυνατότητες να προ-
κρίνουν επιλογές που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους.
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04 
Η ΕΕ αριθμεί 12 εκατομμύρια γεωργούς. Πρόκειται για έναν γηράσκοντα κατά κανόνα 
πληθυσμό (το ένα τρίτο περίπου είναι άνω των 65 ετών), δεδομένου ότι οι αγροτικές 
δραστηριότητες και η γεωργία δεν προσελκύουν νέους (μόλις το 6 % των γεωργών 
είναι κάτω των 35 ετών).

05 
Η δομή και το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εμφανίζουν τεράστιες δια-
φορές στην επικράτεια της ΕΕ. Οι διαφορές αυτές έχουν αντίκτυπο στη στήριξη που 
λαμβάνουν από την ΕΕ. Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ του 2013 θα δώσουν στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα να λαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της εθνικής τους γεωργίας στο πλαίσιο της καταβολής επιδοτήσεων.

06 
Ποσοστό μικρότερο του 2 % των παραγωγών της ΕΕ εισπράττει το 31 % των άμεσων ενι-
σχύσεων. Βάσει των μεταρρυθμίσεων του 2013, εκείνοι των οποίων η κύρια δραστηριότη-
τα δεν είναι η γεωργία θα αποκλειστούν από την παροχή ενισχύσεων, οι καταβολές που 
υπερβαίνουν τα 150 000 ευρώ θα περικοπούν κατά 5 %, και τα κράτη μέλη θα μπορούν 
να επιλέξουν να καθορίσουν ανώτατο όριο στις επιδοτήσεις προς μεγάλους παραγωγούς.

07 
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ βασίζεται σε εκτενή νομοθεσία συνδεόμενη στενά με τη 
γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. Σκοπός των κανόνων αυτών είναι η προστασία 
της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Συνεισφέρουν στη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς και στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των 
καταναλωτών για τα προϊόντα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία αυτή στην επικράτειά τους και είναι υπεύθυνα για τη 
διενέργεια των σχετικών ελέγχων. Τυχόν κρούσματα απάτης σχετικά με την αλυσίδα 
παραγωγής τροφίμων μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη ζήτηση προϊόντων 
διατροφής από την ΕΕ (παραδείγματος χάριν, το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου που 
ξέσπασε στις αρχές του 2013 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης κρέατος και 
η κατανάλωση εξακολουθεί να παραμένει χαμηλή).

08 
Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) χρηματοδοτεί καθ’ ολοκληρίαν τις 
άμεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται σε γεωργούς και μέτρα στήριξης της αγοράς1, 
χωρίς να απαιτείται εθνική χρηματοδότηση:

α) Παρέχει άμεση ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος. Το μεγαλύτερο μέρος της 
ενίσχυσης αυτής δεν συνδέεται με το είδος και την ποσότητα της παραγωγής, 
πρόκειται δηλαδή για αποσυνδεδεμένη ενίσχυση. Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει 
του μεγέθους (της έκτασης) της εκμετάλλευσης και των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που κατέχει ο γεωργός. Το ύψος της μειώνεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
των γεωργών με τις απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης για την προστασία του 
περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία ανθρώπων, ζώων και 
φυτών, ή μη διατήρησης των εκτάσεών τους σε καλή γεωργική και περιβαλλοντι-
κή κατάσταση (ΚΓΠΚ). Τα εθνικά ανώτατα όρια των επιδοτήσεων που μπορούν 
να καταβάλλονται σε κάθε χώρα περιορίζουν τον διαθέσιμο για τη χώρα αυτή 
προϋπολογισμό, καθορίζοντας το ύψος των πιστώσεων που δεσμεύονται γι’ αυτή.

β) Τα μέτρα στήριξης της αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζο-
νται με την αποθεματοποίηση και των επιστροφών κατά την εξαγωγή που καταβάλ-
λονται στους εξαγωγείς όταν οι τιμές της ΕΕ για ορισμένα βασικά αγαθά είναι υψηλό-
τερες από τις τιμές στην παγκόσμια αγορά) καταργούνται σταδιακά και οι διάφορες 
κοινές οργανώσεις αγοράς (ΚΟΑ) πρόκειται να αντικατασταθούν από ενιαία ΚΟΑ.

1 Εξαιρουμένων ορισμένων 
μέτρων, των οποίων το 
συνολικό κόστος υπολείπεται 
των 100 εκατομμυρίων ευρώ, 
για ενέργειες προώθησης και 
προγράμματα προώθησης 
της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία, τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται.
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09 
Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) χρηματοδοτεί τμήμα 
του κόστους της στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης κάθε χώρας. Εν ολίγοις, συγχρη-
ματοδοτεί μέτρα που επιλέγει το κράτος μέλος στο πλαίσιο της στρατηγικής του για 
την αντιμετώπιση των αναγκών των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τις προτεραι-
ότητες της ΕΕ. Το διαθέσιμο για κάθε χώρα ποσό («εθνικό χρηματοδοτικό σύνολο») 
συμφωνείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ:

α) Οι γεωργοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ενίσχυση βάσει έκτασης για 
γεωργοπεριβαλλοντικούς σκοπούς, καθώς και για στήριξη με σκοπό τον εκσυγ-
χρονισμό και τη διαφοροποίηση των εκμεταλλεύσεών τους. Το ΕΓΤΑΑ κατα-
βάλλει επίσης πρόσθετες ενισχύσεις προς γεωργούς σε περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα.

β) Άλλοι παράγοντες της αγροτικής οικονομίας ενισχύονται μέσω μέτρων που απο-
σκοπούν στην τόνωση της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αγροτικές περιοχές, διά της ανάπτυξης βασικών υπηρεσιών και της διαφοροποίη-
σης των δραστηριοτήτων.

10 
Τα κράτη μέλη αναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του τομέα 2 
του ΠΔΠ στο πλαίσιο των ρυθμίσεων επιμερισμένης διαχείρισης:

α) Τα κράτη μέλη βαρύνονται με τη μερίδα του λέοντος των δαπανών που συνδέ-
ονται με την οργάνωση και τα συστήματα που αναπτύσσονται για την ανάλωση 
του προϋπολογισμού της ΕΕ. Μεριμνούν για τη σύσταση οργανισμών πληρωμών 
(81 στις αρχές του 2014), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καταβολή των επιδο-
τήσεων και των επιχορηγήσεων στους επιλέξιμους δικαιούχους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη ορίζουν επίσης ανεξάρ-
τητους ελεγκτές («οργανισμούς πιστοποίησης») για την εξέταση των λογαρια-
σμών και των αρχείων πληρωμών των οργανισμών πληρωμών.

β) Η Επιτροπή αποδίδει στα κράτη μέλη τις δαπάνες που δηλώνουν. Αποδέχεται τις 
δαπάνες που καταλογίζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω της διαδικασίας 
εκκαθάρισης λογαριασμών. Η Επιτροπή βασίζεται τόσο στις εργασίες των ανεξάρ-
τητων ελεγκτών («οργανισμοί πιστοποίησης»), οι οποίοι διενεργούν ελέγχους και 
υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με ορισμένα ζητήματα που ορίζει η ίδια, όσο και 
στους δικούς της, επιτόπιους ελέγχους.

γ) Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις δημοσιονομικές «διορθώσεις» προκειμένου να 
ανακτήσει κεφάλαια τα οποία δεν διατέθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες και τους 
κανονισμούς της ΕΕ. Οι δαπάνες που δεν γίνονται δεκτές βαρύνουν τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών.
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Οι διαπιστώσεις μας

Αναλώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες ο προϋπολογισμός 
του 2012; (Νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών)

ο Περιέχει ουσιώδη σφάλματα; ΝΑΙ

ο Εκτιμώμενο πιθανότερο ποσοστό σφάλματος:

Γεωργία: αγορά και άμεση στήριξη: 3,8 %
Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, αλιεία και υγεία:   7,9 %

11 
Οι δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης που συγχρηματοδοτούνται από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών δημιουργούν περισσότερα προβλήματα λόγω 
της πολύπλοκης νομοθεσίας και της διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ, οι οποίες χρηματοδοτούνται πλήρως από την 
ΕΕ, υπάρχουν καλύτερα οργανωμένα, αν και όχι τέλεια, συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου (ΟΣΔΕ — Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου).

Τελούν υπό ορθή διαχείριση και έχουν αντίκτυπο οι δαπάνες; 
(Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)

12 
Η άμεση στήριξη (καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, συνολικού ύψους περίπου 41 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 
2014-2020) προς γεωργούς δεν φτάνει απαραίτητα στους δικαιούχους για τους οποί-
ους προορίζεται. Υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι απορροφάται από τις 
υψηλότερες τιμές μίσθωσης και αγοράς γης.

13 
Το Συνέδριο εντόπισε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι επιδόσεις των προγραμμά-
των και των καθεστώτων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο είναι ανεπαρκείς:

α) Οι δαπάνες στα κράτη μέλη δεν στοχεύουν σε όλες τις περιπτώσεις κατά τρόπο 
ικανοποιητικό στους πληθυσμούς ή τις περιοχές που χρήζουν στήριξης, γεγονός 
που μειώνει την αποτελεσματικότητα των δαπανών της ΕΕ.

β) Η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της πλήρη στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο 
και τα επιτεύγματα των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα συστήματα 
υποβολής στοιχείων δεν σχεδιάστηκαν για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων ή την 
παρακολούθηση των επιδόσεων, ενώ υπάρχει έλλειψη δεικτών για τη μέτρηση 
των επιδόσεων. Όταν υπάρχουν στοιχεία, αυτά είναι αποσπασματικά και δεν καθι-
στούν δυνατή την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ κρατών μελών.
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Παράγοντες υψηλού κινδύνου

14 
Οι καθυστερήσεις στην έγκριση των μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ του 2013, του 
ΠΔΠ 2014-2020 και των συναφών κανονισμών αναμένεται ότι θα προκαλέσουν 
αλυσιδωτές καθυστερήσεις στην ανάλωση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως στον 
τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στον οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίζουν 
προγράμματα δαπανών, καθώς και στην εφαρμογή συστημάτων ελέγχου που σχεδιά-
στηκαν για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις νέες προϋποθέσεις.

15 
Η θέσπιση νέων προϋποθέσεων και η προσαρμογή των συστημάτων ελέγχου στις 
απαιτήσεις της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2013 ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο 
σφαλμάτων κατά τα πρώτα έτη ισχύος του τρέχοντος ΠΔΠ, σε σχέση ιδίως με:

α) τη σύνδεση των πληρωμών με νέους, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους·

β) την επικαιροποίηση των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου 
(ΟΣΔΕ), τα οποία είναι εν μέρει μόνον αποτελεσματικά, ώστε να αντικατοπτρίζουν 
τους περιβαλλοντικούς όρους και να λαμβάνουν υπόψη την καθιέρωση αιτήσεων 
ενίσχυσης που θα περιλαμβάνουν γεωχωρικά στοιχεία.

16 
Οι άμεσες ενισχύσεις αφορούν μεγάλο αριθμό μικρών δικαιούχων, οι περισσότεροι 
από τους οποίους δικαιούνται πληρωμές μικρής αξίας. Το σύστημα ελέγχου ΟΣΔΕ 
σχεδιάστηκε μεν για τη διενέργεια αυτόματων ελέγχων επαλήθευσης των αιτήσεων, 
αλλά είναι εν μέρει μόνον αποτελεσματικό.

17 
Όσον αφορά τις συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες: δεν είναι ευχερής η συγκέντρωση 
την κατάλληλη χρονική στιγμή αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών διαχείρι-
σης, οι οποίες θα παρείχαν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ανταποκριθεί αποτελε-
σματικά στον ρόλο της.

18 
Οι μηχανισμοί χορήγησης των ενισχύσεων είναι πολύπλοκοι: προβλέπουν την 
εμπλοκή πολλών φορέων (κυρίως της Γενικής Διεύθυνσης (ΓΔ) Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, αλλά και των ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Δράσης για το Κλίμα, 
Περιβάλλοντος, και Υγείας και Καταναλωτών, των διαχειριστικών αρχών των κρατών 
μελών και 81 οργανισμών πληρωμών). Οι δαπάνες είναι πολυάριθμες και κατακερμα-
τισμένες, ενώ είναι υπαρκτός ο κίνδυνος αλληλοεπικαλύψεων με τα προγράμματα 
των κρατών μελών, ιδίως στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Επομένως, η ευρωπα-
ϊκή προστιθέμενη αξία ορισμένων καθεστώτων μπορεί να αμφισβητηθεί.
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19 
Η νομοθεσία σχετικά με την επιλεξιμότητα και άλλες προϋποθέσεις είναι πολύπλοκη: 
υπάρχουν έως και επτά επίπεδα κανόνων σχετικά με την ανάλωση του προϋπολογι-
σμού. Οι πολλές και διάφορες κανονιστικές απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης 
βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα κείμενα, ενώ οι ορισμοί της έννοιας της καλής 
γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης που έχουν διατυπώσει τα κράτη μέλη 
δεν είναι επαρκώς αυστηροί ώστε να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οι μεταρρυθ-
μίσεις της ΚΓΠ του 2013 για την ενσωμάτωση μιας οικολογικής διάστασης ενισχύουν 
την ιδέα της επιβολής περισσότερων προϋποθέσεων όσον αφορά την περιβαλλοντι-
κή συμμόρφωση.

20 
Δημόσιες συμβάσεις: οι δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ ενδέχεται να μη συμμορφώνο-
νται με τους κανόνες περί δημόσιων προμηθειών (δημόσιων συμβάσεων).

