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02Κλιμάκιο ελέγχου

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων επιδόσεων και των ελέγχων συμμόρφωσης που 
αυτό διενεργεί επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών θεμάτων. Το 
ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά έργα κατά τρόπον ώστε αυτά να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμ-
βανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, 
των επικείμενων εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος.

Ο εν προκειμένω έλεγχος επιδόσεων διενεργήθηκε από το Τμήμα Ελέγχου II, του οποίου προεδρεύει η Iliana Ivanova, 
Μέλος του ΕΕΣ, και το οποίο ειδικεύεται στους τομείς δαπανών που αφορούν τις επενδύσεις υπέρ της συνοχής, της 
ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης. Επικεφαλής του ελέγχου ήταν το αρμόδιο για την έκθεση Μέλος, ο Ladislav Balko, 
συνεπικουρούμενος από τον Branislav Urbanič, προϊστάμενο του ιδιαίτερου γραφείου του, τον Niels-Erik Brokopp, ανώτε-
ρο διοικητικό στέλεχος, τον Bernard Witkos, υπεύθυνο έργου, και τους Simon Dennett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana 
Popescu και Anne Poulsen, ελεγκτές.

Από αριστερά: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grguric,  
Simon Dennett, Bernard Witkos.
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Σημεία

 Συντομογραφίες

 Γλωσσάριο

1-X Σύνοψη

1-26 Εισαγωγή

1-3 Η πολιτική συνοχής είναι η κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ

4-6 Κανονιστικές διατάξεις που συμβάλλουν στη μεγαλύτερη εστίαση στις επιδόσεις στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο 2014-2020

7-12 Τα κύρια στάδια της διαδικασίας έγκρισης του νομικού πλαισίου της περιόδου 2014-2020 για την 
πολιτική συνοχής

7-9 Προετοιμασία της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής

10-12 Οι διαπραγματεύσεις της νομοθετικής δέσμης για την πολιτική συνοχής μεταξύ της Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

13-26 Ο προγραμματισμός της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020

13-22 Βασικές συνιστώσες της διαδικασίας προγραμματισμού: Κοινό στρατηγικό πλαίσιο, θεματικοί στόχοι, 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα

23-25 Δείκτες επιδόσεων για τις εκροές και τα αποτελέσματα

26 Διαδικαστικές διατάξεις όσον αφορά την έγκριση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων

27-32 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

33-136 Παρατηρήσεις

33-55 Η Επιτροπή κατόρθωσε να ελέγξει τις καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων

34-37 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τη νομοθετική δέσμη για την πολιτική συνοχής στα 
τέλη του 2013
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38-45 Η Επιτροπή υιοθέτησε μια προορατική προσέγγιση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων

46-52 Παρά τις δυσκολίες, η Επιτροπή ενέκρινε τις ΣΕΣ και τα ΕΠ εντός της προθεσμίας που ορίζεται στον 
κανονισμό

53-55 Πρόσθετες απαιτήσεις, προβλήματα ΤΠ, καθώς και η πολύπλοκη διαδικασία έγκρισης συνετέλεσαν 
στη μεγάλη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα

56-80 Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης ήταν καθοριστικής σημασίας για την εστίαση των δαπανών 
συνοχής στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

60-66 Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης αποτελούν τη βάση για την κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού 
στους θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες

67-73 Οι διαπραγματεύσεις των ΣΕΣ ήταν αποτελεσματικές όσον αφορά τη διασφάλιση της αποκλειστικής 
διάθεσης των δαπανών για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

74-80 Τα κράτη μέλη που εξετάστηκαν καθορίζουν στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης τα κύρια αποτελέσματα που 
πρέπει να επιτευχθούν, αλλά για την επίτευξή τους θα απαιτηθεί σημαντική εθνική συνεισφορά επιπλέον 
της χρηματοδότησης της ΕΕ

81-91 Μολονότι στα επιχειρησιακά προγράμματα δηλώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια τι επιδιώκεται με 
τις παρεμβάσεις και πώς αυτό αναμένεται να επιτευχθεί, η πολυπλοκότητά τους είναι μεγαλύτερη 
σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού

83-87 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατάφεραν ως επί το πλείστον να σχεδιάσουν επιχειρησιακά προγράμματα 
με περισσότερο τεκμηριωμένη λογική παρέμβασης σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού

88-91 Η διάρθρωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων έχει ως συνέπεια την αύξηση του αριθμού των προς 
παρακολούθηση δεικτών επιδόσεων, καθώς και των απαιτήσεων αναφοράς στοιχείων

92-136 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ταμείου όσον αφορά την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων και η μέτρηση των επιδόσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων ενδέχεται να 
δυσχεράνουν την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών τα επόμενα χρόνια

94-101 Η προσέγγιση που εφαρμόζεται για τη χρηματοοικονομική παρακολούθηση των επενδύσεων διαφέρει 
μεταξύ των διαφόρων ΕΔΕΤ

102-109 Διαφορές μεταξύ ταμείων όσον αφορά τη χρήση κοινών δεικτών εκροής και τη δυνατότητα των κρατών 
μελών να καθορίζουν πρόσθετους, ειδικούς ανά πρόγραμμα, δείκτες εκροής

110-129 Οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση διαφορετικών στοιχείων 
με διαφορετικό τρόπο, με συνέπεια να στερείται νοήματος οποιαδήποτε συγκέντρωση δεδομένων σε 
επίπεδο ΕΕ

130-136 Οι διαφορές στη μεθοδολογία και ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών 
θα επιφέρουν σημαντική διοικητική επιβάρυνση, ωστόσο μένει να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο θα 
χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά
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137-154 Συμπεράσματα και συστάσεις

 Παράρτημα I —  Σύγκριση των κύριων κανονιστικών διατάξεων που θεσπίστηκαν για την 
περίοδο 2014-2020 με παρόμοιες διατάξεις προηγούμενων περιόδων

 Παράρτημα ΙI —  Στρατηγική «Ευρώπη 2020», θεματικοί στόχοι και θεματική συγκέντρωση

 Παράρτημα ΙIΙ —  Αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής

 Παράρτημα IV —  Στρατηγικοί δείκτες αποτελέσματος – ανάλυση των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης των πέντε κρατών μελών που κάλυψε ο έλεγχος

 Οι απαντήσεις της Επιτροπής
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ΓΔ: Γενική Διεύθυνση

ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης: Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Ένταξης

ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης: Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας: Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής 
Ανάπτυξης

Ε&Α: Έρευνα και ανάπτυξη

Ε&Α&Κ: Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

ΕΓΤΑΑ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

ΕΕΣ: Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΠ: Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΣΠΑ: Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς

ΕΤΘΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΘΣ: Θεματικός στόχος

ΚΚΔ: Κανονισμός περί κοινών διατάξεων

ΚΣΠ: Κοινό στρατηγικό πλαίσιο

ΜΠΒ: Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας

ΣΔΤ: Σύστημα διαχείρισης ταμείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΣΕΣ: Συμφωνία εταιρικής σχέσης

ΣΛΕΕ: Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΣ: Ταμείο Συνοχής
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Ο αντίκτυπος αναφέρεται σε περισσότερο μακροπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, οι οποίες μπορούν 
να παρατηρηθούν ορισμένο διάστημα μετά την ολοκλήρωση μιας παρέμβασης και μπορούν να επηρεάσουν 
τόσο τους άμεσους δικαιούχους της παρέμβασης όσο και άλλους, έμμεσους (π.χ. μείωση των επιπέδων ανεργίας, 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κ.λπ.).

Το αποθεματικό επίδοσης αντιστοιχεί στο 6 % των πόρων που διατίθενται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής. 
Οι εν λόγω πόροι είναι επί του παρόντος δεσμευμένοι, αλλά θα μπορούν να διατεθούν μετά την επισκόπηση των 
επιδόσεων που έχει προγραμματιστεί για το 2019, εφόσον πληρούνται ή υπερπληρούνται ορισμένες απαιτήσεις.

Αποτέλεσμα είναι μια μετρήσιμη συνέπεια που απορρέει, άμεσα ή έμμεσα, από μια σχέση αιτίου-αιτιατού. 
Η προσανατολισμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση της δημόσιας πολιτικής βασίζεται στην αρχή ότι οι δημόσιες 
παρεμβάσεις πρέπει να εστιάζουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων και όχι στη διαχείριση δραστηριοτήτων 
ή διαδικασιών. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, ο όρος «αποτέλεσμα» συχνά αναφέρεται σε επακόλουθα και 
αντίκτυπο.

Το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων είναι έγγραφο στο οποίο παρουσιάζονται οι πολιτικές και τα μέτρα που 
έχει εγκρίνει μια χώρα για τη διατήρηση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας, καθώς και για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Οι εισροές είναι τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή ρυθμιστικά μέσα που είναι αναγκαία για την 
υλοποίηση μιας πολιτικής, ενός προγράμματος ή ενός έργου.

Εκροές είναι όσα παράγονται ή επιτυγχάνονται με τους πόρους που χορηγήθηκαν για μια παρέμβαση (π.χ. κύκλοι 
μαθημάτων για την επιμόρφωση νέων ανέργων, αριθμός μονάδων επεξεργασίας λυμάτων ή χιλιομέτρων οδικού 
δικτύου που κατασκευάστηκαν κ.λπ.).

Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες είναι προϋποθέσεις, οι οποίες βασίζονται σε προκαθορισμένα κριτήρια που 
προβλέπονται στον ΚΚΔ, και θεωρούνται προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της 
στήριξης της Ένωσης που καλύπτεται από τις συμφωνίες αυτές. Κατά την κατάρτιση ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του 
ΤΣ και του ΕΚΤ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον 
πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις. Σε περίπτωση μη πλήρωσής τους, πρέπει να καταρτίζονται σχέδια δράσης 
που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με αυτές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Επενδυτική προτεραιότητα είναι ένας τομέας κατ’ εξοχήν συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζεται 
σε επίπεδο ΕΕ και σχετίζεται με συγκεκριμένο θεματικό στόχο.

Σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίζονται οι προτεραιότητες και οι ειδικοί στόχοι ενός κράτους μέλους, καθώς 
και ο τρόπος με τον οποίο η χρηματοδότηση (συγχρηματοδότηση ΕΕ και εθνική συγχρηματοδότηση από τον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα) από τα ΕΔΕΤ θα χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου (επί του 
παρόντος επτά ετών) για τη χρηματοδότηση έργων. Τα έργα αυτά πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ορισμένου 
αριθμού στόχων, οι οποίοι καθορίζονται στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος. 
Τα ΕΠ καταρτίζονται από το κράτος μέλος και πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή προτού εκτελεστεί 
οποιαδήποτε πράξη πληρωμής από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της καλυπτόμενης περιόδου, τα εν 
λόγω προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν μόνον κατόπιν συμφωνίας αμφότερων των μερών.
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Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) είναι πέντε χωριστά ταμεία που υποστηρίζουν 
την υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε 
ολόκληρη την επικράτειά της, καθώς και την εκτέλεση της ειδικής αποστολής κάθε ταμείου, με πλαίσια πολιτικής 
που καθορίζονται για την επταετή δημοσιονομική περίοδο του ΠΔΠ. Τα ταμεία είναι τα εξής: το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Η χρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ) παρέχει ένα πλαίσιο για τη συνεργασία, 
την πραγματοποίηση κοινών δράσεων και για την ανταλλαγή πολιτικών μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
παραγόντων διαφορετικών κρατών μελών.

Ο ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για την εταιρική σχέση είναι ένα σύνολο αρχών που ορίζονται στον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση των κρατών μελών κατά την 
οργάνωση εταιρικών σχέσεων για την προετοιμασία και την εφαρμογή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας είναι μια συγκριτική αξιολόγηση των 
επιδόσεων των κρατών μελών της ΕΕ στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, η οποία πραγματοποιείται από 
την Επιτροπή. Παρουσιάζει την ικανότητα καινοτομίας μιας χώρας υπό μορφή σύνθετου δείκτη που απαρτίζεται 
από 25 συνολικά δείκτες οι οποίοι κατατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (καταλυτικούς παράγοντες, 
δραστηριότητες επιχειρήσεων και εκροές) και λαμβάνει υπόψη τις οκτώ πτυχές της καινοτομίας.

Ο θεματικός στόχος αποτελεί δομικό στοιχείο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Προκαθορίζεται από τη 
νομοθεσία και περιλαμβάνει στόχους που πρέπει να υποστηριχθούν από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία. Οι θεματικοί στόχοι συνδέονται με τους στρατηγικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ.

Ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού 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 και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) παρέχει καθοδήγηση και συμβάλλει στην εναρμόνιση των στόχων που 
επιδιώκεται να επιτευχθούν με τα διάφορα ταμεία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, καθώς και με άλλα μέσα και 
πολιτικές της Ένωσης.

Η λογική παρέμβασης προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ των αξιολογηθεισών αναγκών, των στόχων, των εισροών 
(όπως σχεδιάζονται και διατίθενται), των εκροών (όπως περιγράφονται στους στόχους και όπως επιτυγχάνονται) και 
των αποτελεσμάτων (επιδιωκόμενων και πραγματικών).

Παρέμβαση είναι οποιαδήποτε δράση ή πράξη, δημόσιας αρχής ή άλλου φορέα, ανεξάρτητα από τη φύση της 
(πολιτική, πρόγραμμα, μέτρο ή έργο). Τα χρησιμοποιούμενα μέσα παρέμβασης είναι οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια, 
οι επιδοτήσεις επιτοκίων, οι εγγυήσεις, η συμμετοχή σε χαρτοφυλάκια μετοχικών ή επιχειρηματικών κεφαλαίων 
ή άλλες μορφές χρηματοδότησης.

Το πλαίσιο επιδόσεων είναι ένα σύνολο ορόσημων και τιμών-στόχου που καθορίζονται για κάθε προτεραιότητα 
ενός προγράμματος και αποτελεί σημαντικό πυλώνα της προσέγγισης που βασίζεται στον προσανατολισμό στις 
επιδόσεις.

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) αποβλέπει στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε 
περιφέρειες που καταγράφουν ποσοστά ανεργίας των νέων άνω του 25 %, υποστηρίζοντας την εφαρμογή των 
εγγυήσεων για τη νεολαία για την ενίσχυση και τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΚΤ. Χρηματοδοτεί δραστηριότητες που απευθύνονται άμεσα σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), ηλικίας έως 25 ετών (ή έως 29 ετών όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη).
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Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι η στρατηγική ανάπτυξης της ΕΕ για την περίοδο 2010-2020, η οποία αποσκοπεί 
στην ανάκαμψη από την κρίση. Περιλαμβάνει πέντε πρωταρχικούς στόχους που καλύπτουν τα εξής: απασχόληση, 
έρευνα και ανάπτυξη, κλίμα/ενέργεια, εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και μείωση της φτώχειας.

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των επιμέρους κρατών 
μελών για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Περιγράφουν με ποιον τρόπο οι εθνικές αρχές προτίθενται 
να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, καθώς και τους 
στρατηγικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες κάθε χώρας, συνδέοντάς τα με τους συνολικούς στόχους 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Επίσης, περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, λεπτομερή στοιχεία για τυχόν εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και πλαίσια διαχείρισης επιδόσεων. 
Καταρτίζονται από το κράτος μέλος σε συνεννόηση με την Επιτροπή και εγκρίνονται από αυτή.

Οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) είναι συστάσεις του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη σε σχέση με τις διαρθρωτικές 
προκλήσεις που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν ευθέως στο πεδίο 
εφαρμογής των ΕΔΕΤ όπως ορίζεται στους ειδικούς κανονισμούς των ταμείων. Βασίζονται στην ανάλυση από 
πλευράς της Επιτροπής των σχεδίων δημοσιονομικών, μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών της ΕΕ και αφορούν την περίοδο των επόμενων 12 έως 18 μηνών. Εγκρίνονται από το Συμβούλιο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 121, παράγραφος 2, και 148, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
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Τι πραγματεύεται αυτή η έκθεση

Στην παρούσα έκθεση εξετάζουμε αν οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης που υπογράφονται μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη στόχευση των κονδυλίων των ευρωπαϊκών διαρ-
θρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Διαπιστώσαμε ότι, παρά τις αρχικές δυσκολίες, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη έθεσαν επιτυχώς τους στόχους και όρισαν τις προσδοκώμενες εκροές των προγραμμάτων που καλύπτο-
νται από τις συμφωνίες. Ωστόσο, αναπτύχθηκε ένας αδικαιολόγητα υψηλός αριθμός δεικτών επιδόσεων, και 
ορισμένοι σημαντικοί ορισμοί δεν έχουν συντονιστεί. Διατυπώνουμε σειρά συστάσεων προς την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της λειτουργίας των συμφωνιών.

Τι είναι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης

I
Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης αποτελούν στρατηγικά επενδυτικά σχέδια για τα κράτη μέλη της ΕΕ, στα οποία ανα-
φέρονται οι εθνικές προτεραιότητές τους όσον αφορά τις δαπάνες από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία για περίοδο επτά ετών. Θεσπίστηκαν νομοθετικά και αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών το 2014. Τον Δεκέμβριο του 2015 η Επιτροπή είχε διαπραγματευθεί 
συνολικά 387 επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου βάσει συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Δεδομένου ότι τα 
τρία αυτά ταμεία είναι τα κύρια επενδυτικά μέσα της ΕΕ, με συνολικά κονδύλια ύψους περίπου 350 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η έκβαση των διαπραγματεύσεων καθορίζει τον τρόπο με 
τον οποίο θα διατεθεί σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Πώς διενεργήσαμε τον έλεγχό μας

II
Επιδίωξή μας ήταν να εξακριβωθεί, αφενός, αν η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε αποτελεσματικά τις συμφωνίες εται-
ρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα, κατά τρόπο ώστε η χρηματοδότηση της ΕΕ να στοχεύει αποτελε-
σματικότερα στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και οι παρεμβάσεις να τεκμηριώνονται καλύτερα 
βάσει των επενδυτικών αναγκών και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, και, αφετέρου, αν οι προϋποθέσεις βάσει 
των οποίων θα μετρούνταν οι επιδόσεις των προγραμμάτων αυτών ήταν οι κατάλληλες. Ο έλεγχός μας κάλυψε την 
περίοδο μεταξύ Δεκεμβρίου 2013 και Δεκεμβρίου 2015. Οι ελεγκτικές εργασίες μας περιελάμβαναν τα ακόλουθα:

- ανάλυση του χρονοδιαγράμματος εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις και αξιολόγηση 
των εσωτερικών διαδικασιών της Επιτροπής για τη διαπραγμάτευση,

- ενδελεχή ανάλυση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των 14 επιχειρησιακών προγραμμάτων πέντε κρατών 
μελών (Ισπανία, Ιρλανδία, Κροατία, Πολωνία και Ρουμανία). Πραγματοποιήσαμε επίσης ενημερωτική επίσκεψη 
στη Δανία, η οποία κάλυψε δύο ΕΠ,

- συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Επιτροπής καθώς και με υπαλλήλους στα κράτη μέλη και τις μόνιμες αντιπρο-
σωπείες τους στις Βρυξέλλες,

- διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες στον τομέα της περιφερειακής και διαρθρωτικής πολιτικής, καθώς και της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ, και της κατάρτισης προϋπολογισμού επί τη βάσει επιδόσεων.
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Τι διαπιστώσαμε

III
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τη νομοθετική δέσμη για την πολιτική συνοχής λίγο πριν 
από την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Για να μετριαστεί ο αντίκτυπος της καθυστέρησης στην 
έγκριση των κανονισμών, η Επιτροπή άρχισε ανεπίσημες διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη ήδη από το 2012. 
Παρά τις δυσκολίες, η Επιτροπή ενέκρινε τα επιχειρησιακά προγράμματα εντός των προθεσμιών που προβλέπονται 
στον ΚΚΔ και το χρονικό διάστημα που απαιτείτο, κατά μέσο όρο, για την έγκριση ενός επιχειρησιακού προγράμ-
ματος ήταν συγκρίσιμο με αυτό που ίσχυε κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Ωστόσο, έως τον 
Δεκέμβριο του 2014 είχε εγκριθεί μόλις το 64 % των ΕΠ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση», κυρίως λόγω της καθυστέρησης στην έγκριση της νομοθετικής δέσμης.

IV
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών ήταν απαιτητικότερες από ό, τι σε προηγούμενες 
περιόδους. Αυτό οφειλόταν κυρίως στις πρόσθετες απαιτήσεις, όπως τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες ή την απαί-
τηση για ρητή διατύπωση της λογικής της παρέμβασης, σε προβλήματα ΤΠ, καθώς και στην ανάγκη για πολλαπλούς 
γύρους εγκρίσεων από την Επιτροπή. Επιπλέον, τα αρχικά σχέδια των εγγράφων προγραμματισμού που υπέβαλαν τα 
κράτη μέλη εμφάνιζαν προβλήματα ποιότητας.

V
Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης αποδείχθηκαν αποτελεσματικό μέσο για τη διασφάλιση της αποκλειστικής διάθεσης 
της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ στους θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες και την εστίαση 
στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Για την επίτευξη των στρα-
τηγικών αποτελεσμάτων που προβλέφθηκαν για την περίοδο προγραμματισμού, θα απαιτηθεί σημαντική συνει-
σφορά από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, επιπλέον της χρηματοδότησης των ΕΔΕΤ, αλλά και πρόσθετα ρυθμι-
στικά μέτρα και συμπληρωματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό δείχνει ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί ολοένα 
περισσότερο τον προγραμματισμό των ΕΔΕΤ προκειμένου να επηρεάσει τη συνολική οικονομική διακυβέρνηση στα 
κράτη μέλη.

VI
Όσον αφορά την πλειονότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 που εξετάστηκαν, η Επι-
τροπή και τα κράτη μέλη ανέπτυξαν με επιτυχία προγράμματα βασιζόμενα σε περισσότερο τεκμηριωμένη λογική 
παρέμβασης, στα οποία δηλαδή προσδιορίζονταν οι επιδιώξεις της παρέμβασης (ειδικοί στόχοι / αποτελέσματα), 
καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές προβλέπεται να επιτευχθούν (απαιτούμενη χρηματοδότηση, δράσεις που 
πρέπει να αναληφθούν και προσδοκώμενες εκροές).
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VII
Διαπιστώσαμε ότι ο τρόπος διάρθρωσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση 
του αριθμού των δεικτών επιδόσεων για τη μέτρηση των εκροών και των αποτελεσμάτων που πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο παρακολούθησης. Με τους ειδικούς κανονισμούς των ταμείων θεσπίστηκαν ετερογενείς απαιτήσεις για τη 
συγκέντρωση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά τις εκροές και τα αποτελέσματα, καθώς 
και για την οικονομική παρακολούθηση των επενδύσεων. Δεν υφίσταται κοινός ορισμός των εννοιών της «εκροής» και 
του «αποτελέσματος», ούτε εναρμονισμένη προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων ταμείων όσον αφορά τη χρήση κοινών 
δεικτών (που πρέπει να παρουσιάζονται στην Επιτροπή). Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να ορίζουν πρό-
σθετους, ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες εκροής και να κατανέμουν τους δείκτες στις διάφορες περιφέρειες.

VIII
Από την ανάλυσή μας προέκυψε ότι τα κράτη μέλη δημιούργησαν χιλιάδες δείκτες επιδόσεων και ότι ο αριθμός 
των κοινών δεικτών είναι σημαντικά χαμηλότερος από εκείνον των ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών. Αυτός ο μεγά-
λος αριθμός δεικτών θα έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση, ενώ μένει να διαπιστωθεί με ποιον 
τρόπο τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω στοιχεία. Δεδομένων των διαφορετικών προσεγγίσεων που 
εφαρμόζονται, ιδίως όσον αφορά τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες, διερευνούμε επίσης κατά πόσο θα είναι 
δυνατή η λυσιτελής συγκέντρωση των στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις. Το θετικό στοιχείο είναι ότι η ύπαρξη 
περισσότερων και καλύτερων στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά τις εκροές θα μπορούσε να προλειάνει 
το έδαφος για έναν προϋπολογισμό βασισμένο σε μεγαλύτερο βαθμό στις επιδόσεις μετά το 2020.

Τι συνιστούμε

IX
Τα κράτη μέλη πρέπει:

- να παρέχουν στην Επιτροπή τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για την αποτελε-
σματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης (συμπεριλαμβανομέ-
νων των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον κανονισμό για το ΕΤΠΑ),

- να διακόπτουν τη χρήση ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών που, σε περίπτωση τροποποίησης των προγραμμάτων, 
καθίστανται περιττοί,

- να διασφαλίζουν τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της επίδρασης των παρεμβά-
σεων του ΕΤΠΑ.

X
Η Επιτροπή πρέπει:

- να εξασφαλίσει ότι οι νομοθετικές προτάσεις της στον τομέα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 
2020 θα υποβληθούν εγκαίρως ώστε οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού,

- να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αποκλειστικής διάθεσης της χρηματοδό-
τησης από τα ΕΔΕΤ για την επίτευξη των θεματικών στόχων,

- να διατυπώσει κοινούς ορισμούς των εννοιών «εκροή» και «αποτέλεσμα» και να προτείνει τη συμπερίληψή τους 
στον δημοσιονομικό κανονισμό, καθώς και να εξασφαλίσει ότι οι προτάσεις για τους τομεακούς κανονισμούς 
χρησιμοποιούν τους εν λόγω ορισμούς για την περίοδο μετά το 2020,
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- να διενεργήσει ανάλυση των ειδικών ανά πρόγραμμα και των κοινών δεικτών της περιόδου 2014-2020 όσον 
αφορά τις εκροές και τα αποτελέσματα, προκειμένου να εντοπιστούν οι πλέον συναφείς και ενδεδειγμένοι για 
τον προσδιορισμό του αντικτύπου των παρεμβάσεων της ΕΕ,

- να μεριμνήσει για τη διάδοση των «ορθών πρακτικών» των κρατών μελών όσον αφορά τις αξιολογήσεις που 
είναι οι καταλληλότερες για τη μέτρηση του αντικτύπου των παρεμβάσεων της ΕΕ και να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να επικαιροποιήσουν τα σχέδια αξιολόγησής τους ώστε να συμπεριλάβουν τέτοιες «αξιολογήσεις ορθών 
πρακτικών»,

- να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συγκεντρώνονται μέσω των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης και τα αποτελέ-
σματα των ενδιάμεσων και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων για τη συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων και, 
κατά περίπτωση, για την προώθηση της συγκριτικής αξιολόγησης και την άντληση διδαγμάτων σε σχέση με την 
πολιτική κατά την περίοδο 2014-2020 και

- να εφαρμόσει, κατά περίπτωση, στη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για 
την περίοδο μετά το 2020 την έννοια του προϋπολογισμού επί τη βάσει επιδόσεων, που συνδέει κάθε αύξηση 
των πόρων με αύξηση των εκροών ή άλλων αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να αξιοποιή-
σει τα στοιχεία σχετικά με το πραγματικό μοναδιαίο κόστος που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιό-
δου 2014-2020.



14Εισαγωγή
Γρ

άφ
ημ

α 
1 Χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΤΣ κατά τις περιόδους 

προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020, συμπεριλαμβανομένων της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής από το Infoview, Ιούνιος 2016.

Η πολιτική συνοχής είναι η κύρια επενδυτική πολιτική 
της ΕΕ

01 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) είναι οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Από κοινού με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα 
εν λόγω ταμεία συναποτελούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία 
(ΕΔΕΤ).

02 
Η πολιτική συνοχής είναι η κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ που στηρίζει τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την 
οικονομική μεγέθυνση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. Τα συνολικά κονδύλια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ανέρχονται σε 
349,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο σε σύγκριση με τα κονδύλια ύψους 
346,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-20131 
(βλέπε γράφημα 1).

1 Υπολογισμός του ΕΕΣ βάσει 
στοιχείων της Επιτροπής 
σχετικά με τα εγκριθέντα ΕΠ 
για τις περιόδους 
προγραμματισμού 2007-2013 
και 2014-2020, Infoview, 
Ιούνιος 2016.
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Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής από το Infoview, Ιούνιος 2016.

Χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΤΣ κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 ανά κράτος μέλος (σε δισεκατομμύρια ευρώ)

03 
Η Πολωνία (76,8 δισεκατομμύρια ευρώ), η Ιταλία (31,1 δισεκατομμύρια ευρώ) 
και η Ισπανία (27,0 δισεκατομμύρια ευρώ) είναι τα κράτη μέλη που έλαβαν την 
υψηλότερη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΤΣ κατά τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 (βλέπε γράφημα 2).
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Κανονιστικές διατάξεις που συμβάλλουν στη 
μεγαλύτερη εστίαση στις επιδόσεις στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο 2014-2020

04 
Ο προγραμματισμός των ταμείων συνιστά ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την 
υλοποίηση των προγραμμάτων, δεδομένου ότι καθορίζει σε μεγάλο βαθμό σε 
ποιους τομείς θα διατεθούν οι πόροι της ΕΕ και των κρατών μελών κατά την περί-
οδο προγραμματισμού.

05 
Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θεσπίστηκε μια σειρά νέων σχετι-
κών κανονιστικών διατάξεων, οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων:

- τη συγκέντρωση των δαπανών στον τομέα της συνοχής στους θεματικούς 
στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες που απορρέουν από τη στρατη-
γική «Ευρώπη 2020»·

- την περισσότερο συστηματοποιημένη χρήση της λογικής της παρέμβασης 
κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού, αρχής γενομένης από τον προσδι-
ορισμό των επενδυτικών αναγκών και των επιδιωκόμενων μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων·

- μια συνεκτικότερη και περισσότερο ολοκληρωμένη χρήση των δεικτών επι-
δόσεων για τη μέτρηση της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των 
εν λόγω αποτελεσμάτων·

- την εκ νέου θέσπιση υποχρεωτικού αποθεματικού επίδοσης (η σύσταση του 
οποίου ήταν υποχρεωτική στο παρελθόν κατά την περίοδο 2000-2006 και 
προαιρετική κατά την περίοδο 2007-20132) για τη χρηματοδότηση της ΕΕ, 
το οποίο αποδεσμεύεται μόνον εφόσον οι δείκτες επιτύχουν συγκεκριμένα 
προκαθορισμένα ορόσημα· και

- την πρόβλεψη εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, βάσει των οποίων τα κράτη 
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με ορισμένες προϋποθέσεις (οι οποίες 
μεταξύ άλλων συνδέονται με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την αποτε-
λεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και με την ύπαρξη πολιτικών / 
στρατηγικών πλαισίων) στους τομείς των επενδύσεων των ΕΔΕΤ. Επισημαί-
νεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν συγχρηματοδότηση από τα 
ΕΔΕΤ πριν από την πλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων. Η Επιτρο-
πή δύναται να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των ενδιάμεσων πληρωμών σε 
περίπτωση μη πλήρωσης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων.