21 
Διοικητική και τεχνική ικανότητα των κρατών μελών: έχει αντίκτυπο στην ικανότητά 
τους να χρησιμοποιούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ σωστά και συνετά, να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και να απορροφούν τα κονδύλια 
της ΕΕ εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

22 
Πλαίσιο που εστιάζει στην ανάλωση του προϋπολογισμού: τα κράτη μέλη μπορεί να 
ενθαρρύνονται να αναλώνουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ προκειμένου να μην απολε-
σθούν κονδύλια που προορίζονται για αυτά στα εθνικά χρηματοδοτικά σύνολα στους 
τομείς της αγροτικής ανάπτυξης και της αλιείας.

23 
Στο πλαίσιο του εποπτικού ρόλου της, η Επιτροπή επηρεάζεται από διάφορους 
παράγοντες:

α) Την έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών διαχείρισης την κατάλληλη χρονική στιγ-
μή. Οι δαπάνες στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα του ΠΔΠ εξακολουθούν να 
βασίζονται ως επί το πλείστον στις εισροές, με αποτέλεσμα να δίνεται μεγαλύτε-
ρη έμφαση στη συμμόρφωση παρά στις επιδόσεις.

β) Τους ελέγχους άλλων ελεγκτών που πιστοποιούν τις δαπάνες, οι οποίοι μπορεί να 
μην είναι ικανοποιητικής ποιότητας ή να μη διενεργούνται την κατάλληλη χρο-
νική στιγμή ώστε να μπορούν να εγγυηθούν την ανάλωση του προϋπολογισμού 
κατά τρόπο νόμιμο και κανονικό.

γ) Τις αδυναμίες της στρατηγικής ελέγχων και εκτίμησης κινδύνου της Επιτροπής, σε 
συνδυασμό με τις ασκούμενες στους πόρους πιέσεις, που ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα, αφενός, να μην υποβάλλονται σε συστηματικούς ελέγχους οι τομείς 
του προϋπολογισμού με την υψηλότερη επικινδυνότητα και, αφετέρου, τυχόν 
προβλήματα να διαπιστώνονται όταν πια είναι πολύ αργά για τη λήψη διορθωτι-
κών μέτρων.
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Μελλοντική πορεία

24 
Η Επιτροπή:

α) λαμβάνει μέτρα για την καλλιέργεια και την εδραίωση νοοτροπίας προσανατο-
λισμού στις επιδόσεις όσον αφορά την ανάλωση του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
και για την τεκμηρίωση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας του συνόλου των 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων·

β) υιοθετεί μια συστηματικότερη προσέγγιση για τον εξορθολογισμό και την απλού-
στευση των νομοθετικών απαιτήσεων·

γ) αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της στρατηγικής ελέγχων και εκτίμησης του κινδύ-
νου, καθώς και το χρόνιο πρόβλημα των καθυστερήσεων στους ελέγχους συμ-
μόρφωσης που διενεργεί·

δ) αναλαμβάνει περισσότερο ενεργό ρόλο στη δημιουργία επαφών μεταξύ δικτύων 
διοικητικών φορέων των κρατών μελών αρμόδιων για την ανάλωση του προϋπο-
λογισμού στον τομέα αυτό, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και 
τη διάδοση ορθών πρακτικών.

25 
Τα κράτη μέλη (διαχειριστικές αρχές, οργανισμοί πληρωμών):

α) διασφαλίζουν ότι οι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση και την ανάλωση του προϋπο-
λογισμού της ΕΕ έχουν γνώση των κανόνων που διέπουν τη διάθεση των κονδυλί-
ων, καθώς και των λοιπών νομοθετικών απαιτήσεων·

β) λαμβάνουν στον κατάλληλο χρόνο τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των αδυναμιών που διαπιστώνονται στο πλαίσιο των ελέγχων της Επιτροπής και 
του ΕΕΣ·

γ) εντείνουν και επιταχύνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να διασφαλίσουν 
ότι οι βάσεις δεδομένων του ΟΣΔΕ είναι αξιόπιστες και επικαιροποιημένες·

δ) βελτιώνουν την ποιότητα των επιτόπιων επιθεωρήσεων·

ε) καθορίζουν καλύτερα τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις που συνδέονται με την 
καταβολή επιδοτήσεων, ώστε να αυξηθεί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον.
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Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

Γενικά

 ο Γνώμη αριθ. 1/2012 σχετικά με ορισμένες προτάσεις κανονισμών που αφορούν την κοινή γεωργική πολιτική για την 
περίοδο 2014-2020

 ο Ιστότοπος της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής

 ο Meta-study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending for the period 2000-2006 
(Μετα-μελέτη διδαγμάτων από υπάρχουσες αξιολογήσεις ως συμβολή στην επισκόπηση των δαπανών της ΕΕ για την 
περίοδο 2000-2006), Ιανουάριος 2008

Ζητήματα νομιμότητας και κανονικότητας

 ο Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2012, κεφάλαιο 3 (Γεωργία: αγορά και άμεση στήριξη)

 ο Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2012, κεφάλαιο 4 (Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, αλιεία και υγεία)

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 7/2010 «Έλεγχος της διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 8/2011 «Ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής»

Άμεσες ενισχύσεις

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 10/2013 «Κοινή γεωργική πολιτική: Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ορθά η ειδική στήριξη που χορη-
γείται βάσει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου;»

 ο Έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Report on the distribution of direct aids to agricultural producers (financial year 
2011)» (Έκθεση σχετικά με τη διανομή των άμεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων (οικονομικό 
έτος 2011)), η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2012

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 16/2012 «Η αποτελεσματικότητα του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης ως μεταβατι-
κού συστήματος για τη στήριξη των γεωργών στα νέα κράτη μέλη»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 11/2012 «Άμεσες ενισχύσεις για τις θηλάζουσες αγελάδες, τις προβατίνες και τις αίγες στο πλαίσιο 
της μερικής εφαρμογής των διατάξεων του ΚΕΕ»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 7/2012 «Μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα: κατάσταση 
προόδου»



74ΠΔΠ 2 — Φυσικοί πόροι

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 10/2011 «Είναι αποτελεσματικά τα προγράμματα διανομής γάλακτος στους μαθητές και προώθη-
σης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 5/2011 «Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ): ζητήματα προς αντιμετώπιση για τη βελτίωση της 
ορθής δημοσιονομικής διαχείρισής του»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 10/2010 «Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 6/2010 «Η μεταρρύθμιση της αγοράς ζάχαρης πέτυχε τους βασικούς στόχους της;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 14/2009 «Επιτεύχθηκαν οι κύριοι στόχοι των μέσων διαχείρισης της αγοράς στον τομέα του γάλα-
κτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 6/2009 «Επισιτιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους απόρους: αξιολόγηση των στόχων, 
των μέσων και των μεθόδων που εφαρμόστηκαν»

Αγροτική ανάπτυξη

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 12/2013 «Μπορούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταδείξουν ότι τα κονδύλια της ΕΕ που δια-
τίθενται για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης δαπανώνται ορθά;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 8/2013 «Στήριξη για τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 6/2013 «Πέτυχαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή τη βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους με τα μέτρα 
για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 8/2012 «Στοχοθέτηση της ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 5/2010 «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης»

Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και το κλίμα

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 15/2013 «Υπήρξε αποτελεσματική η συνιστώσα «Περιβάλλον» του προγράμματος LIFE;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 7/2011 «Σχεδιάστηκε σωστά και τυγχάνει ορθής διαχείρισης η γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 11/2009 «Βιωσιμότητα των σχεδίων του LIFE με επίκεντρο το φυσικό περιβάλλον και διαχείρισή 
τους από την Επιτροπή»
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Αλιεία

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 12/2011 «Συνέβαλαν τα μέτρα της ΕΕ στην προσαρμογή της ικανότητας των αλιευτικών στόλων 
στις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες;»

Ασφάλεια, παραγωγή και επισήμανση των τροφίμων

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 1/2013 «Υπήρξε η στήριξη της ΕΕ προς τη βιομηχανία τροφίμων αποτελεσματική και αποδοτική 
όσον αφορά την αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 14/2012 «Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την υγιεινή σε σφαγεία χωρών που προσχώρησαν 
στην ΕΕ από το 2004 και εξής»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 9/2012 «Έλεγχος των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, 
διανομή και εισαγωγή βιολογικών προϊόντων»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 11/2011 «Εξασφαλίζουν ο σχεδιασμός και η διαχείριση του καθεστώτος γεωγραφικών ενδείξεων 
την αποτελεσματικότητά του;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 14/2010 «Η διαχείριση από την Επιτροπή του συστήματος κτηνιατρικών ελέγχων στις εισαγωγές 
κρέατος μετά τις μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας για την υγιεινή του 2004»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 10/2009 «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα»

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

Απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Τύπου του Συνεδρίου:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: press@eca.europa.eu
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(εκατομμύρια ευρώ) (αναλήψεις υποχρεώσεων)

ΠΔΠ 2014-20201 Προϋπολογισμός 2014 
(οριστικός)

ΠΔΠ 3 - Ασφάλεια και ιθαγένεια 17 725 2 179

Ταμείο Ασύλου και μΜετανάστευσης (AMF) 3 137 403

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 3 764 403

Συστήματα TΠ (Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)) 139 19
Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» 378 47
Πρόγραμμα «δικαιώματα και ιθαγένεια» 440 55
Ενωσιακός μηχανισμός πολιτικής προστασίας — κράτη μέλη 224 28
Τρόφιμα και ζωοτροφές 1 892 253
Πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη» 449 59
Πρόγραμμα για τους καταναλωτές 189 24
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 1 463 179
Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 186 23
Οργανισμοί 4 003 535
Λοιπά 679 86
Περιθώριο 783 65

1  Το ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 συμφωνήθηκε σε τιμές 2011 (κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, ΕΕ L 347 της 
20.12.2013). Τα παρεχόμενα εδώ αριθμητικά στοιχεία είναι σε τρέχουσες τιμές (από τον ιστότοπο της ΓΔ Προϋπολογισμού). 

Πεδίο αναφοράς

01 
Ο τομέας 3 του ΠΔΠ καλύπτει μια σειρά προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος, όπως 
η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η προστασία των καταναλωτών, 
οι πολιτικές στους τομείς των τροφίμων και της υγείας, η δικαιοσύνη, η δικαστική 
συνεργασία, τα δικαιώματα και η ιθαγένεια, καθώς και η προστασία των εξωτερικών 
συνόρων της ΕΕ.

02 
Κατά κανόνα, η ευθύνη της διαχείρισης των δαπανών στον τομέα αυτό είτε ανατίθεται 
στα κράτη μέλη είτε επιμερίζεται μεταξύ αυτών και της Επιτροπής. Οι δραστηριότη-
τες υλοποιούνται συνήθως με τη μορφή πολυετών προγραμμάτων που τελούν υπό τη 
διαχείριση ευρωπαϊκών εκτελεστικών οργανισμών1, εθνικών οργανισμών ή αντίστοι-
χων διαχειριστικών δομών στα κράτη μέλη, που παρέχουν επιχορηγήσεις και αναθέ-
τουν συμβάσεις για έργα ή μέτρα τα οποία υλοποιούν δικαιούχοι από τον ιδιωτικό και 
τον δημόσιο τομέα.

03 
Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή προγραμμάτων διά των οποίων χρηματοδοτούνται δι-
άφοροι θεματικοί τομείς (πολιτικής) και διάφορα είδη δραστηριοτήτων έργων, μέσω 
επιχορηγήσεων για πρωτοβουλίες για τη δραστηριοποίηση των πολιτών ή για την 
κινητικότητα στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Τα έργα υλοποιούνται 
από ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 
ιδιωτικές εταιρείες και διοικητικές αρχές. Οι τελικοί δικαιούχοι είναι ιδιώτες, κατά 
κανόνα πολίτες της ΕΕ.

1 Εκτελεστικός Οργανισμός 
Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων 
και Πολιτισμού (EACEA), 
Εκτελεστικός Οργανισμός για 
τους Καταναλωτές, την Υγεία 
και τα Τρόφιμα (Chafea).
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04 
Ωστόσο, η διαχείριση ορισμένων προγραμμάτων, και συγκεκριμένα του Ταμείου Εξω-
τερικών Συνόρων, του Ταμείου Ένταξης, του Ταμείου Επιστροφών και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου για τους Πρόσφυγες, είναι, ως επί το πλείστον, επιμερισμένη με τα κράτη 
μέλη.

Οι διαπιστώσεις μας

Αναλώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες ο προϋπολογισμός 
του 2012; (Νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών)

ο Περιέχει ουσιώδη σφάλματα; ΝΑΙ

ο Εκτιμώμενο πιθανότερο ποσοστό σφάλματος: 2,3 %

(Στοιχεία από τη DAS 2009 που δεν έχουν δημοσιευθεί επισήμως. Έκτοτε δεν υπάρχει 
κεφάλαιο για τον τομέα 3 του ΠΔΠ)

05 
Ο τελευταίος έλεγχος των δαπανών του τομέα 3 του ΠΔΠ διενεργήθηκε στο πλαίσιο 
της DAS 2009. Το ποσοστό σφάλματος ήταν ελάχιστα άνω του 2 %. Δεν διαπιστώθη-
καν σημαντικά προβλήματα. Ο τομέας αυτός αντιστοιχεί μόλις στο 1,6 % περίπου του 
συνολικού ΠΔΠ 2014-2020.

Τελούν υπό ορθή διαχείριση και έχουν αντίκτυπο οι δαπάνες; 
(Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)

06 
Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενήργησε το Συνέδριο δεν εντοπίστηκαν σημαντικά 
προβλήματα διαχείρισης, μολονότι αυτή δεν ήταν απολύτως ικανοποιητική.

Παράγοντες κινδύνου

07 
Η χρηματοδότηση συνίσταται ως επί το πλείστον σε ταμειακές προκαταβολές 
(«προχρηματοδότηση») προς οργανισμούς της ΕΕ και εθνικούς οργανισμούς, για τη 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και σε τριμηνιαίες εισφορές για 
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας τους. Οι πληρωμές προς εθνικούς οργανισμούς 
καταβάλλονται μετά την υπογραφή σύμβασης ή την έγκριση προγράμματος εργασί-
ας ή την αποδοχή εκ μέρους της Επιτροπής δηλώσεων δαπανών που αποδεικνύουν 
την εκταμίευση σε δικαιούχους του 70 % της προχρηματοδότησης. Είναι υπαρκτός 
ο κίνδυνος ο διαχειριστικός φορέας ή η Επιτροπή να μην εντοπίσουν μη επιλέξιμες, 
διογκωμένες ή μη τεκμηριωμένες δαπάνες που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις δαπα-
νών των δικαιούχων. Ωστόσο, το Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικά προβλήματα.
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08 
Οι εθνικοί οργανισμοί συνάπτουν συμφωνίες επιχορήγησης με τους συμμετέχοντες 
φορείς, και χρησιμοποιούν την προχρηματοδότηση προκειμένου να τους προκα-
ταβάλλουν το 80 % έως 100 % των κατ’ εκτίμηση εξόδων. Τα έργα αυτά συνήθως 
ολοκληρώνονται και κλείνουν εντός τριών ετών, αφού οι δικαιούχοι υποβάλουν τις 
τελικές εκθέσεις τους στον εθνικό οργανισμό. Ο τελευταίος υποβάλλει στη συνέχεια 
ετήσια έκθεση στην Επιτροπή που αφορά όλες τις συμφωνίες. Αφότου εγκρίνει την 
έκθεση, υπολογίσει το τελικό υπόλοιπο και προβεί στην εκκαθάρισή του, η Επιτροπή 
κλείνει τη συμφωνία με τον οργανισμό. Τόσο υψηλές προκαταβολές ενδέχεται να μην 
είναι αναγκαίες για την εκκίνηση των δραστηριοτήτων, ενώ μπορούν να οδηγήσουν 
σε σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς οι φορείς θα επιζητούν ενδεχο-
μένως να αιτιολογήσουν την ανάλωση των ποσών που τους διατέθηκαν. Δεδομένου 
ότι το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της καταβολής των προκαταβολών και του 
κλεισίματος των έργων είναι μεγάλο, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα στην 
ανάκτηση τυχόν μη χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων.

Μελλοντική πορεία

09 
Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δαπάνες στον τομέα αυτό προσφέρουν ευ-
ρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενθάρ-
ρυνση της ανταλλαγής γνώσεων και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, 
προκειμένου πολλά από τα ζητήματα πολιτικής που καλύπτει ο τομέας αυτός του ΠΔΠ 
να αποκτήσουν πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση.

Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

Γενικά

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 22/2012 «Είναι αποτελεσματική η συμβολή του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προ-
σφύγων στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 4/2010 «Είναι δυνατόν ο σχεδιασμός και η διαχείριση του 
καθεστώτος κινητικότητας του προγράμματος Leonardo da Vinci να οδηγήσουν 
σε ουσιαστικά αποτελέσματα;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 2/2009 «Πρόγραμμα δημόσιας υγείας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (2003 έως 2007): είναι αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της υγείας;»

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

Απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Τύπου του Συνεδρίου:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: press@eca.europa.eu
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(εκατομμύρια ευρώ) (αναλήψεις υποχρεώσεων)

ΠΔΠ 2014-2020

ΠΔΠ 4 — Η Ευρώπη στον κόσμο (Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ)1 66 262

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (εκτός του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ)2 30 506

ΣΥΝΟΛΟ (πιστώσεις γενικού προϋπολογισμού + πιστώσεις εκτός 
προϋπολογισμού)

96 768

1  Το ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 συμφωνήθηκε σε τιμές 2011 (κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/2013 του Συμβουλίου, ΕΕ L 347 της 20.12.2013). Τα παρεχόμενα εδώ αριθμητικά στοιχεία είναι σε 
τρέχουσες τιμές (από τον ιστότοπο της ΓΔ Προϋπολογισμού).

2  Εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση των 
ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ–ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του 
τέταρτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1).

(εκατομμύρια ευρώ) (αναλήψεις υποχρεώσεων)

ΠΔΠ 2014-20201 Προϋπολογισμός 2014 
(οριστικός)

ΠΔΠ 4 — Γενικός προϋπολογισμός 66 262 8 335

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ)
(ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, υπεύθυνη για τις δαπάνες της πολιτικής συνοχής και για τη διαχείριση του 
ΜΠΒ)

11 699 1 574

Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας (ΕΜΓ) 15 433 2 113

Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) 19 662 2 310

Μέσο Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες 955 113

Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) 1 333 179

Μηχανισμός σταθερότητας 2 339 315

Ανθρωπιστική βοήθεια 6 622 905

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) 2 339 315

Μηχανισμός συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ΜΣΠΑ) 225 31

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή 565 76

Εγγυήσεις της ΕΕ για χορηγηθέντα δάνεια 1 193 59

Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (ΜΠΠ) και Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης 
Ανάγκης (ERC) 145 20

Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας (EUAV) 148 13

Άλλες δράσεις και προγράμματα 1 167 151

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 154 21

Περιθώριο 2 286 143

1  Το ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 συμφωνήθηκε σε τιμές 2011 (κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, ΕΕ L 347 της 
20.12.2013). Τα παρεχόμενα εδώ αριθμητικά στοιχεία είναι σε τρέχουσες τιμές (από τον ιστότοπο της ΓΔ Προϋπολογισμού).
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Πεδίο αναφοράς

01 
Μόνο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής 
βοήθειας παγκοσμίως1. Από κοινού με τα κράτη μέλη, η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο 
επίσημο χορηγό, συνεισφέροντας περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ)2. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
σκοπών για τους οποίους διατίθεται η ΕΑΒ της ΕΕ σε σύγκριση με το σύνολο της ΕΑΒ 
του ΟΟΣΑ, γεγονός που απηχεί τις διαφορετικές προτεραιότητες της ΕΕ. Ποσοστό 
54 % της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ χρησιμοποιείται για παρεμβάσεις με τη μορφή έργων, ενώ 
η ΕΕ διαθέτει το 17 % των σχετικών πόρων για δραστηριότητες αυτού του είδους. Οι 
χώρες του ΟΟΣΑ από κοινού διαθέτουν ποσοστό 8 % της ΕΑΒ τους για την πολυμερή 
χρηματοδότηση (μέσω των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και διεθνών οργανι-
σμών), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΑΒ της ΕΕ ανέρχεται σε 25 %. Τέλος, οι χώρες 
του ΟΟΣΑ από κοινού διαθέτουν το 3 % της ΕΑΒ για την παροχή άμεσης δημοσιο-
νομικής στήριξης στους κρατικούς προϋπολογισμούς των χωρών εταίρων, ενώ η ΕΕ 
διαθέτει ποσοστό 22 % της ΕΑΒ της για τη στήριξη αυτή.

02 
Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας επήλθαν τρεις βασικές τροποποιήσεις στην πολιτική 
της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας:

α) Ορίστηκε ρητά ότι πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ 
είναι η εξάλειψη της φτώχειας3.

β) Δημιουργήθηκε η θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτι-
κής και πολιτικής ασφαλείας.

γ) Καθιερώθηκε η αρχή των ενισχυμένων συνεργιών στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ 
μέσω της ενότητας, της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της δράσης της 
Ένωσης.

03 
Το άρθρο 209 ΣΛΕΕ ορίζει ισότιμους ρόλους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας 
(«αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία»).

04 
Η εξωτερική βοήθεια της ΕΕ αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα μεταξύ της Επιτρο-
πής και των κρατών μελών, και στην οργάνωσή της συμμετέχουν κυρίως τα εξής τρία 
όργανα:

α) η Επιτροπή,

β) η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και

γ) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ).

1 Στοιχεία του ΟΟΣΑ για την 
ΕΑΒ (επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια).

2 Στοιχεία του ΟΟΣΑ: Τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, από κοινού 
με τα 15 κράτη μέλη που 
είναι μέλη της Επιτροπής 
Αναπτυξιακής Βοήθειας του 
ΟΟΣΑ, παρέχουν άνω του 
55 % της συνολικής ΕΑΒ.

3 Άρθρο 208 της ενοποιημένης 
ΣΛΕΕ.
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05 
Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ διαμορφώνουν από κοινού τον προγραμματισμό της πολιτικής 
της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας, καθώς και τους στρατηγικούς στόχους 
της. Οι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται τόσο από τον γενικό προϋπολογισμό της 
ΕΕ όσο και από τον προϋπολογισμό του ΕΤΑ.

06 
Η Επιτροπή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμά-
των αναπτυξιακής βοήθειας και την ανάλωση των κονδυλίων.

α) Η EuropeAid είναι η κατ’ εξοχήν αρμόδια Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) για τον προγραμ-
ματισμό και την υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Τέσσερις άλλες ΓΔ 
είναι αρμόδιες για συγκεκριμένους τομείς εξωτερικών δράσεων4.

β) Η ΕΥΕΔ θεσπίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 20105, κατόπιν 
πρότασης της Ύπατης Εκπροσώπου6, και άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 
2011. Η ΕΥΕΔ είναι ανεξάρτητο θεσμικό όργανο της ΕΕ επιφορτισμένο με τη νο-
μική ευθύνη να διασφαλίζει τη συνέπεια των πολιτικών της με τις άλλες πολιτικές 
της ΕΕ.

γ) Το ETA, το οποίο ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης για την παροχή βοήθειας 
στις ιστορικά συνδεδεμένες χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρη-
νικού, χρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη χωριστά από τον γενικό προϋπο-
λογισμό της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο στη 
χρηματοδότηση του ΕΤΑ, η οποία αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
διακυβερνητικό επίπεδο μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ωστόσο, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίστηκε το δικαίωμα να θέτει θέμα στην Επιτρο-
πή όταν κρίνει ότι οι προτάσεις της εξυπηρετούν σκοπούς που δεν σχετίζονται με 
την ανάπτυξη (π.χ. το εμπόριο, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας κ.λπ.) ή εάν 
θεωρεί ότι η Επιτροπή υπερβαίνει τα όρια της νόμιμης εντολής της.

07 
Η Επιτροπή διαχειρίζεται τόσο τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και τον 
προϋπολογισμό του ΕΤΑ. Από την έναρξη ισχύος του δέκατου ΕΤΑ, οι διαφορές 
στους εφαρμοστέους στις δύο χρηματοδοτικές πηγές δημοσιονομικούς κανονισμούς 
είναι ήσσονος σημασίας. Η απόφαση όσον αφορά την ενδεχόμενη ενσωμάτωση του 
προϋπολογισμού του ΕΤΑ στον γενικό προϋπολογισμό αναμένεται να ληφθεί έως 
τη λήξη του τρέχοντος ΕΤΑ7 το 2020, ώστε να συμπέσει με την έναρξη της περιό-
δου ισχύος του επόμενου ΠΔΠ. Πριν από την οικονομική κρίση, ήταν πολύ μεγάλος 
ο αριθμός των κρατών μελών που αντιτίθεντο στη συγχώνευση.

08 
Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του ΕΤΑ είναι διακριτός έχει ορισμένα πλε-
ονεκτήματα: στο πλαίσιο της συμφωνίας της Κοτονού, οι χώρες της ΕΕ και οι χώρες 
ΑΚΕ καθιέρωσαν ένα μοντέλο κοινής ευθύνης και αμοιβαίας υποχρέωσης λογοδοσίας. 
Το ΕΤΑ παρέχει στα κράτη μέρη μεγαλύτερη ελευθερία να ενεργούν κατά την κρίση 
τους, καθώς βρίσκεται εκτός πεδίου αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Σύμφωνα με τη δήλωση του Παρισιού8, ποσοστό 90 % των πόρων του διατίθεται σε 
χώρες χαμηλού εισοδήματος, σε σύγκριση με το 40 % του γενικού προϋπολογισμού. 
Ο επταετής προϋπολογισμός καθιστά τη χρηματοδότηση από το ΕΤΑ περισσότερο 
προβλέψιμη από τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ. Το παρόν έγγραφο εξετάζει από 
κοινού τους δύο προϋπολογισμούς, εκτός εάν ορίζεται άλλως.

4 ΓΔ ECHO (Ανθρωπιστική 
βοήθεια και πολιτική 
προστασία), ΓΔ ELARG 
(Διεύρυνση), ΓΔ FPI (Υπηρεσία 
Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής: 
Κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), 
Μηχανισμός σταθερότητας, 
(αντιμετώπιση κρίσεων και 
οικοδόμηση της ειρήνης), 
χρηματοδοτικό μέσο 
για τη συνεργασία με τις 
εκβιομηχανισμένες χώρες, 
αποστολές παρακολούθησης 
εκλογών και υπηρεσία «Press 
and public diplomacy» (Τύπος 
και δημόσια διπλωματία) και 
ΓΔ Εμπορίου (εμπορικές και 
επενδυτικές σχέσεις της ΕΕ 
με τρίτες χώρες EU μέσω της 
εμπορικής και επενδυτικής 
πολιτικής της ΕΕ).

5 Απόφαση 2010/427/
ΕΕ του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουλίου 2010, για τον 
καθορισμό της οργάνωσης 
και της λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΕ L 201 
της 3.8.2010, σ. 30).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/10/st08/
st08029.el10.pdf

7 Το 11ο ΕΤΑ θα καλύψει 
περίοδο επτά ετών, από το 
2014 έως το 2020, και θα λήξει 
ταυτόχρονα με τη συμφωνία 
εταιρικής σχέσης της Κοτονού.