06 
Στο παράρτημα Ι καθεμία από αυτές τις βασικές διατάξεις για την περίοδο προ-
γραμματισμού 2014-2020 συγκρίνεται με τις αντίστοιχες διατάξεις των περιόδων 
2000-2006 και 2007-2013. Οι πτυχές που συνδέονται με τον καθορισμό των εκ των 
προτέρων αιρεσιμοτήτων, τον προσδιορισμό δεικτών επιδόσεων και τις ρυθμίσεις 
που αφορούν το αποθεματικό επίδοσης θα αποτελέσουν το αντικείμενο δεύτερης 
έκθεσης (βλέπε σημείο 28).

2 Άρθρα 23 και 50 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου, 
της 11ης Ιουλίου 2006, περί 
καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1260/1999 (ΕΕ L 210 της 
31.7.2006, σ. 25).
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Τα κύρια στάδια της διαδικασίας έγκρισης του νομικού 
πλαισίου της περιόδου 2014-2020 για την πολιτική 
συνοχής

Προετοιμασία της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής

07 
Το 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει την Ευρώπη να εξέλθει ισχυρότερη από την 
κρίση, καθώς και να προετοιμάσει την οικονομία της ΕΕ για την επόμενη δεκα-
ετία. Στη στρατηγική προσδιορίστηκαν οι βασικές προτεραιότητες στον τομέα 
της ανάπτυξης και οι πρωταρχικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 
(βλέπε παράρτημα II).

08 
Κατά τη διάρκεια του 2010, η Επιτροπή διενήργησε εκτιμήσεις του αντικτύπου 
της νομοθετικής πρότασής της για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), 
ο οποίος προβλέπει τις γενικές κοινές διατάξεις για το σύνολο των ΕΔΕΤ3. Το εν 
λόγω έγγραφο δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2011 και συνιστούσε τη χρήση εκ 
των προτέρων αιρεσιμοτήτων, επισκόπησης επιδόσεων, αποθεματικού επίδοσης, 
καθώς και την ενίσχυση των μακροοικονομικών δημοσιονομικών όρων.

09 
Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2012, η Επιτροπή κατήρτισε έγγραφα θέσης για κάθε 
κράτος μέλος, τα οποία διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εθνικές αρχές το φθινόπω-
ρο του 2012, προτού παρουσιαστούν από υψηλόβαθμα στελέχη της Επιτροπής. 
Τα έγγραφα αυτά παρουσίαζαν την ανάλυση της Επιτροπής όσον αφορά τις κύρι-
ες προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε κράτος μέλος, καθώς και τη σημειωθείσα 
πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και την 
άποψη της Επιτροπής σχετικά με τις σημαντικότερες προτεραιότητες χρηματο-
δότησης. Τα έγγραφα θέσης παρέπεμπαν επίσης στις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) 
και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Στη συνέχεια, τα εν λόγω έγγραφα των υπηρεσιών της 
Επιτροπής εργασίας αποτέλεσαν τη βάση για τις διαπραγματεύσεις της τελευταί-
ας με τα κράτη μέλη.

3 SEC(2011) 1141 τελικό της 6ης 
Οκτωβρίου 2011, «Impact 
Assessment».
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Οι διαπραγματεύσεις της νομοθετικής δέσμης για την 
πολιτική συνοχής μεταξύ της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η νομοθετική δέσμη για τη συνοχή συνδέεται στενά με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

10 
Οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη νο-
μοθετική δέσμη για την πολιτική συνοχής ήταν στενά συνδεδεμένες με εκείνες 
σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)4, το οποίο καθορίζει το 
συνολικό ποσό της χρηματοδότησης της ΕΕ που είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια 
της περιόδου προγραμματισμού. Το τρέχον ΠΔΠ ήταν το πρώτο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό σημαίνει ότι το 
Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, εγκρίνει 
ομόφωνα τον κανονισμό του ΠΔΠ, αφού επιτύχει τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για το ΠΔΠ για την περίοδο 
2014-2020 τον Ιούνιο του 2011. Το ΠΔΠ εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο μόλις τον Δεκέμβριο του 20135.

Ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη 
χρήση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας

11 
Με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι εξουσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξήθηκαν, μέσω της εφαρμογής της συνήθους νομο-
θετικής διαδικασίας (συναπόφαση) στο σύνολο της νομοθετικής δέσμης για την 
πολιτική συνοχής6. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για νομοθετική δέσμη 
για την πολιτική συνοχής τον Οκτώβριο του 2011. Για πρώτη φορά, μετά τις τρο-
ποποιήσεις στη ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαδραμάτισαν ισότιμο 
ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τις γενικές διατάξεις των διαρθρωτικών ταμείων. 
Κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, η διαδικασία συναπόφασης 
εφαρμοζόταν μόνο στους ειδικούς για κάθε ταμείο κανόνες. Στην πράξη, αυτό 
σήμαινε ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο είχαν τη δυνα-
τότητα να γνωμοδοτούν επί του συνόλου των προτάσεων της Επιτροπής, και ότι 
έπρεπε να επιτευχθεί κοινή θέση μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν τον Ιούλιο του 2012 υπό την κυπρια-
κή Προεδρία. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 73 συνεδριάσεις μεταξύ των τριών 
θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων επτά συνεδριάσεων παρουσία του 
Επιτρόπου ειδικά για τον ΚΚΔ.

12 
Ο ΚΚΔ και οι ειδικοί για κάθε ταμείο κανονισμοί για τα πέντε ΕΔΕΤ7 εγκρίθηκαν 
από το Συμβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου 2013. Στη συνέχεια, η παράγωγη νομοθε-
σία, δηλαδή οι εκτελεστικές και οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, εγκρίθηκαν έως 
τον Ιανουάριο του 20168 (βλέπε γράφημα 3).

4 COM(2011) 398 τελικό της 29ης 
Ιουνίου 2011, «Πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020».

5 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1311/2013 του 
Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον 
καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για 
τα έτη 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 884).

6 Άρθρο 177 ΣΛΕΕ.

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1300/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το 
Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 281), κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης και για τη 
θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» και για την 
κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 289), 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347 της 20.12.2013, σ. 470), 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη 
στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 487), και 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 15ης 
Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και για την κατάργηση των 
κανονισμών του Συμβουλίου 
(ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 
861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 
και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του 
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Ο προγραμματισμός της πολιτικής συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020

Βασικές συνιστώσες της διαδικασίας προγραμματισμού: 
Κοινό στρατηγικό πλαίσιο, θεματικοί στόχοι, συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα

13 
Ο ΚΚΔ περιέχει τις βασικές διατάξεις σχετικά με τον προγραμματισμό των στόχων 
της πολιτικής συνοχής και των αντίστοιχων δαπανών για την περίοδο 2014-2020. 
Αυτές καλύπτουν, ειδικότερα, τη διαπραγμάτευση των εταιρικών σχέσεων και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, επί 
τη βάσει κοινού στρατηγικού πλαισίου και προκαθορισμένων θεματικών στόχων.

Κοινό στρατηγικό πλαίσιο

14 
Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) προβλέπει στρατηγικές κατευθυντήριες αρχές 
σε επίπεδο ΕΕ για τον συντονισμό της χρήσης των ΕΔΕΤ με άλλα μέσα και πολι-
τικές της Ένωσης, για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη τους στόχους πολιτικής, τους πρωταρχικούς στόχους και τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»9 (βλέπε παράρτημα ΙΙ). Κατά την 
περίοδο 2007-2013, συνυπήρχαν διακριτές δέσμες στρατηγικών κατευθυντήριων 
γραμμών για την πολιτική συνοχής, την αγροτική ανάπτυξη και την αλιευτική και 
θαλάσσια πολιτική.

Θεματικοί στόχοι

15 
Ο ΚΚΔ10 ενισχύει τη χρήση της λογικής της παρέμβασης κατά την περίοδο 2014-
2020 και αποσκοπεί στην επικέντρωση της χρηματοδότησης σε 11 θεματικούς 
στόχους (ΘΣ) (βλέπε παράρτημα II). Οι εν λόγω θεματικοί στόχοι αναμένεται να 
συμβάλουν στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ήτοι στην επί-
τευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Οι θεματικοί στόχοι 
είναι στόχοι υψηλού επιπέδου, οι οποίοι δεν συνοδεύονται από τιμές-στόχο, 
ορόσημα και δείκτες. Η εμβέλεια των θεματικών στόχων βαίνει πέραν των τομέων 
προτεραιότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των πρωταρχικών στόχων 
της11.

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1255/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 
20.5.2014, σ. 1).

8 Ο τελευταίος κανονισμός που 
εγκρίθηκε ήταν ο κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 2016/568 της 
Επιτροπής, της 29ης 
Ιανουαρίου 2016, για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, όσον αφορά 
τις προϋποθέσεις και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας, σύμφωνα με τις 
οποίες καθορίζεται αν τα μη 
ανακτήσιμα ποσά 
επιστρέφονται από τα κράτη 
μέλη (ΕΕ L 97 της 13.4.2016, 
σ. 1).

9 Άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί 
καθορισμού 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 και περί 
καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 320).

10 Άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013.

11 Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με την 
εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2014, 
σημείο 3.24 (ΕΕ C 373 της 
10.11.2015).



20Εισαγωγή 

16 
Στην ειδική νομοθεσία για τα ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΤΣ προσδιορίζονται επίσης επεν-
δυτικές προτεραιότητες12 που συνδέονται με τους θεματικούς στόχους. Επιπλέον, 
υπάρχει σειρά κανονιστικών απαιτήσεων όσον αφορά την κατανομή της χρηματο-
δότησης (βλέπε πλαίσιο 1 και παράρτημα II). Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος 
αναμένεται να εντοπίζει τις εθνικές ή περιφερειακές επενδυτικές ανάγκες και να 
διοχετεύει τα κονδύλια των ΕΔΕΤ για τη χρηματοδότηση εκείνων των επενδυτικών 
αναγκών που είναι οι καταλληλότερες για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» ή εκείνων που θα συμβάλουν περισσότερο στην επίτευξή τους.

17 
Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά την κατανομή της χρηματοδότη-
σης πρέπει να γίνεται κατ’ αρχάς στο επίπεδο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
και, στη συνέχεια, στο επίπεδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Έχει αντίκτυ-
πο στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων, όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που 
θα πρέπει να επιτευχθούν εντός της περιόδου υλοποίησης και τις τιμές-στόχο των 
αντίστοιχων δεικτών επιδόσεων.

Θεματική συγκέντρωση - επισκόπηση των κύριων κανονιστικών απαιτήσεων

Πρώτον, η εμβέλεια της στήριξης από κάθε ταμείο ορίζεται στους ειδικούς κανονισμούς των ταμείων: το ΕΤΠΑ 
μπορεί να παράσχει στήριξη για την επίτευξη των ΘΣ 1-11, το ΕΚΤ των ΘΣ 8-11 και το ΤΣ των ΘΣ 4-7 και 1113.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, ένα προκαθορισμένο ποσοστό (από 50 % σε 80 %) της συνολικής χρηματοδότη-
σης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις περιφέρειες σε μετάβαση και τις περισσότερο ανεπτυγμένες περι-
φέρειες πρέπει να διατίθεται για την επίτευξη των ΘΣ 1-414. Ακόμη, η ελάχιστη χρηματοδότηση για τον ΘΣ4 πρέπει 
να κυμαίνεται μεταξύ 12 % και 20 % των συνολικών κονδυλίων του ΕΤΠΑ, ανάλογα με το είδος της περιφέρειας15.

Στο πλαίσιο του ΕΚΤ, τουλάχιστον το 20 % των συνολικών κονδυλίων του προϋπολογισμού για ένα κράτος 
μέλος πρέπει να διατίθεται για την επίτευξη του ΘΣ916 και, στο επίπεδο των προγραμμάτων, το 60 % έως 80 % 
των κονδυλίων πρέπει να διατίθενται έως και σε πέντε επενδυτικές προτεραιότητες17.

Εκτός από αυτές τις ειδικές για κάθε ταμείο απαιτήσεις σχετικά με τη θεματική συγκέντρωση, η στήριξη 
μπορεί επίσης να επικεντρώνεται στους τομείς στρατηγικής σημασίας. Παραδείγματος χάριν, τα κράτη μέλη 
και οι περιφέρειες που διέθεσαν κονδύλια στον ΘΣ1 χρειάστηκε επίσης να αναπτύξουν στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης, δηλαδή να προσδιορίσουν περιορισμένο αριθμό τομέων έξυπνης εξειδίκευσης με δυνατότητες 
ανάπτυξης. Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης πρέπει να εξηγούν με ποιον τρόπο τα κράτη μέλη και οι πε-
ριφέρειες σκοπεύουν να οικοδομήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις στη χώρα/περιφέρειά 
τους. Η απαίτηση αυτή εντάσσεται στην εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 1.118.

13 Άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 και άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1300/2013.

14 Άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013.

15 Άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013.

16 Άρθρο 4, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

17 Άρθρο 4, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, παράρτημα XI, εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 1.1: «Η ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής στρατηγικής για 
έξυπνη εξειδίκευση, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.»
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12 Άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1301/2013, άρθρο 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1304/2013 και άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1300/2013.
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Συμφωνίες εταιρικής σχέσης

18 
Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) είναι τα εθνικά σχέδια επενδύσεων που κα-
ταρτίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του ΚΣΠ. Καλύπτουν ολόκλη-
ρη την περίοδο προγραμματισμού, καθώς και τα πέντε ΕΔΕΤ. Συνάπτεται μία ΣΕΣ 
ανά κράτος μέλος, η οποία βασίζεται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
όπου παρουσιάζονται οι πολιτικές και τα μέτρα της χώρας για τη διατήρηση της 
ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης και την επίτευξη των στόχων της στρα-
τηγικής «Ευρώπη 2020», οι πλέον πρόσφατες σχετικές συστάσεις ανά χώρα και οι 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου.

19 
Το περιεχόμενο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης προβλέπεται στον ΚΚΔ19 και 
η Επιτροπή έχει εκδώσει συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τις ειδικές πληρο-
φορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ΣΕΣ20 (βλέπε πλαίσιο 2). Οι βασικές 
συνιστώσες των ΣΕΣ εγκρίνονται από την Επιτροπή.

19 Άρθρο 15, παράγραφοι 1 και 2, 
του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013.

20 «Guidance Fiche No 1a, 
Partnership Agreement», 
πρώτη έκδοση, Απρίλιος 2013 
και «Draft Template and 
Guidelines on the Content of 
the Partnership Agreement».

Συμφωνίες εταιρικής σχέσης

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης καλύπτουν το σύνολο των ΕΔΕΤ και περιγράφουν τις επιδιώξεις και τους θεμα-
τικούς στόχους του κράτους μέλους, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια συνολική εικόνα των πληροφοριών 
που αναπτύσσονται περαιτέρω στα επιμέρους ΕΠ.

Υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις αναπτυξιακές ανάγκες 
του κράτους μέλους, τους επιλεγέντες ΘΣ, ενδεικτική κατανομή της στήριξης της ΕΕ, κατάλογο των ΕΠ του 
κράτους μέλους, περιγραφή του θεσμικού πλαισίου, κατάλογο των εταίρων και την αρχή της εταιρικής σχέσης, 
αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας, συνοπτική παρουσίαση των εκ των προτέρων αξιολογήσεων, πληρο-
φορίες σχετικά με εκ των προτέρων επαληθεύσεις συμμόρφωσης με τους κανόνες προσθετικότητας, σύνοψη 
της αξιολόγησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, τη μεθοδολογία και τους μηχανισμούς για τη διασφά-
λιση της λειτουργίας του πλαισίου επιδόσεων και την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης, και συνοπτική 
παρουσίαση των δράσεων που προγραμματίζονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων για τη μείωση του διοικη-
τικού φόρτου.
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Επιχειρησιακά προγράμματα

20 
Κατά την περίοδο 2014-2020, τα τρία ΕΔΕΤ για την πολιτική συνοχής (ΕΤΠΑ, ΤΣ και 
ΕΚΤ) εξακολουθούν να εκτελούνται μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων. Στα ΕΠ 
το κράτος μέλος ορίζει τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους 
των παρεμβάσεων (που καλύπτουν το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού) 
για την επίτευξη των τιμών-στόχου των επιλεγέντων θεματικών στόχων και πε-
ριγράφει τον τρόπο με τον οποίο η χρηματοδότηση (συγχρηματοδότηση ΕΕ και 
εθνική συγχρηματοδότηση από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα) θα χρησι-
μοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου για τη χρηματοδότηση των έργων. Τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν τα ΕΠ σύμφωνα με το ΚΣΠ και τις ΣΕΣ. Κάθε ΕΠ βασίζεται 
σε άξονες προτεραιότητας (βλέπε πλαίσιο 3).

Επιχειρησιακά προγράμματα

Στο πλαίσιο κάθε ΕΠ, οι πληροφορίες σχετικά με τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους, τους οποίους επιδιώκει 
με τη στήριξη των ΕΔΕΤ, και οι σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες παρουσιάζονται σε επίπεδο άξονα προτε-
ραιότητας. Κάθε άξονας προτεραιότητας μπορεί να συνδέεται με περισσότερους θεματικούς στόχους. Κάθε ΕΠ 
αποτελείται από σειρά αξόνων προτεραιότητας.

Ο σχεδιασμός των ΕΠ παραπέμπει σε πίνακα με τη μορφή μήτρας. Αυτό σημαίνει ότι παρουσιάζουν τις πλη-
ροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες βάσει δύο βασικών παραμέτρων, 
ήτοι των αξόνων προτεραιότητας που ορίζονται από τα κράτη μέλη χωριστά και των επιλεγεισών επενδυτικών 
προτεραιοτήτων που ορίζονται στους ειδικούς κανονισμούς των ταμείων. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται 
επίσης ανά κατηγορίες περιφερειών, όπως λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες σε μετάβαση, 
εξόχως απόκεντρες και περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, και ανά ταμείο.

Κατά γενικό κανόνα, τα προγράμματα πρέπει να ορίζουν μονοταμειακούς άξονες προτεραιότητας (οι οποίοι, 
δηλαδή, καλύπτουν ένα μόνον ταμείο όπως το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ ή το ΤΣ), οι οποίοι καλύπτουν μόνον ένα θεματικό 
στόχο και μία κατηγορία περιφερειών. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατός ο καθορισμός άξονα προτεραιότητας που 
καλύπτει περισσότερα ταμεία και περισσότερες κατηγορίες περιφερειών ή ο καθορισμός άξονα προτεραιότη-
τας που συνδυάζει επενδυτικές προτεραιότητες από διαφορετικούς θεματικούς στόχους21.

21 Άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τμήμα δύο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής σχετικά με τη 
θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ειδικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης προς τον 
στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας όσον αφορά το υπόδειγμα για τα προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕ L 87 της 22.3.2014, σ. 1).
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21 
Το 2014, η Επιτροπή ενέκρινε εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με το υπόδειγμα 
των ΕΠ, όπου καθόρισε τον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου των ΕΠ22. Τα ΕΠ 
εγκρίνονται από την Επιτροπή προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

22 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 288/2014.

Π
ίν

ακ
ας

 1 Αριθμός εγκριθέντων ΕΠ: σύγκριση μεταξύ των περιόδων 2007-2013  
και 2014-20201

Περίοδοι προγραμματισμού

2014-2020 2007-2013

ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ 124 249

ΕΠ του ΕΚΤ 95 118

ΕΠ της ΕΕΣ 76 73

Πολυταμειακά ΕΠ 92 ά.α.

Σύνολο 387 440

1 Ο πίνακας αυτός δεν περιλαμβάνει τα ΕΠ του ΜΠΒ και του ΤΕΒΑ, τα οποία δεν εγκρίνονται στο πλαίσιο του ΚΚΔ.

Πηγή: Στοιχεία της Επιτροπής από τις βάσεις δεδομένων Infoview και SFC2007, όπως προσαρμόστηκαν από το ΕΕΣ.

22 
Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε 387 ΕΠ κατά την περίοδο 2014-2020, έναντι 
440 κατά την προηγούμενη περίοδο. Στις περιπτώσεις 281 επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων, ρόλο επικεφαλής ανέλαβε η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολι-
τικής και Αστικής Ανάπτυξης. Η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ένταξης ήταν υπεύθυνη για 106 ΕΠ του ΕΚΤ.
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Δείκτες επιδόσεων για τις εκροές και τα αποτελέσματα

23 
Η υλοποίηση των δράσεων στο επίπεδο των αξόνων προτεραιότητας των ΕΠ 
παρακολουθείται και μετράται βάσει δεικτών επιδόσεων όσον αφορά τις εκροές 
και τα αποτελέσματα.

- Η υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων των ΕΠ πρέπει να αξιολογείται βάσει δεικτών εκροής. Οι 
κοινοί δείκτες εκροής προσδιορίζονται στον κανονισμό κάθε ταμείου23. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να ορίζουν πρόσθετους δείκτες εκροής, ειδικούς 
για κάθε πρόγραμμα.

- Η επίτευξη των ειδικών στόχων των ΕΠ πρέπει να αξιολογείται βάσει δεικτών 
αποτελέσματος24. Υπάρχουν ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελέσματος 
και επίσης, για το ΕΚΤ, κοινοί δείκτες αποτελέσματος.

24 
Από την έναρξη της περιόδου 2014-2020, η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες 
σχετικά με τις επιδόσεις που κοινοποιούν τα κράτη μέλη στην πλατφόρμα ανοι-
κτών δεδομένων των ΕΔΕΤ25.

25 
Στο παράρτημα ΙΙΙ, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι δείκτες εκροής και 
αποτελέσματος συνδέονται με τους θεματικούς στόχους, τις επενδυτικές προτε-
ραιότητες και τους ειδικούς στόχους.

Διαδικαστικές διατάξεις όσον αφορά την έγκριση των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων

26 
Στον ΚΚΔ προβλέπονται επίσης λεπτομερώς οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και 
των κρατών μελών στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης και έγκρισης των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αμφότερα 
τα έγγραφα καταρτίζονται από το κράτος μέλος σε συνεννόηση με την Επιτροπή 
και σε συνεργασία με τους εταίρους (μεταξύ άλλων, δημόσιες αρχές, οικονομικοί 
και κοινωνικοί εταίροι και μη κυβερνητικές οργανώσεις)26. Η συνεργασία αυτή 
πρέπει να βασίζεται σε διαφανείς διαδικασίες και να είναι σύμφωνη με το θεσμικό 
και νομικό πλαίσιο των κρατών μελών.

23 Παράρτημα Ι των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013, αριθ. 
1304/2013 και αριθ. 1300/2013.

24 Άρθρο 96, παράγραφος 2, 
στοιχείο β), σημείο ii), του 
κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013.

25 Open Data Portal (πλατφόρμα 
ανοικτών δεδομένων) για τα 
ΕΔΕΤ (https://cohesiondata.
ec.europa.eu/).

26 Άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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27 
Στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου, εξετάσαμε κατά πόσον η Επιτροπή διαπραγμα-
τεύθηκε αποτελεσματικά τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα (ΕΠ) με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της περιό-
δου 2014-2020, κατά τρόπο ώστε η χρηματοδότηση της ΕΕ να στοχεύει αποτελεσμα-
τικότερα στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι παρεμβάσεις να 
τεκμηριώνονται καλύτερα βάσει των επενδυτικών αναγκών και των επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων, και τα κριτήρια αξιολόγησης των επιδόσεων των προγραμμάτων 
αυτών να είναι τα κατάλληλα. Συγκεκριμένα, αξιολογήσαμε κατά πόσον:

- η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών εταιρικής σχέ-
σης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων με τα κράτη μέλη το ταχύτερο 
δυνατόν και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών·

- η Επιτροπή πέτυχε να εξασφαλίσει την ευθυγράμμιση των δαπανών στον το-
μέα της συνοχής με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο πλαίσιο της διαπραγ-
μάτευσης των ΣΕΣ·

- από τα ΕΠ προέκυπτε σαφώς ποιες επενδυτικές ανάγκες έμενε να αντιμετωπι-
στούν και ποια ήταν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τις σχεδιαζόμενες 
παρεμβάσεις· και

- κατά πόσον οι ρυθμίσεις σχετικά με την οικονομική παρακολούθηση και οι 
δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση των εκροών και των αποτελεσμάτων κατέ-
στησαν δυνατή την οικονομικά αποδοτική παρακολούθηση των προτεραιο-
τήτων ως προς τις δαπάνες και των επιδόσεων, και έθεσαν στέρεες βάσεις για 
τη βελτίωση του τρόπου κατανομής της χρηματοδότησης, βάσει επιδόσεων, 
για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020.

28 
Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη από τις δύο εκθέσεις μας σχετικά με τη δια-
πραγμάτευση από πλευράς της Επιτροπής των ΣΕΣ και των ΕΠ της περιόδου 2014-
2020. Η δεύτερη έκθεση θα επικεντρωθεί στον καθορισμό των εκ των προτέρων 
αιρεσιμοτήτων, τον προσδιορισμό των δεικτών επιδόσεων και τις ρυθμίσεις που 
αφορούν το αποθεματικό επίδοσης.

29 
Οι ελεγκτικές εργασίες μας στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης συνίσταντο σε:

- ανάλυση του χρονοδιαγράμματος των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη 
νομοθετική δέσμη για τη συνοχή, τις ΣΕΣ και τα ΕΠ,

- αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών της Επιτροπής για τη διαπραγμά-
τευση και την έγκριση των ΣΕΣ και των ΕΠ,

- ενδελεχή ανάλυση των πέντε ΣΕΣ και των 14 ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε 
πέντε κράτη μέλη (Ισπανία, Ιρλανδία, Κροατία, Πολωνία και Ρουμανία) όσον 
αφορά τη θεματική συγκέντρωση των δαπανών, τη διάρθρωση της λογι-
κής της παρέμβασης και την καταλληλότητα των δεικτών επιδόσεων για τη 
μέτρηση των αποτελεσμάτων και των εκροών. Πραγματοποιήσαμε επίσης 
ενημερωτική επίσκεψη στη Δανία, η οποία κάλυψε δύο ΕΠ.
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- εξέταση των φακέλων διαπραγμάτευσης της Επιτροπής και των εγγράφων 
που χρησιμοποίησαν τα κράτη μέλη κατά την προετοιμασία των ΣΕΣ και των 
ΕΠ του δείγματός μας,

- συνεντεύξεις με περισσότερους από 50 υπαλλήλους που συμμετείχαν στις 
διαπραγματεύσεις εκπροσωπώντας τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστι-
κής Ανάπτυξης και τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης 
και με περισσότερους από 40 υπαλλήλους στα κράτη μέλη και τις μόνιμες 
αντιπροσωπείες τους στις Βρυξέλλες.

- διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες στον τομέα της περιφερειακής και 
διαρθρωτικής πολιτικής, καθώς και της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και της κατάρτισης προϋπολογισμού επί τη βάσει επιδόσεων, καθώς 
και με εθνικούς εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους των μόνιμων αντιπροσω-
πειών των κρατών μελών στην ΕΕ.

30 
Η ανάλυσή μας επικεντρώνεται στους θεματικούς στόχους 1 «Ενίσχυση της 
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» (ΘΣ1) και 8 «Προώθη-
ση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού» (ΘΣ8). Οι δύο αυτοί θεματικοί στόχοι επελέγησαν κατά 
κύριο λόγο επειδή αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των κονδυλίων για 
το ΕΤΠΑ (ΘΣ1) και το ΕΚΤ (ΘΣ8) για όλα τα κράτη μέλη.

31 
Λάβαμε επίσης υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2015 σχετι-
κά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τις ΣΕΣ και τα ΕΠ, η οποία παρείχε 
μία γενική επισκόπηση των βασικών ζητημάτων (όπως η συμβολή των ΕΔΕΤ στην 
αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, στο επενδυτικό σχέδιο και στις προτεραιότητες 
της Επιτροπής για την επόμενη δεκαετία) για κάθε κράτος μέλος27.

32 
Ο εν προκειμένω έλεγχος κάλυψε την περίοδο Δεκεμβρίου 2013 - Δεκεμβρί-
ου 2015, οπότε εγκρίθηκε το τελευταίο ΕΠ της περιόδου 2014-2020.

27 COM(2015) 639 final της 14ης 
Δεκεμβρίου 2015, «Επενδύσεις 
σε θέσεις εργασίας και 
ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση 
της συμβολής των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων», και 
ειδικότερα παράρτημα ΙΙ.
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Η Επιτροπή κατόρθωσε να ελέγξει τις καθυστερήσεις 
στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων

33 
Αναλύσαμε τον χρόνο που χρειάστηκε για την έγκριση της νομοθετικής δέσμης 
για τη συνοχή, των συμφωνιών εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων (ΕΠ) για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και τον συ-
γκρίναμε με τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων κατά την προηγούμενη περίοδο. 
Εξετάσαμε επίσης τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Επιτροπής και τις εσωτε-
ρικές διαδικασίες των υπηρεσιών της στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Επιπλέ-
ον, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τους κύριους παράγοντες που ευθύνονται για 
τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τη 
νομοθετική δέσμη για την πολιτική συνοχής στα τέλη του 
2013

34 
Η Επιτροπή πρέπει να προετοιμάζει και να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις για τις 
ΣΕΣ και τα ΕΠ με τα κράτη μέλη κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή την έγκρισή 
τους το συντομότερο δυνατόν, εντός των προβλεπόμενων στη νομική βάση προ-
θεσμιών. Οι διαπραγματεύσεις επί των ΣΕΣ και των ΕΠ δεν μπορούν να αρχίσουν 
επισήμως παρά μετά την έγκριση του νομικού πλαισίου από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Συμβούλιο. Η προθεσμία για την υποβολή του συνόλου των ΕΠ 
έληγε τον Απρίλιο του 201428. Τα κράτη μέλη υποχρεούνταν επίσης να υποβάλουν 
όλα τα ΕΠ εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής των ΣΕΣ τους29.

35 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τη νομοθετική δέσμη για 
την πολιτική συνοχής τον Δεκέμβριο του 2013, ήτοι ακριβώς πριν από την έναρξη 
της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 (βλέπε επίσης σημείο 13), με καθυστέ-
ρηση επομένως πέντε μηνών σε σύγκριση με την περίοδο 2007-2013, η νομική 
βάση για την οποία εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2006.

28 Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013.

29 Άρθρο 26, παράγραφος 4, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 σχετικά με τα ΕΠ 
στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση». Στο 
πλαίσιο του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, η προθεσμία 
είναι εννέα μήνες από τη θέση 
σε ισχύ του ΚΚΔ.
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1 Από την αρχική πρόταση έως την έγκριση.

2  Έγκριση των εκτελεστικών κανονισμών (έως τον Νοέμβριο του 2016 είχαν εγκριθεί οκτώ κανονισμοί) στους οποίους καθορίζονται οι όροι για 
την εφαρμογή νομικά δεσμευτικών πράξεων. Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας της «επιτροπο-
λογίας», ήτοι με τη στήριξη επιτροπών απαρτιζόμενων από εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ.