8 Δήλωση του Παρισιού σχετικά 
με την Αποτελεσματικότητα 
της ενίσχυσης του 2005: http://
www.oecd.org/development/
effectiveness/34428351.pdf
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Οι διαπιστώσεις μας

Αναλώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες ο προϋπολογισμός 
του 2012; (Νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών)

ο Περιέχει ουσιώδη σφάλματα; ΝΑΙ

ο Εκτιμώμενο πιθανότερο ποσοστό σφάλματος:

Εξωτερικές σχέσεις, βοήθεια και διεύρυνση: 3,3 %
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (διαφορετικός προϋπολογισμός): 3,0 %

09 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα αφορούσαν 
μη επιλέξιμες δαπάνες, όπως δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της περιόδου 
επιλεξιμότητας, χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που δεν προβλέπονταν στη σύμ-
βαση και μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες περί δημόσιων συμβάσεων.

Τελούν υπό ορθή διαχείριση και έχουν αντίκτυπο οι δαπάνες; 
(Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)

10 
Το Συνέδριο εντόπισε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι επιδόσεις των προγραμμά-
των και των καθεστώτων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο είναι ανεπαρκείς.

11 
Οι δράσεις εξωτερικής βοήθειας υλοποιούνται σε ένα σύνθετο περιβάλλον, σε πολυ-
άριθμες μεγάλες περιφέρειες με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και/ή σημαντικές 
διαφορές όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται το 
διεθνές ενδιαφέρον για την απόκτηση επιρροής στις περιφέρειες ΑΚΕ, γεγονός που 
προσθέτει τη διάσταση του ανταγωνισμού μεταξύ των χορηγών βοήθειας σε ένα ήδη 
περίπλοκο περιβάλλον. Όπως ισχύει σε σχέση με όλα τα προγράμματα της ΕΕ, τα χρη-
ματοδοτικά μέσα και οι τρόποι διαχείρισης συνεπάγονται συγκεκριμένους κινδύνους:

α) γενικώς, είναι δυσχερής η διαχείριση των δαπανών σε μεγάλης έκτασης περιφέ-
ρειες, ενώ η επίτευξη των γενικών στόχων είναι αβέβαιη·

β) προβλήματα ενδέχεται να ενσκήψουν σε σχέση με την παγίωση εταιρικών σχέσε-
ων με τα κράτη εταίρους και την ανάληψη από αυτά ιδίας ευθύνης για τα έργα·

γ) η επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων στις χώρες εταίρους εξαρτάται συχνά από 
τη συνέχιση των δράσεων και τη χρηματοδότηση από εξωτερικούς χορηγούς.
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12 
Σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, η αποτελεσματικότητα (επιδόσεις) των δαπανών της 
ΕΕ επηρεάζεται κυρίως από τον πολύπλοκο σχεδιασμό των προγραμμάτων, τους αόρι-
στους στόχους, την ανεπαρκή εκτίμηση των αναγκών και την περιορισμένη βιωσιμό-
τητα των έργων λόγω της μη ανάληψης ιδίας ευθύνης, αλλά και από:

α) τον ανεπαρκή και/ή βραδύ μηχανισμό υλοποίησης εξαιτίας του σχεδιασμού των 
προγραμμάτων και της οργάνωσης των έργων·

β) τις ανεπαρκείς διαδικασίες ιεράρχησης και επιλογής προγραμμάτων και έργων·

γ) προβλήματα διακυβέρνησης και άλλους πολιτικούς παράγοντες·

δ) τις ασυνέπειες στη διαχείριση από τις διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής οι οποί-
ες έχουν διαφορετικούς πολιτικούς στόχους·

ε) τον ελλιπή συντονισμό των δραστηριοτήτων, ιδίως στο πλαίσιο της επιμερισμέ-
νης ή της αποκεντρωμένης διαχείρισης·

στ) ασαφείς προτεραιότητες ή έλλειψη ιεράρχησης στόχων·

ζ) ασαφείς σχέσεις μεταξύ στόχων και δραστηριοτήτων· και

η) την απουσία δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης οικονομίας, αποδοτικότητας 
και αποτελεσματικότητας.

13 
Η αξιοπιστία και η φήμη της ΕΕ μπορεί να πληγούν από τυχόν ανεπαρκή επίτευξη των 
στόχων ή απογοητευτικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τους διατεθέντες πόρους, 
που μπορούν επίσης να υπονομεύσουν την ικανότητα της ΕΕ να επιτύχει τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο μελλοντικών έργων.
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Παράγοντες υψηλού κινδύνου

14 
Οι δραστηριότητες στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας καλύπτουν περισσότερες 
από 150 χώρες και υλοποιούνται σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον. Πολλές 
από τις χώρες εταίρους διαθέτουν ισχνές θεσμικές, διοικητικές και χρηματοδοτικές 
ικανότητες. Στις γεωγραφικές περιοχές όπου υλοποιούνται οι δράσεις εμφανίζονται 
ιδιαίτεροι κίνδυνοι:

Ιδιαίτεροι παράγοντες κινδύνου ανά γεωγραφική περιοχή

Ασία, Κεντρική Ασία και Αφρική Μεσόγειος, Μέση ανατολή, Περσι-
κός Κόλπος, Ιράν, Ιράκ και Υεμένη

Υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες 
χώρες

Χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ1 Αποτελεί γενικώς πρόβλημα ά.α. (κατά κανόνα) ά.α. (κατά κανόνα)
Χαμηλή θέση στον δείκτη ανθρώπινης 
ανάπτυξης2 Αποτελεί γενικώς πρόβλημα ά.α. (κατά κανόνα) ά.α. (κατά κανόνα)

Πολιτική αστάθεια3 (και αδυναμίες 
στον πολιτικό, οικονομικό και κοινω-
νικό τομέα)

Αποτελεί γενικώς πρόβλημα (κυρίως 
στην Αφρική και την Κεντρική Ασία)

Αποτελεί γενικώς πρόβλημα (και 
περιοχή στην οποία το πρόβλημα είναι 
ιδιαιτέρως έντονο)

Οι συστημικές αδυναμίες μπορούν να 
έχουν συνέπειες για τα κράτη μέλη

Ένοπλες συγκρούσεις και παράδοση 
συγκρούσεων4 (εγκλήματα πολέμου, 
εντάσεις μεταξύ εθνοτικών ομάδων …)

Στην Ασία και την Αφρική εξακολου-
θούν να υπάρχουν θύλακες σοβαρών 
ένοπλων συγκρούσεων. Συνολικά, το 
επίπεδο συγκρούσεων στην περιοχή 
είναι μέτριο.

Περιοχή στην οποία το πρόβλημα 
είναι ιδιαιτέρως έντονο, με πολλές 
ένοπλες συγκρούσεις (φαινόμενο που 
εντάθηκε με την Αραβική Άνοιξη)

Ιστορικές συγκρούσεις, οι οποίες 
υπονομεύουν την περιφερειακή 
σταθερότητα και δικαιολογούν την 
έλλειψη πολιτικής δέσμευσης για 
περιφερειακή συνεργασία

Μεγάλος βαθμός έκθεσης στη 
διαφθορά5 6 Αποτελεί γενικώς πρόβλημα Αποτελεί γενικώς πρόβλημα

Υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την 
πλειονότητα των κρατών μελών, με 
κίνδυνο συνεπειών για τα τελευταία 
και πενιχρά αποτελέσματα στον τομέα 
της καταπολέμησης του οργανωμένου 
εγκλήματος

Περιορισμένη δέσμευση για ανάπτυξη 
θεσμών, έλλειψη διοικητικών και 
χρηματοδοτικών ικανοτήτων

Αποτελεί γενικώς πρόβλημα Αποτελεί γενικώς πρόβλημα Αποτελεί γενικώς πρόβλημα

Παραπαίουσα δημόσια στήριξη για 
τη διαδικασία της διεύρυνσης λόγω 
της έλλειψης διαφάνειας, συνοχής 
ή αξιοπιστίας της διαδικασίας

ά.α. ά.α.

Σημαντικός κίνδυνος, ιδίως σε ένα 
πλαίσιο διαφθοράς και γενικευμένων 
κοινωνικών αδυναμιών που δεν 
αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά.

Ζητήματα απορρόφησης της βοήθειας ά.α. ά.α.

Μη ικανοποιητική απορρόφηση των 
κονδυλίων βοήθειας που συσσω-
ρεύθηκαν κατά την υλοποίηση της 
προενταξιακής βοήθειας στο πλαίσιο 
της επιμερισμένης διαχείρισης και 
αδυναμίες στη συγχρηματοδότηση 
των δικαιούχων χωρών.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
Όσον αφορά τις προμήθειες, οι δικαιούχοι είναι πολυάριθμοι, διεσπαρμένοι γεωγρα-
φικά και χρηματοδοτούνται από διαφορετικά μέσα. Μολονότι, κατά πάσα πιθανότη-
τα, όλοι οι δικαιούχοι εφαρμόζουν τις διαδικασίες περί δημόσιων συμβάσεων, ενδέχε-
ται να είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τους κανόνες της ΕΕ που διέπουν τις δαπάνες 
από ό,τι με τους εθνικούς κανόνες περί προμηθειών. Συνεπώς, η παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ μπορεί να είναι ανεπαρκής σε σύγκριση με τον 
αριθμό και τη γεωγραφική διασπορά των ελέγχων που πρέπει να διενεργηθούν.

16 
Οι δαπάνες στο πλαίσιο συμβάσεων επιχορήγησης πρέπει να πιστοποιούνται από 
εξωτερικούς ελεγκτές. Η ανεξαρτησία των εν λόγω τοπικών ελεγκτών είναι ενδεχομέ-
νως λιγότερο δεδομένη σε σύγκριση με τα ισχύοντα στην ΕΕ.

17 
Η συγκρότηση της ΕΥΕΔ περιέπλεξε περαιτέρω την κατάσταση, καθώς απαιτείται 
πλέον στενός συντονισμός και συνεργασία μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής:

α) Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή παρεμβαίνουν σε διαφορετικά στάδια του κύκλου 
προγραμματισμού:

i) η ΕΥΕΔ είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό της χρηματοδότησης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και των ΕΤΑ, καθήκον που παραμένει, ωστόσο, στην 
αρμοδιότητα της Επιτροπής·

ii) οι αντιπροσωπείες της ΕΕ καταρτίζουν τις δημοσιονομικές προβλέψεις τους 
και διάφορες διυπηρεσιακές ομάδες (ΕΥΕΔ, υπηρεσίες της Επιτροπής) αξιολο-
γούν τις προτάσεις·

iii) τα οριστικά προγράμματα παρουσιάζονται από κοινού από την Επιτροπή και 
την ΕΥΕΔ στην αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της ΕΕ·

iv) το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα ελέγχου του προϋπολογισμού της εγκριθείσας 
πρότασης (με την εξαίρεση του προϋπολογισμού του ΕΤΑ, που δεν εντάσσε-
ται στον γενικό προϋπολογισμό).

β) Η ΕΥΕΔ αντιμετωπίζει ακόμη ζητήματα στελέχωσης, τα οποία εν μέρει οφείλονται 
στην εντολή της:

i) Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ και των κρατών μελών, ποσοστό 33 % των υπαλλήλων των αντιπροσω-
πειών πρέπει να είναι αποσπασμένοι υπήκοοι κρατών μελών.

ii) Γενικώς, οι πόροι που διαθέτει η ΕΕ για την εξωτερική βοήθεια είναι περι-
ορισμένοι, και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην 
πρόσληψη και τη διατήρηση ειδικευμένων συμβασιούχων υπαλλήλων.

iii) Οι διπλωματικοί υπάλληλοι των κρατών μελών προσλαμβάνονται συνήθως 
σε υψηλότερο βαθμό σε σύγκριση με τους υπαλλήλους που προσλαμβάνο-
νται βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ. 
Οι διαρθρωτικές διαφορές όσον αφορά τις αμοιβές και τις επαγγελματικές 
προοπτικές μπορούν να υπονομεύσουν τη λειτουργία της υπηρεσίας.
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18 
Οι ειδικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την παροχή της εξωτερικής βοήθειας της 
ΕΕ αποδεικνύουν τους ιδιαίτερους κινδύνους που παρουσιάζει ο τομέας αυτός, όπως 
η δυσχέρεια επίτευξης της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ δράσεων επαρκώς στο-
χευμένων για την αντιμετώπιση τοπικών αναγκών αλλά και με επαρκώς περιφερειακή 
διάσταση ώστε να ενθαρρύνουν μια συνολική, βιώσιμη πρόοδο.

α) Η δημοσιονομική στήριξη τελεί υπό άμεση κεντρική διαχείριση και η έγκριση 
των πληρωμών από την Επιτροπή εξαρτάται από τη συμμόρφωση της χώρας 
εταίρου με τους συμφωνηθέντες όρους. Κατ’ ελάχιστον, απαιτείται η ύπαρξη 
καλά καθορισμένης πολιτικής στρατηγικής, σταθερού μακροοικονομικού πλαι-
σίου και αξιόπιστης δέσμευσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων 
οικονομικών. Μετά την καταβολή τους, τα κεφάλαια ενσωματώνονται στον προ-
ϋπολογισμό της χώρας εταίρου και θεωρείται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των 
τεθέντων στόχων.

β) Οι συμφωνίες συνεισφοράς με διεθνείς οργανισμούς υπάγονται στο καθε-
στώς της από κοινού διαχείρισης. Η χρηματοδότηση εξαρτάται από το κατά πό-
σον οι οικονομικές διαδικασίες και η διοίκηση του οργανισμού ανταποκρίνονται 
στα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Η αξιολόγηση γίνεται από ανεξάρτητο ελεγκτή 
για λογαριασμό της Επιτροπής, βάσει εγγράφων. Στη συνέχεια, τα κεφάλαια τίθε-
νται στη διάθεση του διεθνούς οργανισμού.

γ) Η χρηματοδότηση προϋπολογιζόμενων δαπανών υπάγεται στο καθεστώς της 
αποκεντρωμένης διαχείρισης. Υπεύθυνη για τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι 
μια ανεξάρτητη διοικητική δομή, η μονάδα διαχείρισης προγράμματος, η οποία 
ορίζεται από τον φορέα που εκπροσωπεί τη χώρα εταίρο. Η μονάδα διαχείρισης 
προγράμματος υποβάλλει στην Επιτροπή τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για 
έγκριση εκ των προτέρων στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης διαχείρισης.

δ) Στο πλαίσιο και των τριών χρηματοδοτικών μηχανισμών, η κύρια πρόκληση για 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι τα κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν πράγματι για 
τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται, καθώς και να τηρηθούν οι αρχές 
της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της οικονομίας της ΕΕ.

i) Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης, ο βασικός παράγοντας κινδύνου 
συνδυάζει δύο πτυχές: τα κεφάλαια είναι εκ φύσεως υποκαταστατά και οι 
χώρες εταίροι συχνά έχουν αδύναμα συστήματα διαχείρισης των δημόσι-
ων οικονομικών. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας από τις οποίες εξαρτάται 
η χρηματοδότηση είναι υπερβολικά ευρείες και επιδέχονται ευέλικτη ερμη-
νεία. Μετά την καταβολή των κεφαλαίων, οι δυνατότητες να ελεγχθεί κατά 
πόσο χρησιμοποιήθηκαν με τον ενδεδειγμένο τρόπο είναι περιορισμένες. 
Ένας από τους κύριους γενικούς στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο της δημοσιονο-
μικής στήριξης είναι να αποτελέσει «φορέα αλλαγής», αλλά, όταν ένας χρη-
ματοδότης δώσει την εντύπωση ότι αδιαφορεί για την αποτελεσματικότητα, 
ελαχιστοποιεί την ικανότητά του να επιτύχει τον στόχο αυτό.
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ii) Η υποκαταστασιμότητα των κεφαλαίων που καταβάλλει η ΕΕ αποτελεί επίσης 
σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο των συμφωνιών συνεισφοράς με διεθνείς 
οργανισμούς. Συνήθως, τα ποσά συγκεντρώνονται σε ταμεία πολλαπλών 
χορηγών, αλλά οι συνεισφορές δεν προορίζονται για τη χρηματοδότηση 
συγκεκριμένων στοιχείων δαπανών. Οι διεθνείς οργανισμοί διαθέτουν πλεο-
νέκτημα έναντι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε επίπεδο φήμης. Ως συντο-
νιστές της βοήθειας έχουν περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσουν 
θετική εντύπωση στους δικαιούχους. Οι συνεισφορές της ΕΕ (των θεσμικών 
οργάνων και των κρατών μελών από κοινού) δεν είναι συντονισμένες, γεγο-
νός που στερεί από την ΕΕ διαπραγματευτική ισχύ στο πλαίσιο της διαπραγ-
μάτευσης των συμβατικών όρων με τους οργανισμούς. Παραδείγματος χάριν, 
τόσο τα στοιχεία που υποβάλλουν οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών όσο 
και η πρόσβαση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στα οικονομικά στοιχεία είναι 
κατά κανόνα περιορισμένη. Τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις δράσεις δεν 
επαρκούν για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της υλοποίησής τους και 
της επίτευξης των στόχων. Ο χαρακτήρας των διοικητικών και των έμμεσων 
δαπανών, καθώς και του κόστους υποστήριξης, δεν έχει οριστεί με ακρίβεια. 
Ομοίως, μολονότι οι συνεισφορές της ΕΕ συνήθως είναι σημαντικού ύψους, 
ενδέχεται να μην τυγχάνουν της ίδιας αναγνώρισης και προβολής με άλλους 
μεγάλους χορηγούς, όπως οι ΗΠΑ.

iii) Η χρηματοδότηση προϋπολογιζόμενων δαπανών, η οποία χρησιμοποιεί-
ται σε μικρότερο βαθμό πλέον, στηρίζει δραστηριότητες στοχευμένες σε 
περισσότερο τοπικό επίπεδο, με κίνδυνο να μην επιδιώκουν έναν κατάλληλο 
και συναφή σκοπό. Η χρηματοδότηση προορίζεται για συγκεκριμένο σκοπό 
και υπόκειται σε ενδελεχείς ελέγχους. Κάθε στοιχείο δαπανών ελέγχεται και 
εγκρίνεται σε τρία επίπεδα9, και είναι υποχρεωτική η κατάρτιση έκθεσης από 
εξωτερικό ελεγκτή. Μολονότι ο κίνδυνος είναι περιορισμένος σε ό,τι αφορά 
τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων, τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα 
ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικά εάν δεν έχουν σχεδιαστεί ορθά ή δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες.

ε) Τέλος, οι τρεις χρηματοδοτικοί μηχανισμοί εμφανίζουν διαφορές όσον αφορά το 
ποσοστό εκτέλεσής τους. Η δημοσιονομική στήριξη και οι συμφωνίες συνεισφο-
ράς συνήθως επιτυγχάνουν τους στόχους τους όσον αφορά την απορρόφηση 
των διαθέσιμων πόρων (σχετικά με τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα), 
ενώ στην περίπτωση της χρηματοδότησης προϋπολογιζόμενων δαπανών δεν 
χρησιμοποιείται κατά κανόνα το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Στις 
περιπτώσεις που τα κεφάλαια συγκεντρώνονται σε κοινούς προϋπολογισμούς, 
ο έλεγχος και η παρακολούθηση δεν εστιάζουν πλέον στη συμβατική κατανομή 
των πόρων αλλά στον ρυθμό εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

9 Από τη μονάδα διαχείρισης 
προγράμματος, τη δικαιούχο 
αρχή και την Επιτροπή (ή 
την αντιπροσωπεία της) που 
λαμβάνει αντίγραφο του 
συνόλου των διοικητικών 
εγγράφων και της οποίας 
η πρότερη έγκριση είναι 
αναγκαία στην περίπτωση 
δαπανών σημαντικού ύψους.
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Μελλοντική πορεία

Η Επιτροπή

19 
Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει —και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα 
αυτό— ώστε οι προϋποθέσεις που συνδέονται με τη δημοσιονομική στήριξη να είναι 
τέτοιες που να διασφαλίζουν ότι τα κεφάλαια διατίθενται για τον προβλεπόμενο 
σκοπό.

20 
Η οργάνωση των εργασιών μεταξύ της ΕΥΕΔ και των υπηρεσιών της Επιτροπής πρέπει 
να εξορθολογιστεί περαιτέρω για τη διευκόλυνση του συντονισμού και την αποφυγή 
αλληλοεπικαλύψεων.

21 
Ο καθορισμός των αναγκών και των στόχων αποτελεί ουσιαστικό βήμα, όπως και 
η καλλιέργεια αισθήματος ιδίας ευθύνης στις χώρες εταίρους, για τη διασφάλιση 
βιώσιμης ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση της βοήθειας, το Συνέδριο συνιστά 
τακτικά την διαρκώς συχνότερη προσφυγή στην επιβολή όρων και τον διάλογο για 
θέματα πολιτικής. Ένας ισορροπημένος συνδυασμός χρηματοδότησης συγκεκριμέ-
νων έργων και χρηματοδότησης συνολικών πολιτικών θα μπορούσε επίσης να βελτι-
ώσει την παροχή της βοήθειας. Η επιβολή των κατάλληλων υποχρεώσεων υποβολής 
στοιχείων θα είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνον τη βελτίωση του συντονισμού και της 
παρακολούθησης των χρηματοδοτικών πόρων αλλά και την ενίσχυση της μεταφοράς 
διοικητικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων και τη στήριξη των χωρών εταίρων ώστε 
αυτές, οικειοποιούμενες τα έργα, να επιτύχουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.
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Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

Γενικά

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 11/2010 «Διαχείριση της γενικής δημοσιονομικής στήριξης από την Επιτροπή στις χώρες ΑΚΕ, 
καθώς και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας»

 ο Ειδικές εκθέσεις αριθ. 15/2009 και αριθ. 3/2011 «Βοήθεια της ΕΕ υλοποιούμενη μέσω οργανώσεων των Ηνωμένων 
Εθνών: λήψη αποφάσεων και παρακολούθηση» και «Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συνεισφορών της ΕΕ 
που διοχετεύονται μέσω οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 12/2010 «Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ για τη στοιχειώδη εκπαίδευση στην υποσαχάρια Αφρική 
και τη Νότια Ασία»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 4/2009 «Η διαχείριση, εκ μέρους της Επιτροπής, της συμμετοχής των μη κρατικών φορέων στην 
αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΚ»

Ζητήματα νομιμότητας και κανονικότητας

 ο Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2012, κεφάλαιο 7 (Εξωτερικές σχέσεις, βοήθεια και διεύρυνση)

 ο Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν από το όγδοο, ένατο και δέκατο Ευρω-
παϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) το 2012

Έλεγχοι συμμόρφωσης

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 17/2013 «Χρηματοδότηση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της 
εξωτερικής βοήθειας»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 14/2013 «Άμεση χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 9/2013 «Η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 4/2013 «Η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 18/2012 «Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κοσσυφοπέδιο για την εγκαθίδρυση κρά-
τους δικαίου»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 17/2012 «Συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στη δημιουργία βιώσιμου οδικού 
δικτύου στην υποσαχάρια Αφρική»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 13/2012 «Αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή πόσιμου ύδατος και βασι-
κών υποδομών αποχέτευσης στις υποσαχάριες χώρες»
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 ο Ειδική έκθεση αριθ. 6/2012 «Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 5/2012 «Κοινό σύστημα πληροφόρησης εξωτερικών σχέσεων (CRIS)»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 1/2012 «Αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την επισιτιστική ασφάλεια στην υποσαχάρια Αφρική»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 14/2011 «Συνέβαλε η βοήθεια της ΕΕ στη βελτίωση των ικανοτήτων της Κροατίας να διαχειριστεί 
τη μετενταξιακή χρηματοδότηση;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 3/2011 «Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συνεισφορών της ΕΕ που διοχετεύονται 
μέσω οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 1/2011 «Βελτίωσε την παροχή βοήθειας η αποκέντρωση της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας 
της Επιτροπής από τις κεντρικές υπηρεσίες στις αντιπροσωπείες της;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 13/2010 «Τέθηκε επιτυχώς σε εφαρμογή και παράγει αποτελέσματα το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας 
και Εταιρικής Σχέσης στον Νότιο Καύκασο (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία);»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 12/2010 «Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ για τη στοιχειώδη εκπαίδευση στην υποσαχάρια Αφρική 
και τη Νότια Ασία»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 11/2010 «Διαχείριση της γενικής δημοσιονομικής στήριξης από την Επιτροπή στις χώρες ΑΚΕ, 
καθώς και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 18/2009 «Αποτελεσματικότητα της στήριξης του ΕΤΑ για την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρω-
ση στην Ανατολική και τη Δυτική Αφρική»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 16/2009 «Διαχείριση της προενταξιακής βοήθειας προς την Τουρκία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 15/2009 «Βοήθεια της ΕΕ υλοποιούμενη μέσω οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών: λήψη αποφάσε-
ων και παρακολούθηση»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 12/2009 «Aποτελεσματικότητα των έργων της Επιτροπής στον τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 4/2009 «Η διαχείριση, εκ μέρους της Επιτροπής, της συμμετοχής των μη κρατικών φορέων στην 
αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΚ»

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

Απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Τύπου του Συνεδρίου:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: press@eca.europa.eu
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(εκατομμύρια ευρώ) (αναλήψεις υποχρεώσεων)

ΠΔΠ 2014-20201 Προϋπολογισμός 
2014 (οριστικός)

ΠΔΠ 5 — Ανάλυση βάσει του σχεδίου προϋπολογισμού 
της Επιτροπής 69 584 9 854

Διοικητικές δαπάνες των οργάνων 8 226

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1 756

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 534

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 694

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 355

Ελεγκτικό Συνέδριο 133

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 519

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 129

Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 88

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 10

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 8

Συντάξεις 1 450

Ευρωπαϊκά σχολεία 178

Δαπάνες των αποκεντρωμένων οργανισμών που 
περιλαμβάνονται σε άλλους τομείς του ΠΔΠ1 6 838 851

Τομέας 1α — Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 2 293 243

Τομέας 2 — Φυσικοί πόροι 388 52

Τομέας 3 — Εσωτερικές πολιτικές 4 003 535

Τομέας 4 — Η Ευρώπη στον κόσμο 154 21

Σύνολο διοικητικών δαπανών1 76 422 10 705

1  Το ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 συμφωνήθηκε σε τιμές 2011. Τα παρεχόμενα εδώ αριθμητικά 
στοιχεία είναι σε τρέχουσες τιμές (από τον ιστότοπο της ΓΔ Προϋπολογισμού).
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Πεδίο αναφοράς

01 
Ο τομέας αυτός καλύπτει τις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ: 
δαπάνες προσωπικού (μισθοί, επιδόματα και συντάξεις), κτίρια, εξοπλισμός, ενέργεια, 
επικοινωνίες και τεχνολογία πληροφοριών.