3  Έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (έως τον Νοέμβριο του 2016 είχαν εγκριθεί εννέα κανονισμοί). Οι κατ’ εξουσιοδότηση κανο-
νισμοί είναι «μη νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής 
πράξης» (άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

4 Χρονικό διάστημα από την υποβολή της πρώτης ΣΕΣ / του πρώτου ΕΠ έως την έγκριση της τελευταίας ΣΕΣ / του τελευταίου ΕΠ.

Πηγή: ΕΕΣ.

Νομικό πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις επί των ΣΕΣ και των ΕΠ και κατευθυντήριες 
οδηγίες της Επιτροπής - χρονογραμμή
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έγκρισης ΣΕΣ4

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί3

Εκτελεστικοί κανονισμοί2

Ειδικοί κανονισμοί των ταμείων1

(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ)

Κανονισμός περί κοινών διατάξεων1
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36 
Σε σύγκριση με την περίοδο που προηγήθηκε, η Επιτροπή παρουσίασε τη νο-
μοθετική πρότασή της τρεις μήνες αργότερα (ήτοι τον Οκτώβριο του 2011 σε 
σύγκριση με τον Ιούλιο του 2004). Επιπλέον, η διαδικασία διαπραγμάτευσης με-
ταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διήρκεσε δυόμισι μήνες 
περισσότερο (803 ημέρες, έναντι 727). Απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος για 
την επίτευξη συμφωνίας, αφενός, εν αναμονή της έγκρισης του δημοσιονομικού 
κανονισμού30 και του ΠΔΠ (εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 2012και τον Δεκέμβριο 
του 2013 αντίστοιχα) και, αφετέρου, λόγω της συγκριτικά μεγαλύτερης επιρροής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την περίο-
δο 2014-2020 (βλέπε σημείο 11).

37 
Εν συνεχεία, η Επιτροπή έπρεπε να εγκρίνει το παράγωγο δίκαιο, ήτοι συνολικά 
17 εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (βλέπε σημείο 13). Η έγκριση 
του νομικού πλαισίου ολοκληρώθηκε σταδιακά έως τον Ιανουάριο του 2016, ήτοι 
παράλληλα με την έγκριση των ΕΠ από την Επιτροπή (βλέπε γράφημα 3). Μια 
πρώτη δέσμη τριών εκτελεστικών πράξεων31 και τεσσάρων κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων32 εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2014 και μια δεύτερη δέσμη τεσσάρων εκτε-
λεστικών πράξεων33 τον Ιανουάριο του 2015.

Η Επιτροπή υιοθέτησε μια προορατική προσέγγιση όσον 
αφορά τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων

38 
Η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να 
είναι συνεκτική, ανεξαρτήτως του ταμείου και της γενικής διεύθυνσης που εμπλέ-
κονται, και θα πρέπει να θέτει εγκαίρως στη διάθεση των κρατών μελών όλες 
τις σχετικές πληροφορίες και τη στήριξη που χρειάζονται για την κατάρτιση των 
εγγράφων προγραμματισμού τους (με τη μορφή καθοδήγησης, επιμόρφωσης 
ή ανεπίσημων επικοινωνιών).

30 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).

31 (1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
288/2014· (2) εκτελεστικός 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 184/2014 
της Επιτροπής, της 25ης 
Φεβρουαρίου 2014, για τον 
καθορισμό, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 των όρων και των 
προϋποθέσεων που θα 
εφαρμόζονται στο σύστημα 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων μεταξύ των 
κρατών μελών και της 
Επιτροπής και για τη θέσπιση, 
σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου περί 
καθορισμού ειδικών 
διατάξεων για την υποστήριξη 
του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
της ονοματολογίας των 
κατηγοριών παρέμβασης για 
την υποστήριξη του στόχου 
της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας από το ΕΤΠΑ 
(ΕΕ L 57 της 27.2.2014, σ. 7) και 
(3) εκτελεστικός κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 215/2014 της 
Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 
2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ως προς 
τις μεθοδολογίες για τη 
στήριξη των στόχων για την 
κλιματική αλλαγή, τον 
προσδιορισμό ορόσημων και 
ποσοτικών στόχων στο 
πλαίσιο των επιδόσεων και την 
ονοματολογία των 
κατηγοριών παρέμβασης για 
τα ΕΔΕΤ (ΕΕ L 69 της 8.3.2014, 
σ. 65).

32 (1) Κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
240/2014 της Επιτροπής, της 
7ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά 
με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας για την εταιρική 
σχέση στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ 
(ΕΕL 74 της 14.3.2014, σ. 1)· 
(2) κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
480/2014 της Επιτροπής, της 
3ης Μαρτίου 2014, για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (ΕΕ L 138 
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Η διαπραγματευτική θέση της Επιτροπής διαμορφώθηκε βάσει 
πληροφοριών που ελήφθησαν από όλες τις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες

39 
Ο ΚΚΔ για την περίοδο 2014-2020 καλύπτει πέντε διαφορετικά ταμεία και παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας πολυταμειακών ΕΠ. Τον Απρίλιο του 2013, οι 
γενικές διευθύνσεις των ΕΔΕΤ δημοσιοποίησαν κοινές επιχειρησιακές διαδικασίες 
που πρέπει να εφαρμόζουν οι υπάλληλοι της Επιτροπής κατά την προετοιμασία 
και τη διαπραγμάτευση των ΣΕΣ και των εν λόγω πολυταμειακών ΕΠ. Επιπλέον, 
η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και η Γενική 
Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης ανέπτυξαν χάρ-
τες πορείας στους οποίους προβλέπονταν λεπτομερώς τα βήματα που πρέπει 
να γίνουν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη, καθώς 
και φύλλα επαλήθευσης για τη διασφάλιση της συνοχής κατά την ανάλυση των 
ΣΕΣ και των ΕΠ από τις διάφορες μονάδες. Τις διαπραγματεύσεις των ΣΕΣ και 
των ΕΠ διαχειρίστηκαν ως επί το πλείστον οι γεωγραφικές μονάδες των γενικών 
διευθύνσεων.

Ο άτυπος διάλογος επί των ΣΕΣ και των ΕΠ συνέβαλε στην 
προετοιμασία των διαπραγματεύσεων και στον μετριασμό του 
αντικτύπου της καθυστέρησης στην έγκριση των κανονισμών

40 
Η Επιτροπή ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να υποβάλουν τα σχέδια των ΣΕΣ και των 
ΕΠ ήδη το 2013. Αυτό αφορούσε τις ΣΕΣ του συνόλου των κρατών μελών που κά-
λυψε ο εν προκειμένω έλεγχος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Επιτροπή πραγ-
ματοποίησε διαβούλευση με όλες τις εμπλεκόμενες ΓΔ. Βάσει των πληροφοριών 
αυτών, καθώς και της αρχικής εκτίμησής της που περιέχεται στα έγγραφα θέσης 
(βλέπε σημείο 9), η Επιτροπή διατύπωσε στη συνέχεια άτυπες παρατηρήσεις σχε-
τικά με τα σχέδια των ΣΕΣ πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

41 
Οι συζητήσεις αυτές κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο των διαπραγματεύσε-
ων έδωσαν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να προβλέψει τα θέματα τα οποία θα 
προκαλούσαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά τις επίσημες διαπραγματεύσεις και να 
μετριάσει τον αντίκτυπο της καθυστέρησης στην έγκριση των κανονισμών επί 
της έγκρισης των ΣΕΣ και των ΕΠ.

42 
Τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν σε μικρότερο βαθμό διαβουλεύσεις με την Επι-
τροπή σχετικά με τα σχέδια των ΕΠ. Πέντε μόνον από τα 14 ΕΠ που εξετάστηκαν 
είχαν διαβιβαστεί ανεπίσημα για εξέταση34.

της 13.5.2014, σ. 5)· (3) κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 481/2014 της 
Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 
2014, για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1299/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους 
ειδικούς κανόνες σχετικά με 
την επιλεξιμότητα των 
δαπανών για προγράμματα 
συνεργασίας (ΕΕ L 138 της 
13.5.2014, σ. 45)· (4) κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 522/2014 της 
Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 
2014, που συμπληρώνει τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όσον 
αφορά τους λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τις αρχές 
για την επιλογή και τη 
διαχείριση των καινοτόμων 
δράσεων στον τομέα της 
αειφόρου αστικής ανάπτυξης 
που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ (ΕΕ L 148 της 20.5.2014, 
σ. 1).

33 (1) Εκτελεστικός κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 821/2014 της 
Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 
2014, περί καθορισμού 
κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 όσον αφορά τις 
λεπτομέρειες για τη 
μεταβίβαση και διαχείριση 
των συνεισφορών των 
προγραμμάτων, την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των μέτρων πληροφόρησης 
και επικοινωνίας για τις 
πράξεις και το σύστημα 
καταγραφής και αποθήκευσης 
των δεδομένων (ΕΕ L 223 της 
29.7.2014, σ. 7)· (2) 
εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 964/2014 της Επιτροπής, 
της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, 
για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον 
αφορά τους πάγιους όρους και 
τις προϋποθέσεις για τα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής 
(ΕΕ L 271 της 12.9.2014, σ. 16)· 
(3) εκτελεστικός κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της 
Επιτροπής, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2014, για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον 
αφορά τα υποδείγματα που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται 
κατά την υποβολή ορισμένων 
πληροφοριών στην Επιτροπή 
και λεπτομερών κανόνων που 
διέπουν τις ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ 
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Η Επιτροπή κατήρτισε καθοδηγητικά σημειώματα για τις 
διαπραγματεύσεις απευθυνόμενα στα κράτη μέλη, αλλά σε όψιμο 
στάδιο της διαδικασίας

43 
Η Επιτροπή κατήρτισε σημαντικό αριθμό γενικών και θεματικών καθοδηγητικών 
σημειωμάτων απευθυνόμενων στο προσωπικό της, καθώς και στα κράτη μέλη 
(συνολικού όγκου 200 σελίδων για τον ΘΣ1 και τον ΘΣ8 μόνον και 400 σελίδων 
για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες). Τα εν λόγω σημειώματα περιελάμ-
βαναν λεπτομερείς συστάσεις και οδηγίες σχετικά με τα διάφορα θέματα υπό 
διαπραγμάτευση.

44 
Ωστόσο, η καθοδήγηση αυτή κατέστη διαθέσιμη σε όψιμο στάδιο της διαδικασί-
ας, μεταξύ άλλων και λόγω του γεγονότος ότι η νομοθετική δέσμη για την πολι-
τική συνοχής εγκρίθηκε μόλις τον Δεκέμβριο του 2013. Προσχέδια του κειμένου 
των κατευθυντήριων οδηγιών διαβιβάζονταν ωστόσο στα κράτη μέλη μόλις αυτό 
ήταν δυνατό, καθώς προχωρούσαν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νομοθε-
σία. Παραδείγματος χάριν, οι πρώτες εκδόσεις των κατευθυντήριων οδηγιών της 
Επιτροπής σχετικά με τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες εκδόθηκαν τον Μάρτιο 
και τον Απρίλιο του 2013 και επικαιροποιήθηκαν τον Αύγουστο του ίδιου έτους, 
αλλά δεν περιλάμβαναν καθοδήγηση σχετικά με τους τομείς που τελούσαν ακόμη 
υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των νομοθετών. Τον Αύγουστο του 2013 ήταν διαθέ-
σιμες κατευθυντήριες οδηγίες για 34 από τις 36 εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. 
Τα κράτη μέλη χρειάστηκε να περιμένουν έως τον Φεβρουάριο του 2014 προκει-
μένου να λάβουν την οριστική και πλήρη έκδοση του καθοδηγητικού σημειώμα-
τος. Τελικές εκδόσεις των καθοδηγητικών σημειωμάτων εκδόθηκαν σε ελάχιστες 
μόνον περιπτώσεις. Ακόμη και για σημαντικούς τομείς, όπως οι εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες ή η επανεξέταση του πλαισίου επιδόσεων και το αποθεματικό επί-
δοσης, τελικές εκδόσεις δεν είχαν δημοσιευθεί έως τον Φεβρουάριο και τον Μάιο 
του 2014. Τα καθοδηγητικά σημειώματα αναθεωρούνταν έως τον Σεπτέμβριο του 
2014.

45 
Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών που κάλυψε ο εν προκειμένω έλεγχος 
επιβεβαίωσαν ότι η Επιτροπή παρέσχε άτυπη και επίσημη βοήθεια κατά τις δια-
πραγματεύσεις και χαρακτήρισαν ως γενικώς εποικοδομητική τη συνεργασία μαζί 
της. Το αρμόδιο για τις διαπραγματεύσεις προσωπικό της Επιτροπής επισκεπτό-
ταν τακτικά τα κράτη μέλη και βρισκόταν σε τακτική επαφή με τις εθνικές αρχές.

δικαιούχων και διαχειριστικών 
αρχών, αρχών πιστοποίησης, 
αρχών ελέγχου και 
ενδιάμεσων φορέων (ΕΕ L 286 
της 30.9.2014, σ 1)· (4) 
εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
2015/207 της Επιτροπής, της 
20ής Ιανουαρίου 2015, για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον 
αφορά τα υποδείγματα για την 
έκθεση προόδου, την 
υποβολή πληροφοριών για τα 
μεγάλα έργα, το κοινό σχέδιο 
δράσης, τις εκθέσεις 
υλοποίησης για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση», τη 
δήλωση διαχείρισης, τη 
στρατηγική λογιστικού 
ελέγχου, τη γνώμη λογιστικού 
ελέγχου και την ετήσια έκθεση 
ελέγχου, καθώς και τη 
μεθοδολογία εκπόνησης της 
ανάλυσης κόστους-ωφέλειας, 
και σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1299/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά το 
υπόδειγμα για τις εκθέσεις 
υλοποίησης του στόχου 
(ΕΕ L 38 της 13.2.2015, σ. 1).

34 Αυτό συνέβη στις περιπτώσεις 
του κροατικού εθνικού ΕΠ στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του 
ιρλανδικού εθνικού ΕΠ στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ, των 
ρουμανικών εθνικών ΕΠ στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, 
και του ρουμανικού 
περιφερειακού ΕΠ στο πλαίσιο 
του ΕΤΠΑ.
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Παρά τις δυσκολίες, η Επιτροπή ενέκρινε τις ΣΕΣ και τα ΕΠ 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στον κανονισμό

46 
Η Επιτροπή οφείλει να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τις ΣΕΣ και 
τα ΕΠ εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους35. Σε απάντη-
ση, το κράτος μέλος πρέπει να διαβιβάσει στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά περίπτωση, να αναθεωρήσει το έγ-
γραφο. Εφόσον το κράτος μέλος έχει λάβει καταλλήλως υπόψη τις παρατηρή-
σεις που διατύπωσε η Επιτροπή, η τελευταία εκδίδει απόφαση για την έγκριση 
της ΣΕΣ εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της36. Επίσης, η Επιτροπή 
οφείλει να εγκρίνει κάθε ΕΠ το αργότερο εντός έξι μηνών από την υποβολή 
του από το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί επαρκώς 
υπόψη οι παρατηρήσεις που διατύπωσε37. Το χρονικό διάστημα από τη στιγμή 
της αποστολής των παρατηρήσεων της Επιτροπής στο κράτος μέλος έως 
την εκ νέου υποβολή των ΕΠ από το κράτος μέλος προς έγκριση (αφού έχει 
ληφθεί υπόψη η παρατήρηση που διατυπώθηκε από την Επιτροπή)38 δεν 
συνυπολογίζεται στην κανονιστική αυτή προθεσμία.