02 
Επίσης, η ΕΕ έχει θεσπίσει μεγάλο αριθμό οργανισμών που ασχολούνται με συγκεκρι-
μένα θέματα1:

α) Οι εκτελεστικοί οργανισμοί είναι έξι2. Συγκροτούνται για καθορισμένο διάστημα, 
επιφορτίζονται με διαχειριστικά καθήκοντα που συνδέονται με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων της ΕΕ και είναι εγκατεστημένοι στην έδρα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στις Βρυξέλλες ή το Λουξεμβούργο.

β) Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και τα λοιπά όργανα της ΕΕ είναι ανεξάρτητες 
νομικές οντότητες βάσει του ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου, διακριτές από τα θε-
σμικά όργανα της ΕΕ. Από το 2012 διέπονται από ένα νέο, κοινό πλαίσιο, το οποίο 
αποσκοπεί να ενισχύσει τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα και την υποχρέωση 
λογοδοσίας τους (κοινή προσέγγιση). Εδρεύουν σε διάφορα κράτη μέλη και δια-
δραματίζουν ρόλο στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με καθή-
κοντα τεχνικού, επιστημονικού, επιχειρησιακού και/ή κανονιστικού χαρακτήρα. 
Υπάρχουν 37 αποκεντρωμένοι οργανισμοί, εκ των οποίων το Συνέδριο ελέγχει 
τους 343. Με την εξαίρεση πέντε εξ αυτών, όλοι οι οργανισμοί χρηματοδοτούνται 
καθ’ ολοκληρίαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ4.

γ) Οι οργανισμοί και τα όργανα της Ευρατόμ συμβάλλουν στην υλοποίηση των 
στόχων της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέρ-
γειας (Συνθήκη Ευρατόμ). Συντονίζουν τα ερευνητικά προγράμματα των κρατών 
μελών τα οποία αποσκοπούν στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς 
σκοπούς, στην παροχή γνώσεων, υποδομών και χρηματοδότησης στον τομέα της 
πυρηνικής ενέργειας και στη διασφάλιση της επάρκειας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού σε ατομική ενέργεια.

δ) Οι κοινές επιχειρήσεις είναι όργανα της ΕΕ (άρθρο 208 του δημοσιονομικού 
κανονισμού) που συγκροτούνται σε συνεργασία με άλλες χώρες ή οργανισμούς. 
Επί του παρόντος, η Επιτροπή συμμετέχει σε εννέα κοινές επιχειρήσεις, πέντε εκ 
των οποίων συγκροτήθηκαν μέσω του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την 
έρευνα, ως κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες.

1 Κατάσταση των οργανισμών 
είναι διαθέσιμη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://europa.eu/about-eu/
agencies/

2 Οι έξι εκτελεστικοί οργανισμοί 
που θεσπίστηκαν βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 
του Συμβουλίου, της 
19ης Δεκεμβρίου 2002, περί 
θεσπίσεως του καταστατικού 
των εκτελεστικών οργανισμών 
που είναι επιφορτισμένοι με 
ορισμένα καθήκοντα σχετικά 
με τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων (ΕΕ L 11 
της 16.1.2003, σ. 1) είναι οι 
εξής:

 Εκτελεστικός Οργανισμός 
Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων 
και Πολιτισμού (EACEA)  
Εκτελεστικός Οργανισμός 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας (ERCEA)  
Εκτελεστικός Οργανισμός 
για την Ανταγωνιστικότητα 
και την Καινοτομία (EACI), 
ο οποίος αντικαταστάθηκε 
από τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
(EASME)  
Εκτελεστικός Οργανισμός 
για την Υγεία και τους 
Καταναλωτές (EAHC), ο οποίος 
αντικαταστάθηκε από τον 
Εκτελεστικό Οργανισμό για 
τους Καταναλωτές, την Υγεία 
και τα Τρόφιμα (Chafea)  
Εκτελεστικός Οργανισμός 
Έρευνας (REA)  
Εκτελεστικός Οργανισμός 
του Διευρωπαϊκού Δικτύου 
Μεταφορών (TEN-T EA), 
ο οποίος αντικαταστάθηκε 
από τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό Καινοτομίας και 
Δικτύων

3 Από τους 37 
αποκεντρωμένους 
οργανισμούς, τρεις 
συνδέονται με την κοινή 
πολιτική ασφάλειας και 
άμυνας και ελέγχονται 
από σώμα ελεγκτών που 
διορίζονται από τα κράτη 
μέλη.

4 Δύο οργανισμοί 
χρησιμοποιούν τα έσοδα 
που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητές τους 
(CPVO στην Ανζέ, OHIM στο 
Αλικάντε) και οι τρεις άλλοι 
χρηματοδοτούνται εν μέρει 
από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ (EASA στην Κολωνία, ΕΜΑ 
στο Λονδίνο και CdT στο 
Λουξεμβούργο).
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Οι διαπιστώσεις μας

Αναλώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες ο προϋπολογισμός 
του 2012; (Νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών)

ο Περιέχει ουσιώδη σφάλματα; ΟΧΙ

ο Εκτιμώμενο πιθανότερο ποσοστό σφάλματος: 0 %

03 
Σε γενικές γραμμές, οι δαπάνες αυτές θεωρούνται τομέας χαμηλού κινδύνου. Οι 
κύριοι κίνδυνοι αφορούν την εσφαλμένη εφαρμογή των διαδικασιών για όλες τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία των οργανισμών, ιδίως δε εκείνων 
που αφορούν την προμήθεια εμπορευμάτων, υπηρεσιών και εργασιών, καθώς και την 
πρόσληψη υπαλλήλων και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Τελούν υπό ορθή διαχείριση και έχουν αντίκτυπο οι δαπάνες; 
(Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)

04 
Το Συνέδριο, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενήργησε (τόσο των ελέγχων στο 
πλαίσιο της DAS όσο και των ελέγχων επιδόσεων) δεν διαπίστωσε σημαντικά 
προβλήματα.

Παράγοντες υψηλού κινδύνου

05 
Αν και στις εκθέσεις του Συνεδρίου δεν εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα σχετι-
κά με τη διαχείριση του διοικητικού προϋπολογισμού της ΕΕ, ορισμένα προβλήματα 
είναι σύμφυτα με τον χαρακτήρα των δραστηριοτήτων. Το μεγαλύτερο μέρος των 
δαπανών από τον προϋπολογισμό αφορά τους ανθρώπινους πόρους, τις προμήθειες 
(δημόσιες συμβάσεις) και το κόστος των κτιρίων. Οι κίνδυνοι αφορούν υπέρβαση δα-
πανών ή αμφισβητούμενες δαπάνες, με δυνητικές επιπτώσεις στη φήμη των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ.
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06 
Ανθρώπινοι πόροι:
Οι πολιτικές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον τομέα των ανθρώπινων πόρων είναι 
σημαντικό να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσληψης και διατήρησης προσωπικού 
με τα προσόντα που είναι αναγκαία για την ύπαρξη μιας ανεξάρτητης, καταρτισμένης 
και δραστήριας δημόσιας διοίκησης. Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων της ΕΕ εισάγει στοιχεία ακαμψίας:

α) Οι υπάλληλοι (μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι) μπορούν να προσλαμβάνονται μόνο 
μέσω ιδιαίτερα ανταγωνιστικών ανοικτών διαγωνισμών (κατά μέσο όρο, το 10 % 
περίπου των υποψηφίων επιτυγχάνει στους διαγωνισμούς αυτούς). Η διοργάνωση 
των διαγωνισμών είναι περίπλοκη και συχνά χρονοβόρα διαδικασία, καθώς διεξά-
γονται στο σύνολο των κρατών μελών με τη συμμετοχή χιλιάδων υποψηφίων. Λόγω 
της μεγάλης διάρκειας και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας πρόσληψης, καθώς 
και λόγω δυσχερειών στην πρόβλεψη των αναγκών σε προσωπικό, οι στόχοι των 
προσλήψεων συχνά δεν επιτυγχάνονται. Κατά την περίοδο 2003–2006, καλύφθηκαν 
μόλις τα δύο τρίτα των αναγκών σε προσλήψεις, γεγονός που ενέτεινε την ανάγκη 
προσφυγής σε συμβασιούχους και έκτακτους υπαλλήλους. Η αύξηση του αριθμού 
των έκτακτων υπαλλήλων ενέχει για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ τον κίνδυνο απώλει-
ας εμπειρογνωμοσύνης και δεξιοτήτων λόγω της έλλειψης συνέχειας. Μολονότι, στο 
πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήθηκε στους οργανισμούς το 2012, δεν διαπιστώ-
θηκαν περιπτώσεις παράτυπων προσλήψεων, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις σχετικά 
με τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης και την ίση μεταχείριση των υποψηφί-
ων στους 17 επί συνόλου 40 οργανισμών που υποβλήθηκαν σε έλεγχο.

β) Η απασχόληση στον δημόσιο τομέα συχνά είναι ελκυστική μόνον σε περιόδους 
οικονομικής δυσπραγίας. Ωστόσο, οι ισχύουσες μισθολογικές κλίμακες και οι 
συνθήκες που προσφέρουν τα θεσμικά όργανα στον εισαγωγικό βαθμό δεν 
θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές. Ειδικότερα, οι ισχύοντες σήμερα εισαγωγικοί 
βαθμοί (AD5 ή AST1/AST3) δεν προσφέρουν ούτε ανταγωνιστικές αποδοχές 
ούτε ελκυστικές προοπτικές σταδιοδρομίας για πολλούς από τους πολίτες των 
κρατών μελών της ΕΕ των 15, γεγονός που εγκυμονεί τον κίνδυνο δημιουργίας 
γεωγραφικών ανισορροπιών στο μέλλον. Επιπλέον, οι οργανισμοί, το Συμβούλιο 
και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν έκτακτους 
υπαλλήλους σε βαθμούς που αντιστοιχούν στην επαγγελματική πείρα τους. Αυτό 
δεν ισχύει στην περίπτωση των λοιπών θεσμικών οργάνων, τα οποία επί του πα-
ρόντος δύνανται να προσλαμβάνουν υπαλλήλους μόνον στον εισαγωγικό βαθμό, 
ανεξαρτήτως της πείρας τους, με μέση ηλικία τα 34 έτη.

γ) Οι διατάξεις για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επαγγελματικής ανεπάρκειας 
εφαρμόζονται σπανίως.

07 
Όσον αφορά τους δεσμούς μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και, ιδίως, 
την απασχόληση πρώην υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε εταιρείες με συμφέροντα που 
άπτονται των υποθέσεων της ΕΕ, μολονότι οι νέοι κανόνες σηματοδοτούν κάποια 
πρόοδο5 προς την κατεύθυνση της πολιτικής της Επιτροπής σε σχέση με τη μετα-
πήδηση προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, επιδέχονται διαφορετικές 
ερμηνείες. Παραδείγματος χάριν, η δωδεκάμηνη περίοδος αναμονής ισχύει ειδικά 
για υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους, ενώ στον ιδιωτικό τομέα κατά κανόνα 
εφαρμόζεται περίοδος δύο ετών. Η περίοδος αναμονής αφορά τις δραστηριότητες 
των μόνιμων υπαλλήλων εντός της προηγηθείσας τριετίας, ενώ η κατάσταση των 
έκτακτων υπαλλήλων δεν διευκρινίζεται.

5 Ο νέος κανονισμός 
υπηρεσιακής κατάστασης 
του 2013 διατηρεί τη διετή 
περίοδο γνωστοποίησης 
κατά τη διάρκεια της οποίας 
ο υπάλληλος οφείλει να 
γνωστοποιεί νέες θέσεις οι 
οποίες θα μπορούσαν τυχόν 
να οδηγήσουν σε συγκρούσεις 
συμφερόντων σε σχέση με την 
προηγούμενη επαγγελματική 
του απασχόληση, αλλά 
προβλέπει περίοδο αναμονής 
διάρκειας 12 μηνών για τους 
υψηλόβαθμους υπαλλήλους. 
Όλα τα θεσμικά όργανα 
οφείλουν να δημοσιεύουν 
ετησίως στοιχεία σχετικά με 
την εφαρμογή του κανόνα 
αυτού, συμπεριλαμβανομένης 
κατάστασης των 
εξετασθεισών υποθέσεων.
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08 
Προμήθειες (Δημόσιες συμβάσεις):

α) Οι προμήθειες της ΕΕ πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περί 
δημόσιων συμβάσεων κανόνες. Μέχρι στιγμής, το Συνέδριο δεν έχει εντοπίσει 
προβλήματα στο πλαίσιο των ελέγχων του στον τομέα των διοικητικών δαπα-
νών. Ωστόσο, οι κύριοι κίνδυνοι σχετίζονται με τον ελλιπή προγραμματισμό, 
την παράκαμψη των περί δημόσιων συμβάσεων κανόνων ή η μη εφαρμογή των 
ορθών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Ενδέχεται επίσης να είναι δυσχερής 
ο καθορισμός των σωστών κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης (π.χ. στις περιπτώ-
σεις ορισμένων έργων, όπως στον τομέα των κτιρίων ή της ΤΠ, δεν είναι σπάνιο 
η αρχική εκτίμηση της τιμής να αποδειχθεί υπερβολικά χαμηλή λόγω αναγκών 
που δεν είχαν προβλεφθεί).

β) Λόγω της δυσχέρειας εντοπισμού της σωστής διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 
και καθορισμού των κατάλληλων κριτηρίων επιλογής, ενδέχεται να μην είναι πά-
ντα εφικτή η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων. Ομοίως, αν και στόχος της ΕΕ είναι 
η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού προμηθευτών στις ανοικτές 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, ο όγκος των αναγκών των θεσμικών οργάνων 
και το μέγεθος της καλυπτόμενης γεωγραφικής έκτασης ενδέχεται να λειτουργεί 
αποτρεπτικά για τη συμμετοχή ΜΜΕ.