47 
Στις αρχές του 2013, η Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη ότι προτίθετο να 
εγκρίνει το σύνολο των ΣΕΣ στις αρχές του 2014 και το σύνολο των ΕΠ έως 
το τέλος Ιουλίου του 201439. Από την ανάλυσή μας προέκυψε, ωστόσο, ότι 
η τελευταία ΣΕΣ εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2014 και το τελευταίο ΕΠ τον 
Δεκέμβριο του 2015. Η έγκριση με καθυστέρηση της νομοθετικής δέσμης 
για την πολιτική συνοχής καθυστέρησε την έγκριση των ΣΕΣ και των ΕΠ σε 
σύγκριση με τον αρχικό προγραμματισμό της Επιτροπής. Επιπλέον, οι πρώτες 
ΣΕΣ υποβλήθηκαν στην Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2014 και τα πρώτα ΕΠ 
τον Μάρτιο του 2014. Για τις εν λόγω ΣΕΣ και τα συγκεκριμένα ΕΠ, οι άτυπες 
διαπραγματεύσεις άρχισαν επομένως πριν από την επίσημη έγκριση των 
σχετικών κανονισμών.

Συμφωνίες εταιρικής σχέσης

48 
Οι ΣΕΣ υποβλήθηκαν στο σύνολό τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμί-
ας (Απρίλιος 2014). Η διάρκεια της διαπραγμάτευσής τους ήταν μικρότερη 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατά την περίοδο 2007-2013. Οι τελευταίες 
εγκρίθηκαν μόλις έναν μήνα περίπου μετά το τελευταίο ΕΣΠΑ, παρόλο που οι 
διαπραγματεύσεις άρχισαν δυόμισι μήνες αργότερα (βλέπε γράφημα 4).

35 Άρθρα 16, παράγραφος 1, και 
29, παράγραφος 3, του 
κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 σχετικά με τις 
ΣΕΣ και τα ΕΠ αντίστοιχα.

36 Άρθρο 16, παράγραφος 2, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013.

37 Άρθρο 29, παράγραφος 4, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013.

38 Άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013.

39 Επιστολή που εστάλη στα 
κράτη μέλη από τους γενικούς 
διευθυντές των αρμόδιων για 
τα ΕΔΕΤ ΓΔ (Γενική Διεύθυνση 
Περιφερειακής Πολιτικής και 
Αστικής Ανάπτυξης/WD Ares 
(2013)).
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Επιχειρησιακά προγράμματα

49 
Τον Νοέμβριο του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη «να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αυξήσουν γρήγορα 
την ποιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα θα 
είναι «έτοιμα προς έγκριση» έως την 31η Δεκεμβρίου 2014»40, ήτοι πριν από τον 
διορισμό της νέας Επιτροπής. Τον Δεκέμβριο του 2014 είχαν εγκριθεί 198 από τα 
311 ΕΠ (εξαιρουμένων των ΕΠ της ΕΕΣ) στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» (64 %), σχεδόν όλα (151) εντός του Δεκεμβρίου. 
Κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού (2007-2013), το 98 % των ΕΠ 
είχε εγκριθεί έως τον αντίστοιχο μήνα (Δεκέμβριο 2007). Αυτό οφείλεται κυρίως 
στην καθυστέρηση στην έγκριση της νομοθετικής δέσμης.

50 
Τα κράτη μέλη υπέβαλαν την πλειονότητα των σχεδίων ΕΠ (85 %), εντός της προ-
βλεπόμενης προθεσμίας. Η Επιτροπή δεν κατέστη δυνατό να αρχίσει τις επίση-
μες διαπραγματεύσεις για το 15 % των ΕΠ εντός τριών μηνών από την υποβολή 
των ΣΕΣ.

40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - 
Πρόταση ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τις καθυστερήσεις 
στην εκκίνηση της πολιτικής 
συνοχής για το διάστημα 
2014-2020, της 24/11/2014 
(B8-0281/2014).
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4 Διαπραγματεύσεις ΣΕΣ/ΕΣΠΑ και ΕΠ1 (διάστημα μεταξύ της υποβολής του αρχικού 
εγγράφου και της έγκρισης του οριστικού) – σύγκριση μεταξύ των περιόδων 2007-
2013 και 2014-2020

1  Η Κροατία δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 δεδομένου ότι προσχώρησε στην ΕΕ το 2013. Δεν 
περιλαμβάνονται επίσης τα ΕΠ του ΜΠΒ και του ΤΕΒΑ, τα οποία δεν εγκρίνονται στο πλαίσιο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ·

2 Λαμβάνει υπόψη το 2 % των ΕΠ με τις πιο ακραίες τιμές.

Πηγή: ΕΕΣ.
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51 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, χρειάστηκαν κατά μέσο όρο περίπου 
οκτώ μήνες για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την έγκριση ενός 
ΕΠ. Ο μέσος χρόνος έγκρισης είναι συγκρίσιμος με τον αντίστοιχο της περιόδου 
2007-2013, με περίπου 24 επιπλέον ημέρες να απαιτούνται από τη στιγμή της υπο-
βολής ενός ΕΠ μέχρι την ημερομηνία έγκρισής του, ήτοι 241 ημέρες, έναντι 217 
(βλέπε γράφημα 5).
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5 Μέσος χρόνος έγκρισης των ΕΠ1 σε ημερολογιακές ημέρες  
(από την υποβολή του αρχικού εγγράφου έως την οριστική έγκριση)

1  Η ανάλυση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τα ΕΠ του ΜΠΒ και του ΤΕΒΑ, τα οποία δεν εγκρίνονται στο πλαίσιο του κανονισμού  
περί κοινών διατάξεων, ούτε τη διαδικασία αναστολής των προθεσμιών (stop the clock).

Πηγή: Στοιχεία της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκαν από το ΕΕΣ.
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52 
Κατά την περίοδο 2007-2013, οι διαπραγματεύσεις μικρού αριθμού ΕΠ διήρκε-
σαν σχεδόν τρία χρόνια. Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 δεν 
υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Το μέγιστο χρονικό διάστημα από την υποβολή 
του αρχικού έως την έγκριση του οριστικού εγγράφου ενός ΕΠ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» μειώθηκε κατά 32 % σε 
σύγκριση με την περίοδο 2007-2013 (από 102641 σε 703 ημέρες). Επιπλέον, απαι-
τήθηκε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα για τη διαπραγμάτευση των ΕΠ 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (599 ημέρες, έναντι 800). Δεν 
λαμβάνεται υπόψη η περίοδος αναμονής που προβλέπεται στον κανονισμό περί 
κοινών διατάξεων (βλέπε σημείο 46). Στις περιπτώσεις των ΕΠ που εξετάστηκαν 
στο πλαίσιο του ελέγχου, το 52 % του χρόνου αυτού δαπανήθηκε από τα κράτη 
μέλη για την αναθεώρηση των ΕΠ ενόψει της εκ νέου υποβολής τους στην Επιτρο-
πή (βλέπε σημείο 55).

Πρόσθετες απαιτήσεις, προβλήματα ΤΠ, καθώς και 
η πολύπλοκη διαδικασία έγκρισης συνετέλεσαν στη μεγάλη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα

53 
Κατά την έγκριση των ΣΕΣ και των ΕΠ σημειώθηκαν ορισμένες καθυστερήσεις σε 
σύγκριση με τις προθεσμίες που προβλέπονται στους κανονισμούς. Διαπιστώσα-
με ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η Επιτροπή δεν είχε τηρήσει τις προθεσμίες για 
την αποστολή παρατηρήσεων στα κράτη μέλη (τρεις μήνες). Αυτό συνέβη στην 
περίπτωση ενός επί συνόλου πέντε ΣΕΣ (Κροατία) και επτά επί συνόλου δεκατεσ-
σάρων ΕΠ (Ιρλανδία, Πολωνία και Ισπανία) που εξετάστηκαν42.

54 
Επίσης, τα σχέδια επιχειρησιακών προγραμμάτων που υπέβαλαν τα κράτη μέλη 
παρουσίαζαν σημαντικά προβλήματα ποιότητας, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα 
η Επιτροπή να ζητήσει τροποποιήσεις. Παραδείγματος χάριν, για τα 14 ΕΠ που 
εξετάστηκαν, η Επιτροπή απέστειλε παρατηρήσεις και τα εν λόγω επιχειρησιακά 
προγράμματα χρειάστηκε να υποβληθούν εκ νέου, κατά μέσο όρο, τρεις φορές 
από το κράτος μέλος στην Επιτροπή.

41 Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι 5 ΕΠ εγκρίθηκαν το 2008 
και το 2009. Χωρίς αυτά, 
η μέγιστη διάρκεια θα ήταν 
423 ημέρες.

42 ΚΚΑ 2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 και 
2014ES16RFOP003.
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55 
Οι καθυστερήσεις αυτές και η αύξηση του αναγκαίου χρόνου για την έγκριση 
ενός ΕΠ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν απαιτητικότερες από ό,τι κατά την 
προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Αυτό, σύμφωνα με την ανάλυσή μας, 
οφειλόταν σε διάφορους λόγους.

- Πρόσθετες απαιτήσεις: Προστέθηκε μια σειρά νέων θεμάτων που δεν είχαν 
αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο παρελθόν, για την επεξεργα-
σία των οποίων προφανώς απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος. Ενδεικτικά ανα-
φέρεται η υποχρέωση επίτευξης συμφωνίας επί των εκ των προτέρων αιρεσι-
μοτήτων, που κατέστησε αναγκαία τη λεπτομερή ανάλυση από το προσωπικό 
της Επιτροπής ορισμένων πολιτικών του κράτους μέλους. Άλλο παράδειγμα 
αποτελεί η υποχρέωση ρητής διατύπωσης της λογικής της παρέμβασης και 
καθορισμού πλαισίου επιδόσεων, με αποτέλεσμα να καταστεί αναγκαίος διε-
ξοδικότερος διάλογος προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλογή προς υλοποί-
ηση των παρεμβάσεων με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην πολιτική της ΕΕ. 
Επιπλέον, οι δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση των εκροών και των αποτελε-
σμάτων αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εξ αρχής, ταυτόχρονα με 
τα ΕΠ, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμ-
ματισμού, κατά την οποία ήταν δυνατό να συμφωνηθούν σε μεταγενέστερο 
στάδιο.

- Προβλήματα ΤΠ: η επίσημη ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών και της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσε-
ων έγινε μέσω του νέου συστήματος SFC2014. Η χρήση αυτού του εργαλείου 
ΤΠ ήταν υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τα ΕΠ43. 
Παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2014, αν και άρχισε να λειτουργεί πλήρως 
αργότερα. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας του, κατέστησαν 
διαθέσιμες 19 διαφορετικές εκδόσεις του SFC2014, για την επίλυση προβλη-
μάτων. Όλα τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο 
πλαίσιο του εν προκειμένω ελέγχου δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα 
με τη χρήση του, και τέσσερα εξ αυτών δήλωσαν ότι το σύστημα δεν λειτουρ-
γούσε πλήρως κατά τον χρόνο υποβολής των ΣΕΣ τους.

- Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο ΕΠ υπόκεινται σε 
έγκριση: σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε σε προηγούμενες περιόδους, οι παρατη-
ρήσεις της Επιτροπής επί των σχεδίων ΕΠ έπρεπε να εγκρίνονται από το Σώμα 
των Επιτρόπων44. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις στις οποίες η τεκμηρίωση 
που υπέβαλλε το κράτος μέλος έδινε λαβή για τη διατύπωση παρατηρήσεων 
από την Επιτροπή, έπρεπε να πραγματοποιηθούν τρεις τουλάχιστον διυπη-
ρεσιακές και ενδοϋπηρεσιακές διαβουλεύσεις: μία για τη συγκέντρωση των 
παρατηρήσεων όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, μία για την έγκριση των 
παρατηρήσεων προς αποστολή στο κράτος μέλος και μία τρίτη για την έγκρι-
ση του ΕΠ. Καταγράψαμε συνολικά 896 (κατά μέσο όρο 3 ανά ΕΠ) διυπηρεσια-
κές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τη διαπραγμάτευση 
και την έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων.

43 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 184/2014.

44 Κατά την προηγούμενη 
περίοδο προγραμματισμού 
μόνο τα οριστικά ΕΠ -και όχι οι 
παρατηρήσεις- χρειαζόταν να 
εγκριθούν από το Σώμα των 
Επιτρόπων.



38Παρατηρήσεις 

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης ήταν καθοριστικής 
σημασίας για την εστίαση των δαπανών συνοχής στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020»

56 
Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης έπρεπε να σχεδιαστούν επί τη βάσει λογικής 
παρέμβασης διατυπωμένης με σαφήνεια και αποσκοπούσας στην αποφυγή του 
υπερβολικού κατακερματισμού της χρηματοδότησης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσδιορίζουν τις κύριες αναπτυξιακές και επενδυτικές ανάγκες και να προσδι-
ορίζουν στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης εκείνες που μπορούν να αποδοθούν 
στους θεματικούς στόχους που προκαθορίζονται στον ΚΚΔ και συνάγονται από 
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η ενισχυμένη χρήση της λογικής της παρέμβασης 
κατέστησε αναγκαία τη διάθεση κονδυλίων στους τομείς στους οποίους απαι-
τούνται δημόσιες παρεμβάσεις σύμφωνα με τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) και 
την ανάλυση των κρατών μελών ή/και στους τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό 
οικονομικής μεγέθυνσης. Η κατανομή των κονδυλίων πρέπει να συνάδει με τους 
στόχους που ορίζονται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και να καθιστά δυνατή 
την επίτευξη των αποτελεσμάτων που επιδιώκουν τα κράτη μέλη. Στη συνέχεια, 
τα επιχειρησιακά προγράμματα έπρεπε να περιγράφουν τις σχετικές εθνικές ή πε-
ριφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες που αντιμετωπίζονται, και να προσδιορίζουν 
τη χρηματοδότηση, παραμένοντας ευθυγραμμισμένα με το περιεχόμενο των ΣΕΣ.

57 
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει αναπρογραμματισμό των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης και των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, όταν αυτό είναι ανα-
γκαίο για τη στήριξη της υλοποίησης των σχετικών ΣΑΧ και των συστάσεων του 
Συμβουλίου ή στο πλαίσιο των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμο-
γής45. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν προτίθεται να χρησιμοποιεί τις αρμοδιότητες 
αναπρογραμματισμού που διαθέτει παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις46.

58 
Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις επικαιροποιούνται ετησίως, αλλά οι σχετικές 
προκλήσεις έχουν κατά κανόνα μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και δεν μεταβάλλο-
νται σημαντικά από το ένα έτος στο επόμενο. Το 2014, πάνω από τα δύο τρίτα των 
157 ΣΑΧ αφορούσαν, τουλάχιστον σε ορισμένο βαθμό, την πολιτική συνοχής.

59 
Όσον αφορά τα πέντε κράτη μέλη που κάλυψε ο έλεγχος, εξετάσαμε κατά πόσον οι 
οικείες ΣΕΣ κάλυψαν όλες τις ουσιώδεις πτυχές και διέγνωσαν τις αναπτυξιακές και 
επενδυτικές ανάγκες των κρατών μελών. Εν συνεχεία, προσδιορίσαμε κατά πόσον 
οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών οδήγησαν σε 
συμφωνία σχετικά με τη συγκέντρωση της χρηματοδότησης στους θεματικούς στό-
χους που συνάγονται από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», καθώς και εάν συμμορ-
φώνονταν με τις απαιτήσεις οριοθέτησης της χρηματοδότησης που προβλέπονται 
στους κανονισμούς. Επίσης, συγκρίναμε την έκβαση των διαπραγματεύσεων με την 
αντίστοιχη της περιόδου 2007-2013. Τέλος, εξετάσαμε κατά πόσον στις ΣΕΣ προσδι-
ορίζονται σαφώς τα αποτελέσματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν, καθώς και τον 
βαθμό στον οποίο αυτά σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

45 Άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 
1303/2013.