γ) Η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) υπογράμμισε 
την ανάγκη βελτίωσης των προμηθειών των θεσμικών οργάνων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν διάφορα προβλήματα: οι αδυναμίες των διαδικασιών προ-
γραμματισμού και ελέγχου, η μη συμμόρφωση με τον δημοσιονομικό κανονισμό, 
τα προβλήματα στην αξιολόγηση των προσφορών και η ανομοιογένεια των 
διαδικασιών.

09 
Πολιτική στον τομέα των κτιρίων: οι δαπάνες για τα κτίρια αποτελούν μία από τις 
κύριες συνιστώσες του διοικητικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Από το 1996 τα θεσμι-
κά όργανα προκρίνουν την αγορά ακινήτων αντί της μακροχρόνιας μίσθωσής τους, 
καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι η αγορά χώρων γραφείων στοιχίζει 40 % έως 50 % 
λιγότερο από τη μίσθωση6. Λόγω του ότι, έως το 2013, η ΕΕ δεν είχε τη δυνατότητα 
να δανειστεί για τη χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων, απαιτήθηκαν καινο-
τόμες λύσεις για τη χρηματοδότησή τους. Η χρησιμοποίηση φορέων ειδικού σκοπού 
και άλλων σύνθετων χρηματοδοτικών δομών ίσως να είχε αντίκτυπο στο συνολικό 
κόστος των έργων και, κατ’ επέκταση, στην αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών. 
Οι επενδύσεις σε κτίρια είναι μακροπρόθεσμα έργα που προϋποθέτουν σχεδιασμό 
και ρεαλιστικές προβλέψεις όσον αφορά το προσωπικό, κάτι που μπορεί να χαρα-
κτηριστεί επιεικώς πολύπλοκο στο πλαίσιο ενός ετήσιου προϋπολογισμού. Επιπλέ-
ον, η συγκέντρωση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην «ευρωπαϊκή συνοικία» στις 
Βρυξέλλες και στο Kirchberg στο Λουξεμβούργο οδήγησε σε αύξηση των ενοικίων 
χώρων γραφείων, με αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα των θεσμικών οργάνων να 
διαπραγματεύονται προσιτές τιμές για κτίρια στις εν λόγω περιοχές.

6 Βλέπε ειδική έκθεση αριθ. 
2/2007 σχετικά με τις δαπάνες 
για κτίρια των θεσμικών 
οργάνων (ΕΕ C 148 της 
2.7.2007, σ. 1).
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10 
Διαδικασίες στους κόλπους των οργανισμών: οι αυτόνομοι και αποκεντρωμένοι 
οργανισμοί μπορούν να καταστήσουν περισσότερο σύνθετο το έργο της Επιτροπής 
στους τομείς του συντονισμού και της παρακολούθησης:

α) Οι αδυναμίες στη διαχείριση των επιχορηγήσεων που παρέχουν οι οργανισμοί 
μπορεί να οδηγήσουν σε αποδοχή παράτυπων δαπανών. Οι προληπτικοί και οι 
κατασταλτικοί έλεγχοι επαλήθευσης σε σχέση με τη διαχείριση των επιχορηγήσε-
ων είναι συχνά ανεπαρκείς. Οι οργανισμοί δεν ελέγχουν πάντοτε τα δικαιολογη-
τικά έγγραφα προκειμένου να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια και την επιλεξιμότητα 
των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι και βασίζονται στα πιστοποιητικά 
που εκδίδουν οι ελεγκτές ή οι εθνικές αρχές. Προβλήματα ενδέχεται επίσης να 
προκύπτουν και σε σχέση με τις προμήθειες (δημόσιες συμβάσεις) στο πλαίσιο 
ορισμένων οργανισμών.

β) Η Επιτροπή εκτελεί έμμεσα τον προϋπολογισμό μέσω των οργανισμών7. Βάσει 
των νέων απαιτήσεων του δημοσιονομικού κανονισμού του 2013, ανεξάρτητοι 
εξωτερικοί ελεγκτές εξετάζουν τους ετήσιους λογαριασμούς των αποκεντρωμέ-
νων οργανισμών και το ΕΕΣ συνεκτιμά τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών των 
ανεξάρτητων εξωτερικών ελεγκτών κατά την κατάρτιση των ειδικών ετήσιων 
εκθέσεών του σχετικά με τους οργανισμούς. Η ποιότητα των εργασιών αυτών των 
εξωτερικών ελεγκτών ενδέχεται να μην είναι τέτοια ώστε το Συνέδριο να μπορεί 
να βασιστεί σε αυτές.

11 
Τα ευρωπαϊκά σχολεία παρέχουν εκπαίδευση στα παιδιά των υπαλλήλων των ευρω-
παϊκών θεσμικών και λοιπών οργάνων. Είναι διακυβερνητικός φορέας, που διοικείται 
από διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από εκπροσώπους των Υπουργείων Παι-
δείας των κρατών μελών και της Επιτροπής (ΓΔ Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας) 
και τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Οι κύριες προκλήσεις αφορούν 
τους κινδύνους που σχετίζονται με την ικανότητά τους να παρέχουν αποτελεσματική 
εκπαίδευση (η οποία επηρεάζεται από τη δυσανάλογα υψηλή ζήτηση για φοίτηση 
στο αγγλικό τμήμα, τους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων που δυσχεραίνουν την 
πρόσληψη εκπαιδευτικών, τη διοικητική δομή και οργάνωση των σχολείων που δεν 
έχει αναθεωρηθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβαλλόμενες ανάγκες και 
τα απαρχαιωμένα συστήματα δημοσιονομικού και εσωτερικού ελέγχου). Η Υπηρεσία 
Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) εκτιμά ότι 20 από τις 35 εντοπισθείσες διαδι-
κασίες έχουν υψηλό αντίκτυπο και σημαντικό εναπομένοντα κίνδυνο.

12 
Διοικητικές δαπάνες — πληρωμές προς ομάδες επισκεπτών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: η πρακτική της πραγματοποίησης πληρωμών για την επιστροφή των 
εξόδων των επισκεπτών χωρίς να απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών, η οποία 
αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην έκθεση για το 20108, εξακολουθεί να εφαρμόζεται, 
δημιουργώντας μεγάλο κίνδυνο προσβολής της φήμης του οργάνου.

7 Άρθρο 58.1.γ.iv) και άρθρο 
208 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

8 Βλέπε σημεία 7.13 έως 7.14 
της ετήσιας έκθεσης του 
Συνεδρίου για το 2010.
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Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

Ζητήματα νομιμότητας και κανονικότητας

 ο Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2012, κεφάλαιο 9 (διοικητικές δαπάνες)

 ο Ειδικές ετήσιες εκθέσεις του ΕΕΣ σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το 2012

Έλεγχοι επιδόσεων

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 15/2012 «Διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων σε επιλε-
γέντες οργανισμούς της ΕΕ»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 12/2012 «Βελτίωσαν η Επιτροπή και η Eurostat τη διαδικασία 
παραγωγής αξιόπιστων και έγκυρων ευρωπαϊκών στατιστικών;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 10/2012 «Η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης του προσω-
πικού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 2/2011 «Παρακολούθηση της ειδικής έκθεσης αριθ. 1/2005 
σχετικά με τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 13/2009 «Είναι η εκχώρηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
στους εκτελεστικούς οργανισμούς επιτυχής επιλογή;»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 9/2009 «Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των 
δραστηριοτήτων επιλογής προσωπικού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού»

 ο Ειδική έκθεση αριθ. 5/2009 «Η διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της 
Επιτροπής»

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

Απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Τύπου του Συνεδρίου:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: press@eca.europa.eu
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Πεδίο αναφοράς

01 
Οι δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ αποτελούν βασικό μέσο πολιτικής για τη δημιουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Οι κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις αποσκο-
πούν, μεταξύ άλλων, να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις αρχές και τις θεμελιώ-
δεις ελευθερίες της ΕΕ στο πλαίσιο της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων1.

02 
Το 2011 οι δαπάνες της ΕΕ των 27 για εργασίες, εμπορεύματα και υπηρεσίες αντιστοιχού-
σαν στο 19,7 % του ΑΕγχΠ τους (2 406 δισεκατομμύρια ευρώ)2. Περίπου το 20 % των συ-
νολικών δημόσιων δαπανών υπόκειται στους περί δημόσιων συμβάσεων κανόνες της ΕΕ. 
Το ίδιο έτος 42 δισεκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ (ΕΤΠΑ, 
Ταμείο Συνοχής και ΕΚΤ), μεγάλο τμήμα των οποίων εκτελείται μέσω δημόσιων συμβάσε-
ων3. Κατά την περίοδο 2006-2009, οι διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις αντιστοιχούσαν 
στο 15 % περίπου της αξίας των συμβάσεων που ανατέθηκαν στο εσωτερικό της ΕΕ4.

03 
Στην ΕΕ, περισσότερες από 250 000 αναθέτουσες αρχές διοργανώνουν περισσότερες 
από 2 εκατομμύρια διαδικασίες κατ’ έτος για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων. Οι 
αναθέτουσες αρχές μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς ή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
και ιδιωτικές εταιρείες.

04 
Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον διεθνή ανταγω-
νισμό: είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας περί Δημοσίων Προμηθειών του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΣΔΠ)5, και έχει θεσπίσει διατάξεις σχετικά με τις δη-
μόσιες προμήθειες σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών.

05 
Η νομοθεσία της ΕΕ επιδιώκει να διασφαλίσει ότι παρέχεται σε εταιρείες από όλα τα 
κράτη μέλη η ευκαιρία να ανταγωνίζονται για δημόσιες συμβάσεις των οποίων η αξία 
υπερβαίνει συγκεκριμένα κατώτατα όρια, να εξαλείψει νομικούς και τεχνικούς φραγ-
μούς για τη συμμετοχή σε διασυνοριακούς διαγωνισμούς, να διασφαλίσει την ισότιμη 
μεταχείριση και να καταπολεμήσει τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις στον τομέα 
των δημόσιων συμβάσεων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια των διαδικασιών:

α) Δύο οδηγίες της ΕΕ (σχετικά με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθει-
ών και υπηρεσιών6 και σχετικά με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (στους τομείς 
του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών)7), 
διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η αξία υπερβαίνει ορισμένο ποσό 
στην ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Οι οδηγίες αυτές πρόκειται να 
αντικατασταθούν από αναθεωρημένες οδηγίες και από νέα οδηγία για την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης8 που εγκρίθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2014. Οι συμβάσεις 
στους τομείς της άμυνας9 και των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος10 καλύπτονται 
από άλλους κανόνες.

β) Οι οδηγίες της ΕΕ προβλέπουν κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
διαφάνειας, ρυθμίζουν τις διαδικασίες κατά τρόπο ώστε όλοι οι προσφέροντες να 
ανταγωνίζονται με θεμιτούς όρους και ορίζουν τεχνικές προδιαγραφές που δεν 
εισάγουν διακρίσεις. Οι οδηγίες της ΕΕ μεταφέρονται στην εθνική νομοθεσία περί 
δημόσιων συμβάσεων, διασφαλίζοντας ένα εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο 
σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ.

1 Ελεύθερη κυκλοφορία εμπο-
ρευμάτων (άρθρο 28 ΣΛΕΕ) και 
υπηρεσιών (άρθρο 56), ελευθερία 
εγκατάστασης (άρθρο 49) και 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών, 
απαγόρευση των διακρίσεων και 
ίση μεταχείριση, αναλογικότητα, 
διαφάνεια και αμοιβαία αναγνώρι-
ση (άρθρα 18 και 53).

2 EU public procurement legislation: 
delivering results summary of 
evaluation report (Η νομοθεσία 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβά-
σεις: επίτευξη αποτελεσμάτων, 
σύνοψη έκθεσης αξιολόγησης) 
(έγγραφο εργασίας της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς 
και Υπηρεσιών της Επιτροπής, 
http://ec.europa.eu/internal_
market/publicprocurement/
docs/modernising_rules/
executive-summary_en.pdf).

3 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ετήσιες εκθέσεις για το οικονομικό 
έτος 2011, σ. 120 και 152 (ΕΕ C 344 
της 12.11.2012, σ. 1). Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το 
ακριβές ποσό που διατέθηκε μέσω 
δημόσιων συμβάσεων.

4 Οι άμεσες διασυνοριακές δημόσι-
ες συμβάσεις αντιστοιχούν μόλις 
στο 1,6 % των ανατεθεισών συμ-
βάσεων και κατά προσέγγιση στο 
3,5 % της αξίας των συμβάσεων 
κατά την περίοδο 2006-2009. Οι 
έμμεσες διασυνοριακές δημόσιες 
συμβάσεις μέσω αλλοπαδών συν-
δεόμενων ή θυγατρικών εταιρειών 
αντιστοιχούσαν στο 11,4 % των 
ανατεθεισών συμβάσεων και στο 
13,4 % της αξίας των συμβάσεων 
κατά την ίδια περίοδο.

5 Η ΣΔΠ είναι μια πολυμερής 
συμφωνία η οποία αποσκοπεί στο 
άνοιγμα στον διεθνή ανταγωνι-
σμό, η οποία αναγνωρίζει δικαιώ-
ματα και επιβάλλει υποχρεώσεις 
στα συμβαλλόμενα μέρη της.

6 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(ΕΕ L134 της 30.4.2004, σ. 114).