46 COM(2014) 494 final της 30ής 
Ιουλίου 2014 «Κατευθυντήριες 
οδηγίες σχετικά με την 
εφαρμογή των μέτρων που 
συνδέουν την 
αποτελεσματικότητα των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων με τη 
χρηστή οικονομική 
διακυβέρνηση σύμφωνα με το 
άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ 
αριθ. 1303/2013».
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Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης αποτελούν τη βάση για 
την κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού στους 
θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες

Στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης προσδιορίζονται οι 
αναπτυξιακές ανάγκες των κρατών μελών και οι προτεραιότητές 
τους ως προς τις δαπάνες

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης που εξετάστηκαν κάλυπταν όλες τις 
ουσιώδεις πτυχές

60 
Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης είναι ογκώδη έγγραφα. Παραδείγματος χάριν, 
η ΣΕΣ για την Κροατία εκτείνεται σε 466 σελίδες, για τη Ρουμανία σε 461, για την 
Ισπανία σε 368, για την Ιρλανδία σε 265 και για την Πολωνία σε 244. Οι πληροφο-
ρίες που παρουσιάζονται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ποικίλλουν σημαντικά 
μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη δομή, τη μορφή και τον βαθμό λεπτο-
μέρειας. Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα ΕΠ, οι κανονισμοί δεν περιέχουν υποχρε-
ωτικό υπόδειγμα, αλλά η Επιτροπή παρέσχε ένα σχέδιο υποδείγματος καθώς και 
καθοδήγηση σχετικά με το περιεχόμενο της ΣΕΣ (βλέπε σημείο 19).

61 
Από την εξέταση των ΣΕΣ για τα πέντε κράτη μέλη που κάλυψε ο έλεγχος προέκυ-
ψε ότι σε όλες τις περιπτώσεις

- η επιλογή των θεματικών στόχων βασίστηκε στις διαπιστωθείσες αναπτυξια-
κές και επενδυτικές ανάγκες και όλες οι ΣΕΣ συμμορφώνονταν με τις απαιτή-
σεις θεματικής συγκέντρωσης που ορίζονται στους ειδικούς κανονισμούς των 
ταμείων47·

- παρέχονταν πληροφορίες σχετικά με την ενδεικτική χρηματοδοτική κατανο-
μή των ΕΔΕΤ σε κάθε θεματικό στόχο·

- προσδιορίζονταν τα κύρια επιδιωκόμενα αποτελέσματα για κάθε θεματικό 
στόχο· και

- απαριθμούνταν τα ΕΠ που συμβάλλουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων.

47 Στην περίπτωση του ΕΚΤ, αυτό 
ισχύει μόνον για την απαίτηση 
θεματικής συγκέντρωσης για 
την κοινωνική ένταξη.
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62 
Διαπιστώσαμε, ωστόσο, ότι τα συνολικά κονδύλια ανά θεματικό στόχο στις ΣΕΣ 
για την Πολωνία και την Ισπανία δεν συμφωνούσαν με τα αντίστοιχα στοιχεία στα 
ΕΠ. Επισημαίνουμε επίσης ότι, στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, εάν τα κράτη μέλη δεν 
διαβιβάσουν συμπληρωματικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, η Επιτροπή 
θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις περί της οικονομικής συγκέντρωσης.

Η Επιτροπή ανέλυσε τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες 
χρηματοδότησης και διαβίβασε τις παρατηρήσεις της στα κράτη μέλη πριν 
από την επίσημη διαπραγμάτευση των ΣΕΣ και των ΕΠ

63 
Η Επιτροπή είχε αναλύσει τις κύριες προκλήσεις και είχε προσδιορίσει τις κατάλ-
ληλες προτεραιότητες χρηματοδότησης για κάθε κράτος μέλος στα έγγραφα 
θέσης της. Στα εν λόγω έγγραφα γινόταν επίσης αναφορά στις ΣΑΧ που εξέδωσε 
το Συμβούλιο το 2012 (βλέπε σημείο 9). Η διαδικασία προσδιορισμού των ανα-
πτυξιακών αναγκών και των επενδυτικών προτεραιοτήτων αποτέλεσε αντικείμε-
νο εκτεταμένων συζητήσεων και παρασκευαστικών διεργασιών στο εσωτερικό 
των κρατών μελών, καθώς και διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη προσδιόρισαν στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης τις 
αναπτυξιακές και επενδυτικές ανάγκες

64 
Από την εξέτασή μας προέκυψε ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης, βάσει των 
στοιχείων που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή τη δεδομένη στιγμή, παρέχουν 
μια εικόνα της κατάστασης για κάθε επιλεγέντα θεματικό στόχο, βάσει της οποίας 
θα μπορούσαν να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες ως προς τις δαπάνες. Ορι-
σμένα παραδείγματα παρουσιάζονται στο πλαίσιο 4.
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 4 Συμφωνίες εταιρικής σχέσης - διάγνωση της κατάστασης στη χώρα σε σχέση με 

έναν θεματικό στόχο

«Έρευνα» (ΘΣ1):

Κάθε κράτος μέλος παρέσχε πληροφορίες σχετικά με την ένταση Ε&Α και το ύψος των δαπανών των επιχει-
ρήσεων σε Ε&Α. Στις ΣΕΣ περιγράφονται επίσης, σε διαφορετικό βαθμό, οι εθνικές επιδόσεις όσον αφορά τις 
εκροές, οι οποίες μετρώνται βάσει παραγόντων όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι επιστημονικές δημοσι-
εύσεις, το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της Ε&Α, οι δεσμοί και ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών 
οργανισμών και επιχειρήσεων και η θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της 
καινοτομίας (EIS)48.

Σε αυτή τη βάση, τα κράτη μέλη εκτίμησαν στις ΣΕΣ τις συνολικές επενδυτικές ανάγκες τους για τον ΘΣ1. 
Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, οι εν λόγω επενδυτικές ανάγκες δεν διατυπώθηκαν ρητά, αλλά μπορούν να 
συναχθούν από τη γενική εικόνα και τα προβλεπόμενα στρατηγικά αποτελέσματα. Η Πολωνία, η Ρουμανία και 
η Κροατία ανέφεραν ότι, επιπλέον της χρηματοδοτικής στήριξης, για την τόνωση της ανάπτυξης δραστηριο-
τήτων Ε&Α ήταν αναγκαίες διαρθρωτικές ή/και κανονιστικές προσαρμογές. Διαπιστώσαμε, ωστόσο, ότι είχαν 
παρασχεθεί περιορισμένες μόνον πληροφορίες για τα βαθύτερα αίτια και ότι οι ΣΕΣ δεν περιείχαν λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. Μολαταύτα, οι ΣΕΣ πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που προβλέπει ο ΚΚΔ.

«Προώθηση της Απασχόλησης» (ΘΣ8):

Στην ΣΕΣ κάθε κράτους μέλους εξετάστηκαν συγκεκριμένες προκλήσεις συναφείς με τον θεματικό στόχο 8. 
Η υψηλή ανεργία των νέων αναφέρθηκε ως πρόβλημα στο σύνολο των χωρών που εξετάστηκαν. Τα υψηλά 
επίπεδα ανεργίας προσδιορίστηκαν γενικώς ως πρόκληση στην Ιρλανδία και την Ισπανία, ενώ η Ιρλανδία ανέ-
φερε ως πρόβλημα την αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας. Η γενικώς χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργα-
σίας (ιδίως μεταξύ των γυναικών και των ηλικιωμένων) προσδιορίστηκε ως μία από τις κύριες προκλήσεις για 
την Πολωνία. Στη ΣΕΣ της Ρουμανίας τονίστηκε η ανάγκη αύξησης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των 
Ρομά, των ηλικιωμένων, των γυναικών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η Πολωνία, η Ρουμανία και η Κροα-
τία αναφέρθηκαν στην ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης.

48 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας, 2014 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_el

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_el
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Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης που εξετάστηκαν κάλυψαν σχεδόν 
στο σύνολό τους τους θεματικούς στόχους που συνάγονται από τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020»

65 
Και τα πέντε κράτη μέλη κάλυψαν στις ΣΕΣ τους όλους σχεδόν τους θεματικούς 
στόχους. Η Πολωνία, η Ρουμανία και η Κροατία κάλυψαν όλους τους ΘΣ, η Ισπανία 
τους ΘΣ 1 έως 10 και η Ιρλανδία δεν κάλυψε τους ΘΣ 7 και 11.

66 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ των επιμέ-
ρους ΣΑΧ και της κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων. Τα κράτη μέλη που 
εξετάστηκαν βάσισαν την κατανομή των κονδυλίων στους θεματικούς στόχους 
κατά κύριο λόγο στις υποχρεώσεις οριοθέτησης των χρηματοδοτικών πόρων 
και επίσης στις προσδιορισθείσες εθνικές ανάγκες και τις ΣΑΧ για το 2012 και το 
2013. Επιπλέον, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν το ποσοστό των κονδυλίων που 
διατίθενται στους επιμέρους θεματικούς στόχους επαρκεί για την αντιμετώπιση 
των προσδιορισθεισών αναγκών και καθιστά δυνατή την επίτευξη των αποτελε-
σμάτων που επιδιώκει το κράτος μέλος.

Οι διαπραγματεύσεις των ΣΕΣ ήταν αποτελεσματικές όσον 
αφορά τη διασφάλιση της αποκλειστικής διάθεσης των 
δαπανών για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»

Πληρώθηκαν οι απαιτήσεις των ειδικών κανονισμών των ταμείων 
όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση

ΕΤΠΑ — θεματικοί στόχοι 1 έως 4

67 
Συνολικά, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ διέθεσαν περίπου το 62 % των διατεθέντων 
από το ΕΤΠΑ κονδυλίων στους ΘΣ 1 έως 4. Από την ανάλυσή μας προέκυψε 
επίσης ότι τα κονδύλια που διατέθηκαν από τον προϋπολογισμό για κάθε κράτος 
μέλος υπερέβαιναν το ελάχιστο όριο του 50 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες.
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68 
Η χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ προς τα πέντε κράτη μέλη που εξετάστηκαν λεπτο-
μερώς επικεντρώνεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας (ΘΣ1), των 
ΤΠΕ (ΘΣ2), της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (ΘΣ3) και της μετάβαση σε μια οι-
κονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ΘΣ4). Οι ειδικοί κανονισμοί 
των ταμείων προβλέπουν ελάχιστες απαιτήσεις συγκέντρωσης για ορισμένους 
θεματικούς στόχους (βλέπε πλαίσιο 1). Από την ανάλυση μας προέκυψε μάλιστα 
ότι τα κονδύλια που διατέθηκαν στο επίπεδο των ΣΕΣ υπερέβησαν τις απαιτήσεις 
θεματικής συγκέντρωσης (βλέπε πίνακα 2).

Π
ίν

ακ
ας

 2 Απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης για το ΕΤΠΑ ανά 
κράτος μέλος στο επίπεδο των ΣΕΣ

ΕΤΠΑ ΘΣ 1,2,3,4

περισσότερο  
ανεπτυγμένη περιφέρεια

περιφέρεια  
σε μετάβαση

λιγότερο ανεπτυγμένη 
περιφέρεια

ελάχιστη απαίτηση 80 % 60 % 50 %

ES1 81 % 63 % 56 %

HR ά.α. ά.α. 61 %

IE 91 % ά.α. ά.α.

PL2 70 % ά.α. 58 %

RO 84 % ά.α. 51 %

ΕΤΠΑ ΘΣ 4 (κλιματική αλλαγή)

περισσότερο  
ανεπτυγμένη περιφέρεια

περιφέρεια  
σε μετάβαση

λιγότερο ανεπτυγμένη 
περιφέρεια

ελάχιστη απαίτηση 20 % 15 % 12 %

ES 20 % 17 % 18 %

HR ά.α. ά.α. 13 %

IE 22 % ά.α. ά.α.

PL3 24 % ά.α. 24 %

RO 48 % ά.α. 60 %

1  Τα στοιχεία για την Ισπανία δεν μπορούν να συμφωνηθούν με τα ΕΠ, δεδομένου ότι στα ΕΠ οι 
περιφέρειες ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον ΚΚΔ, αλλά όχι σύμφωνα 
με την παρέκκλιση που προβλέπεται στον κανονισμό για το ΕΤΠΑ·

2  Πληρούνται βάσει των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, του κανο-
νισμού για το ΕΤΠΑ·

3  Πληρούνται βάσει των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, του κανο-
νισμού για το ΕΤΠΑ.

Πηγή: ΕΕΣ βάσει στοιχείων προερχόμενων από τις εφαρμογές Infoview και SFC2014 της Επιτροπής.
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69 
Σημειώνουμε ότι, στην περίπτωση των κρατών μελών που κάνουν χρήση των πα-
ρεκκλίσεων που προβλέπονται στον κανονισμό για το ΕΤΠΑ49, οι χρηματοοικονο-
μικές πληροφορίες που περιέχονται στα ΕΠ δεν καθιστούν πάντα δυνατή την εξα-
κρίβωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης (βλέπε 
πίνακα 2). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι περιφέρειες ταξινομούνται διαφορετικά, 
αφενός, για τους σκοπούς της θεματικής συγκέντρωσης και, αφετέρου, για τους 
σκοπούς της ταξινόμησης στο επίπεδο NUTS 2 των περιφερειών που χρησιμοποι-
ούνται για τον προγραμματισμό50. Απουσία συμπληρωματικών πληροφοριών από 
τα κράτη μέλη, η Επιτροπή δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθεί την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων θεματικής συγκέντρωσης.

ΕΚΤ – θεματικοί στόχοι 8 έως 10

70 
Όσον αφορά το ΕΚΤ, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων (30,7 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ, ή περίπου 37 %) διατέθηκε στον ΘΣ8, ενώ στον ΘΣ10 «Εκπαίδευση», 
διατέθηκαν 27,1 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 33 %). Συνολικά, όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ διέθεσαν περίπου το 26 % των κονδυλίων τους στο πλαίσιο του ΕΚΤ 
στον ΘΣ9. Και τα πέντε κράτη μέλη που εξετάστηκαν διέθεσαν μεταξύ 22 % και 
36 % για τη «στήριξη της κοινωνικής ένταξης» (ΘΣ9), ποσοστό και πάλι σημαντικά 
ανώτερο των ελάχιστων απαιτήσεων του ειδικού κανονισμού του ταμείου (βλέπε 
πίνακα 3).

Π
ίν

ακ
ας

 3 Απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης για τον θεματικό 
στόχο 9 στα κράτη μέλη που εξετάστηκαν

ελάχιστη απαίτηση 20 %

ES 27 %

HR 23 %

IE 36 %

PL 22 %

RO 26 %

Πηγή: ΕΕΣ βάσει στοιχείων προερχόμενων από τις εφαρμογές Infoview και SFC2014 της Επιτροπής.

49 Άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1301/2013.

50 Άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013.
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71 
Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφάλισαν 
κατά τρόπο αποτελεσματικό σε επίπεδο ΕΠ την αποκλειστική διάθεση των χρημα-
τοδοτικών πόρων στις προτεραιότητες που συνάγονται από τη στρατηγική «Ευ-
ρώπη 2020». Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των ΕΠ, αυτό είχε άμεσες 
συνέπειες στη λογική παρέμβασης και στις τιμές-στόχο των δεικτών επιδόσεων 
για τη μέτρηση των εκροών, δεδομένου ότι οι περισσότερες τιμές-στόχος υπο-
λογίζονται βάσει μοναδιαίου κόστους που καθορίζεται βάσει της προηγούμενης 
πείρας.