7 Οδηγία 2004/17/EK του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων στους τομείς 
του ύδατος, της ενέργειας, των με-
ταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών (ΕΕ L 134 της 30.4.2004, 
σ. 1).

8 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε νέους κανόνες για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων 
στις 15 Ιανουαρίου 2014. Τα κράτη 
μέλη οφείλουν να μεταφέρουν τις 
διατάξεις των νέων κανόνων στην 
εθνική νομοθεσία τους έως τον 
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γ) Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιδιώκει να εξασφαλίσει στους προσφέροντες μέσα 
προσφυγής κατά των αναθετουσών αρχών που δεν συμμορφώνονται με τους 
κανόνες αυτούς11. Πλούσια είναι η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, καθώς 
και των γενικών αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

δ) Όσον αφορά τις προμήθειες των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα κατώτατα 
όρια, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ. 
Ωστόσο, η ελευθερία των κρατών μελών να καταρτίζουν εθνικούς κανόνες περί 
δημόσιων συμβάσεων περιορίζεται από την απαίτηση να λαμβάνεται υπόψη η νο-
μολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις γενικές αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

06 
Οι δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ τις οποίες διαχειρίζονται τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα της ΕΕ διέπονται επίσης από τους δημόσιων συμβάσεων κανόνες της ΕΕ 
όπως προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός.

07 
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι δημόσιες συμβάσεις είναι η περισσότερο επιρρεπής σε 
κατασπατάληση, απάτη και διαφθορά κρατική δραστηριότητα, λόγω του σύνθετου 
χαρακτήρα της, του ύψους των χρηματοοικονομικών ροών που δημιουργεί και της 
στενής αλληλεπίδρασης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα12.

08 
Ωστόσο, μια διαφανής και ανοικτή πολιτική για τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να 
αποτελέσει σημαντικό όπλο στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Η ΓΔ Προϋπολογισμού, 
η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
έχουν καταρτίσει εκτενείς κατευθυντήριες οδηγίες απευθυνόμενες στους αρμόδιους 
για την ανάθεση και τον έλεγχο δημόσιων συμβάσεων, με στόχο να διασφαλιστεί 
η συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο τόσο των 
διοικητικών όσο και των επιχειρησιακών δαπανών.

Οι διαπιστώσεις μας

09 
Οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν τομέα πιθανού κινδύνου για αθέμιτες συμπερι-
φορές και πρακτικές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, όπως συγκρούσεις συμφερό-
ντων, ευνοιοκρατία, απάτη και διαφθορά, με αποτέλεσμα τη στρέβλωση του θεμιτού 
ανταγωνισμού και την αποθάρρυνση των προσφερόντων.

10 
Η ορθή πλαισίωση του τομέα αυτού έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων 
προς όφελος του δημόσιου ταμείου, καθώς και τη χρηστή διαχείριση των χρησιμοποι-
ούμενων πόρων, εισάγοντας πειθαρχία η οποία, με τη σειρά της, ενθαρρύνει την κα-
λύτερη χρησιμοποίηση των πόρων και την αύξηση της αποδοτικότητας και περιορίζει 
τον κίνδυνο ευνοιοκρατίας ή διαφθοράς στις δημόσιες προμήθειες.

Απρίλιο του 2016. Η νέα νομοθεσία 
μεταρρυθμίζει τους ισχύοντες 
κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων 
συμβάσεων και θεσπίζει, για 
πρώτη φορά, κοινά πρότυπα 
σε επίπεδο ΕΕ για την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης, 
προκειμένου να τονωθεί ο θεμιτός 
ανταγωνισμός και να διασφαλιστεί 
η οικονομική αποδοτικότητα 
μέσω του καθορισμού νέων 
κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία 
αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία 
σε περιβαλλοντικές παραμέτρους 
και κοινωνικές πτυχές, καθώς και 
στην καινοτομία. Ο ρυθμός με τον 
οποίο τα επιμέρους κράτη μέλη 
θα μεταφέρουν τις νέες οδηγίες 
στην εθνική τους νομοθεσία και 
θα τις εφαρμόσουν θα παρουσι-
άσει διαφορές, με αποτέλεσμα 
η νομοθεσία για τις δημόσιες 
συμβάσεις να είναι πολύ πιο 
σύνθετη έως τον Ιανουάριο του 
2016, καθώς θα συνυπάρχουν και 
θα ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. 
Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην 
απλούστευση των προμηθειών και 
στην αύξηση της ευελιξίας, καθι-
στώντας δυνατή τη μεγαλύτερη 
χρήση της διαπραγμάτευσης με 
προηγούμενη δημοσίευση. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 
του κινδύνου μη εφαρμογής των 
διαδικασιών σχετικά με τη διαφά-
νεια και την ίση μεταχείριση.

9 Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, 
σχετικά με τον συντονισμό των 
διαδικασιών σύναψης ορισμένων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών που συνά-
πτονται από αναθέτουσες αρχές 
ή αναθέτοντες φορείς στους το-
μείς της άμυνας και της ασφάλειας, 
καθώς και την τροποποίηση των 
οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/
ΕΚ (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).

10 Όσον αφορά τις συμβάσεις για 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
(στους τομείς της ενέργειας, των 
τηλεπικοινωνιών, των μεταφο-
ρών, του ραδιοφώνου και της 
τηλεόρασης, των ταχυδρομι-
κών υπηρεσιών, των σχολείων, 
της υγείας και των κοινωνικών 
υπηρεσιών), η ΕΕ διαθέτει κοινούς 
κανόνες για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, με σεβασμό 
για την πολυμορφία των εθνικών 
συστημάτων.

11 Η οδηγία για τις προσφυγές: Οδη-
γία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για 
την τροποποίηση των οδηγιών 
89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότη-
τας των διαδικασιών προσφυγής 
στον τομέα της σύναψης δημό-
σιων συμβάσεων (ΕΕ L335 της 
20.12.2007, σ. 31).

12 ΟΟΣΑ, Fighting corruption in the public sector: integrity in procurement (Καταπολέμηση της δια-
φθοράς στον δημόσιο τομέα: ακεραιότητα στις δημόσιες συμβάσεις) (www.oecd.org/gov/ethics/
integrityinpublicprocurement.htm).
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11 
Όσον αφορά τις προμήθειες της ίδιας της Επιτροπής, η χρήση συμβάσεων-πλαισίων 
ενδέχεται να περιορίσει την πρόσβαση ΜΜΕ στην αγορά και να παρέχει τη δυνατότη-
τα μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις να προσφέρουν τις ζητούμενες υπηρεσίες.

12 
Υφίσταται επίσης ο κίνδυνος πραγματοποίησης διαδοχικών προμηθειών αξίας ελα-
φρώς χαμηλότερης από τα κατώτατα όρια που ορίζουν οι εφαρμοστέοι κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων.

13 
Στα κράτη μέλη, ο τεράστιος αριθμός αναθετουσών αρχών, οι οποίες διαχειρίζο-
νται προϋπολογισμούς διαφορετικών μεγεθών, με διαφορετικό βαθμό διοικητικών 
ικανοτήτων, και διοργανώνουν διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε ένα 
σύνθετο νομικό περιβάλλον, το οποίο συγκροτείται από τις απαιτήσεις της ΕΕ, των 
κρατών μελών και των περιφερειακών αρχών, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες 
για την εμφάνιση σφάλματος. Επιπλέον, το νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να προσθέσει 
ακόμη ένα επίπεδο ακαμψίας σε ήδη σύνθετες διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων με 
αποτέλεσμα υψηλότερο διοικητικό κόστος.

14 
Στο πλαίσιο των ελέγχων συμμόρφωσης του Συνεδρίου αποκαλύφθηκαν σταθερά 
υψηλά επίπεδα σφάλματος όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους περί δημόσιων συμ-
βάσεων κανόνες στον τομέα της συνοχής. Το Συνέδριο παρατήρησε ότι τα διάφορα 
σφάλματα στη διαχείριση των εν λόγω συμβάσεων αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
τμήμα του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος στον τομέα της συνοχής. Παραδείγμα-
τος χάριν, το 2012, τα ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα που αφορούσαν μη συμ-
μόρφωση με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ ή των κρατών μελών 
αντιστοιχούσαν στο 52 % του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος της περιφερειακής 
πολιτικής (το ΠΠΣ ήταν 6,8 %) και στο 26 % του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος 
στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων (το ΠΠΣ ήταν 3,2 %)13.

15 
Βάσει της εμπειρίας του Συνεδρίου, οι συχνότερες παραβάσεις των διαδικασιών σύνα-
ψης δημοσίων συμβάσεων είναι, μεταξύ άλλων:

α) αδικαιολόγητη άμεση ανάθεση συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
ανάθεσης πρόσθετων εργασιών ή υπηρεσιών, καθ’ υπέρβαση των ορίων που 
προβλέπουν οι κανόνες της ΕΕ και των κρατών μελών·

β) υποδιαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα προκειμένου να παρακαμφθούν οι 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων·

γ) ανεπαρκής δημοσιότητα ή μη δημοσιότητα των διαγωνισμών και/ή των αποφά-
σεων ανάθεσης·

δ) χρήση ακατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών και κριτηρίων επιλογής που περιο-
ρίζουν τον ανταγωνισμό·

ε) εφαρμογή παράτυπων μεθόδων αξιολόγησης των προσφορών·

13 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο, Ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με το οικονομικό 
έτος 2012, σημεία 5.26, 5.33, 
6.10 και 6.15.
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στ) παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσφερόντων κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης·

ζ) ουσιώδεις μεταβολές των συμβατικών όρων μετά την ανάθεση της σύμβασης· και

η) αδυναμίες στην τεκμηρίωση (τεύχη δημοπράτησης, διαδικασίες αξιολόγησης).

Ενδεδειγμένα μέτρα / Παλαιότερες συστάσεις 
του Συνεδρίου

16 
Από την εμπειρία του Συνεδρίου στο πλαίσιο ελέγχων δημόσιων συμβάσεων προκύ-
πτει ότι τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα μη συμμόρφωσης, τα οποία οδηγούν 
σε σημαντικά σφάλματα που επηρεάζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των 
πράξεων, σχετίζονται με την ανεπαρκή εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων και ότι 
η εφαρμογή επιδέχεται σημαντικές βελτιώσεις.

17 
Διαδοχικές αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Επιτροπής ζητούν 
την απλούστευση των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, οι νέες 
οδηγίες (οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή εντός των προσεχών 24 μηνών)14 
προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να εξετάζουν κοινωνικές και περι-
βαλλοντικές πτυχές στο πλαίσιο της πολιτικής προμηθειών τους. Η νέα νομοθεσία 
απλουστεύει τις διαδικασίες για τις αναθέτουσες αρχές, αλλά μπορεί να δυσχεράνει 
την επαλήθευση της εφαρμογής των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Εισάγει επίσης ένα στοιχείο υποκειμενικότητας και περιπλέκει περαιτέρω τα πράγμα-
τα δεδομένου ότι η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλο-
ντικές πτυχές είναι επιδεκτική ερμηνείας.

18 
Η Επιτροπή θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στη συγκέντρωση και τη διάδοση 
ορθών πρακτικών που εφαρμόζονται τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και σε τρίτες 
χώρες και που θα ήταν χρήσιμες στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής στα κρά-
τη μέλη. Με τον τρόπο αυτό θα διευκόλυνε τη δημιουργία δικτύων και τον συντονι-
σμό μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με το θέμα αυτό.

14 Το Συμβούλιο συμφώνησε 
επί των προτάσεων 
του Δεκεμβρίου του 
2011 τον Ιούνιο του 
2013 και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τις ενέκρινε 
στις 15 Ιανουαρίου 2014. 
(Οδηγία 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014, 
σχετικά με τις δημόσιες 
προμήθειες και την κατάργηση 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
(ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65), 
οδηγία 2014/23/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014, 
σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης 
(ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1), 
οδηγία 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβούλιου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά 
με τις προμήθειες φορέων 
που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών 
και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 
της 28.3.2014, σ. 243)).
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Χρήσιμα έγγραφα / Εκθέσεις και γνώμες του Συνεδρίου

 ο Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Ενότητα IV Δημόσιες συμβάσεις (COM(2014) 38 final της 
3ης Φεβρουαρίου 2014)

 ο Γνώμη αριθ. 4/2011 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων 
συμβάσεων

 ο EU public procurement legislation: delivering results summary of evaluation report (Η νομοθεσία της ΕΕ για τις δη-
μόσιες συμβάσεις: επίτευξη αποτελεσμάτων, σύνοψη έκθεσης αξιολόγησης) (http://ec.europa.eu/internal_market/
publicprocurement/docs/modernising_rules/executive-summary_en.pdf)

 ο Ιστότοπος της ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών

 ο Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2012, κεφάλαια 1, 5 και 6

 ο Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης: Red flags in public procurement / fraud schemes («Κόκκινες σημαί-
ες» στις δημόσιες συμβάσεις / μηχανισμοί απάτης)

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

Απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Τύπου του Συνεδρίου:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: press@eca.europa.eu

Η παρούσα πανοραμική επισκόπηση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο  
Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Ιουλίου 2014.

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 Πρόεδρος



ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δωρεάν εκδόσεις:

•  ένα αντίτυπο: 
από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·

•  περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες: 
από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(http://ec.europa.eu/represent_el.htm),  
από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm),  
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Άμεση Ευρώπη (http://europa.eu/europedirect/index_el.htm) ή 
καλώντας τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*).
(*)  Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που  πραγματοποιούνται μέσω 

ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται). 

Εκδόσεις επί πληρωμή:

• από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Συνδρομές επί πληρωμή:

•  μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm).
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