Η χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2014-2020 επικεντρώθηκε 
περισσότερο στην «έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» σε 
σύγκριση με προηγούμενες περιόδους

72 
Συνολικά, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών 
είχαν ως αποτέλεσμα υψηλότερη συγκέντρωση της χρηματοδότησης στο σύνο-
λο των 28 κρατών μελών της ΕΕ στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»: η χρηματοδότηση για την «χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (ΘΣ 8 έως 11) 
αυξήθηκε κατά περίπου 8 % και για την «βιώσιμη ανάπτυξη» (ΘΣ 4 έως 7) μειώ-
θηκε κατά περίπου 4 % (βλέπε γράφημα 6). Η υποχρέωση σύνδεσης των θεματι-
κών στόχων με τους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη δεν προβλέπεται στους 
κανονισμούς51. Θεσπίστηκε από την Επιτροπή σε διάφορα έγγραφα που δημοσι-
εύθηκαν από το 201452.

73 
Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η χρηματοδότηση για τον ΘΣ4, 
«Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», αυξήθηκε σημαντικά, 
κατά περίπου 22,4 δισεκατομμύρια ευρώ (57 %). Παράλληλα, μειώθηκε σημαντικά 
η χρηματοδότηση για τον ΘΣ6 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος 
και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και τον ΘΣ7 «Μεταφορές», κατά 
10,6 δισεκατομμύρια ευρώ (-30 %) και κατά 16,9 δισεκατομμύρια ευρώ (-29 %) 
αντίστοιχα. Η συνολική χρηματοδότηση για τους θεματικούς στόχους που κάλυψε 
ο εν προκειμένω έλεγχος μειώθηκε κατά 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ (-20 %) για τον 
ΘΣ1 («Έρευνα»), ενώ για τον ΘΣ8 («Προώθηση της απασχόλησης») αυξήθηκε κατά 
10,3 δισεκατομμύρια ευρώ (28 %) (βλέπε γράφημα 6).

51 Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με την 
εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2014, σημείο 
3.22.

52 ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής 
και Αστικής Ανάπτυξης, 
«European Structural and 
Investment funds 2014-2020: 
official texts and 
commentaries», Νοέμβριος 
2015.
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6 Κατανομή των κονδυλίων του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ (συμπεριλαμβανομένης της ΠΑΝ) 
και του ΤΣ στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» – σύγκριση μεταξύ των περιόδων 
προγραμματισμού 2007–2013 και 2014-2020

εκατ. ευρώ

Χωρίς
αποκλεισμούς 

ανάπτυξη 
(ΘΣ 8-11)

Βιώσιμη 
ανάπτυξη 
(ΘΣ 4-7)

Έξυπνη 
ανάπτυξη 
(ΘΣ 1-3)

8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

-2 %
-4 %

7 853

-5 221596
70 %

50 %

30 %

10 %

-10 %

-30 %

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

ΘΣ1 ΘΣ2 ΘΣ3 ΘΣ4 ΘΣ5 ΘΣ6 ΘΣ7 ΘΣ8 ΘΣ9 ΘΣ10 ΘΣ11

Σημείωση: Τα οικονομικά στοιχεία των διαφορετικών περιόδων δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα. Η εκτίμησή μας βασίζεται στα οικονομικά στοιχεία 
για την περίοδο 2007-2013 όπως κωδικοποιήθηκαν και αποδόθηκαν αναδρομικά από την Επιτροπή στους επιμέρους θεματικούς στόχους.

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων προερχόμενων από την εφαρμογή Infoview της Επιτροπής και τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και 
Αστικής Ανάπτυξης.
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Τα κράτη μέλη που εξετάστηκαν καθορίζουν στις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης τα κύρια αποτελέσματα που 
πρέπει να επιτευχθούν, αλλά για την επίτευξή τους θα 
απαιτηθεί σημαντική εθνική συνεισφορά επιπλέον της 
χρηματοδότησης της ΕΕ

74 
Στις ΣΕΣ τα κράτη μέλη περιγράφουν τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους και 
καθορίζουν τα κύρια αποτελέσματα των παρεμβάσεων που αναμένονται για κάθε 
ΕΔΕΤ (βλέπε πλαίσιο 2). Συνολικά, θεωρούμε ότι τα προσδοκώμενα αποτελέ-
σματα που ορίζονται για τους ΘΣ 1 και 8 σε όλες τις ΣΕΣ που εξετάστηκαν αντι-
στοιχούν στις ανάγκες και τις προκλήσεις που περιγράφονται. Ωστόσο, ο βαθμός 
λεπτομέρειας και η ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ των ΣΕΣ που εξετάστηκαν:

- Στην ιρλανδική ΣΕΣ αναδιατυπώνονται τα αποτελέσματα που ορίζονται για 
τα ΕΠ.

- Στις ΣΕΣ της Κροατίας, της Ισπανίας και της Ρουμανίας καθορίζονται προτε-
ραιότητες για χρηματοδότηση για κάθε θεματικό στόχο, καθώς και τα προσ-
δοκώμενα αποτελέσματα για κάθε ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ). Επιπλέον, στη ΣΕΣ 
της Ισπανίας ορίζονται ειδικοί στόχοι κοινοί για όλα τα ΕΠ του ΕΚΤ και του 
ΕΤΠΑ και οι συγκεκριμένοι στόχοι ήταν οι μόνοι που έπρεπε να χρησιμοποιη-
θούν σε όλα τα ΕΠ.

- Στην πολωνική ΣΕΣ ορίζονται συνολικοί ειδικοί στόχοι για τους ΘΣ 1 και 8, οι 
οποίοι αναλύονται σε προτεραιότητες χρηματοδότησης και στα αντίστοιχα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα (βλέπε πλαίσιο 5).

Σχέση μεταξύ των επενδυτικών αναγκών και των αποτελεσμάτων για τον ΘΣ8 
«Προώθηση της απασχόλησης» - το παράδειγμα της Πολωνίας

Η Πολωνία προσδιόρισε το χαμηλό επίπεδο απασχόλησης των γυναικών ως μία από τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας. Ένα από τα σημαντικότερα προσκόμματα για την επιστροφή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών παιδικής μέριμνας. Η Πολωνία επιδιώ-
κει τη χρήση των ΕΔΕΤ για την αύξηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας για τα παιδιά ηλικίας 
έως τριών ετών και, ως εκ τούτου, για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των γυναικών. Αυτό είναι το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σύμφωνα με τη ΣΕΣ.

Π
λα

ίσ
ιο

 5
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75 
Διαπιστώσαμε ότι όλα τα κράτη μέλη που εξετάσαμε καθορίζουν στις ΣΕΣ τους 
βασικούς δείκτες αποτελέσματος για τον ΘΣ1 και τον ΘΣ8 με σκοπό τη μέτρηση 
των αποτελεσμάτων που θα εξασφαλίζονταν με τις προγραμματισμένες επεν-
δύσεις (βλέπε παράρτημα IV). Για τρεις από τις πέντε εξετασθείσες ΣΕΣ, όλοι οι 
δείκτες αποτελέσματος για τον ΘΣ1 και τον ΘΣ8 συνοδεύονται από ποσοτικώς 
προσδιορισμένη τιμή βάσης και τιμή-στόχο. Στην Ισπανία υπήρχε ποιοτική περι-
γραφή της αναμενόμενης μεταβολής για τρεις από τους τέσσερις δείκτες αποτε-
λέσματος του ΘΣ853. Στη ΣΕΣ της η Ιρλανδία δεν περιελάμβανε ούτε τιμές βάσης 
ούτε τιμές-στόχο για τον ΘΣ1 και τον ΘΣ8, αλλά αντ’ αυτού παραπέμπει στα ΕΠ. 
Τα σημεία αναφοράς και οι τιμές-στόχος μπορούν να συναχθούν από τα ΕΠ του 
ΕΤΠΑ για τον ΘΣ1, όχι όμως από το ΕΠ του ΕΚΤ για τον ΘΣ8.

76 
Όσον αφορά τον ΘΣ1 και τον ΘΣ8, όλα τα κράτη μέλη που εξετάσαμε, πλην της 
Ιρλανδίας, χρησιμοποιούσαν ως δείκτες στρατηγικού αποτελέσματος δύο από 
τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: το 3 % του ΑΕγχΠ 
(δημόσιου και ιδιωτικού) πρέπει να επενδύεται Ε&Α/καινοτομία και το 75 % των 
ατόμων ηλικίας 20-64 ετών να έχει απασχόληση. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι, όπου 
αναφέρονται, οι καθοριζόμενες τιμές-στόχος ήταν συνεπείς με τα εθνικά μεταρ-
ρυθμιστικά προγράμματα διά των οποίων η στρατηγική «Ευρώπη 2020» μεταφρά-
ζεται σε εθνικούς στόχους.

77 
Συνολικά, στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, η χρηματοδότηση που διατέθηκε από το 
ΕΤΠΑ στον ΘΣ1 αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 5 % των συνολικών κατ’ εκτίμηση 
δαπανών Ε&Α για την περίοδο 2014-2020. Οι δαπάνες για την έρευνα μέσω του 
ΕΤΠΑ υπερβαίνουν το 5 % των συνολικών εθνικών δαπανών για Ε&Α54 σε 15 κρά-
τη μέλη, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα είναι περιθωριακές. Το ποσοστό αυτό υπερβαί-
νει το 25 % μόνο στη Λιθουανία, την Πολωνία, την Εσθονία και τη Σλοβακία και 
το 50 % μόνο στη Λετονία.

78 
Σύμφωνα με την πολωνική ΣΕΣ, το ένα τέταρτο του προβλεπόμενου αποτελέ-
σματος για τον ΘΣ1 αναμένεται να προέλθει άμεσα από τις παρεμβάσεις των 
ΕΔΕΤ. Αυτό συμφωνεί σε γενικές γραμμές με το αντίστοιχο μερίδιο των συνολικών 
δαπανών Ε&Α. Κανένα άλλο κράτος μέλος δεν προβαίνει σε ποσοτικώς προσδιο-
ρισμένη εκτίμηση της αναμενόμενης συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στην επίτευξη των 
τιμών-στόχου, καθώς αυτό δεν απαιτείτο από τον ΚΚΔ (βλέπε παράρτημα IV).

53 Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με την 
εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2015, 
σημείο 3.59 (ΕΕ C 375 της 
13.10.2016).

54 Βάσει στοιχείων της EUROSTAT 
που περιέχονται στο έγγραφο 
«Total intramural R&D 
expenditure (GERD) by sectors 
of performance 2014».
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79 
Όσον αφορά την ενεργητική πολιτική για την αγορά εργασίας, εκτιμάται ότι, του-
λάχιστον σε ορισμένα κράτη μέλη, ο αντίκτυπος των ΕΔΕΤ, και ιδίως του ΕΚΤ, θα 
είναι μεγαλύτερος. Στη Ρουμανία, παραδείγματος χάριν, οι πόροι που διατίθενται 
από τα ΕΔΕΤ για την «Προώθηση της απασχόλησης» (ΘΣ8) είναι υπερεξαπλάσιοι 
των ετήσιων εθνικών δαπανών υπέρ των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας (το 2014). Στην πράξη, χάρη στους πόρους των ΕΔΕΤ, θα αυξηθεί σημα-
ντικά η χρηματοδότηση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας στη 
χώρα αυτή.

80 
Βάσει της ανάλυσης των ΣΕΣ την οποία πραγματοποιήσαμε, θεωρούμε προφανές 
ότι η επίτευξη των περισσότερων αποτελεσμάτων που καθορίζονται στα έγγρα-
φα αυτά θα απαιτήσει, πέραν των δαπανών από τα ΕΔΕΤ, σημαντική συνεισφορά 
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά και πρόσθετα ρυθμιστικά μέτρα και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, η μη επίτευξη κάποιου αποτελέσμα-
τος, όπως του ποσοστού ανεργίας, είναι πιθανόν να μην οφείλεται στην αποτυχία 
των παρεμβάσεων των ΕΔΕΤ, αλλά σε παράγοντες εκτός της σφαίρας επιρροής 
τους, όπως στη δυσμενή κοινωνικοοικονομική συγκυρία ή/και σε αναποτελεσμα-
τικές εθνικές πολιτικές.

Μολονότι στα επιχειρησιακά προγράμματα δηλώνεται 
με μεγαλύτερη σαφήνεια τι επιδιώκεται με τις 
παρεμβάσεις και πώς αυτό αναμένεται να επιτευχθεί, 
η πολυπλοκότητά τους είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση 
με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού

81 
Τα ΕΠ πρέπει να παρουσιάζουν τη λογική των παρεμβάσεων της ΕΕ κατά τρόπο 
συνεπή και εναρμονισμένο. Πρέπει να περιγράφουν τις αναπτυξιακές και επενδυ-
τικές ανάγκες, τις δυνατότητες οικονομικής μεγέθυνσης και τα προς επίλυση προ-
βλήματα, καθώς και να ορίζουν την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί 
η επιθυμητή μεταβολή θέτοντας με σαφήνεια και συνέπεια τους επιδιωκόμενους 
συνολικούς στόχους και τις συγκεκριμένες τιμές-στόχο, καθώς και τις δράσεις που 
απαιτούνται για την επίτευξή τους.

82 
Για τον λόγο αυτό, εξετάσαμε δείγμα 14 ΕΠ στα πέντε κράτη μέλη τα οποία αφορά 
ο παρών έλεγχος, διερευνώντας κατά πόσον οι αναπτυξιακές και επενδυτικές 
ανάγκες καθορίζονται με σαφήνεια και υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία, 
κατά πόσον οι καθοριζόμενοι στόχοι ανταποκρίνονται με συνέπεια στις διαπιστω-
μένες ανάγκες, καθώς και κατά πόσον οι δράσεις αναμένεται να συμβάλουν στην 
επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Εξετάσαμε επίσης τη συνολική 
διάρθρωση των ΕΠ της περιόδου 2014-2020, καθώς και πώς αυτή επηρεάζει τον 
τρόπο καθορισμού των δεικτών επιδόσεων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη 
μέτρηση της επίτευξης των στόχων και των αποτελεσμάτων.
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Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατάφεραν ως επί το πλείστον 
να σχεδιάσουν επιχειρησιακά προγράμματα με περισσότερο 
τεκμηριωμένη λογική παρέμβασης σε σύγκριση με την 
προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού

Τα επιχειρησιακά προγράμματα βασίζονται κατά κανόνα σε 
περισσότερη τεκμηριωμένη λογική παρέμβασης

83 
Από την ανάλυση του δείγματος ΕΠ που εξετάσαμε προκύπτει ότι, κατά κανόνα, 
η Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατάφεραν να σχεδιάσουν ΕΠ με περισσότερο 
τεκμηριωμένη λογική παρέμβασης. Στο πλαίσιο 6 παρατίθεται παράδειγμα του 
τρόπου με τον οποίο από τα διάφορα ΕΠ προκύπτει η σχέση μεταξύ αναπτυξια-
κών αναγκών και ειδικών στόχων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμέ-
νου η λογική της παρέμβασης να καθίσταται πλήρως κατανοητή, είναι αναγκαίο 
να λαμβάνονται επίσης υπόψη ζητήματα που αναφέρονται σε άλλα έγγραφα 
προγραμματισμού (όπως στη ΣΕΣ ή στις εκ των προτέρων αξιολογήσεις).

Σχέση μεταξύ αναπτυξιακών και επενδυτικών αναγκών και ειδικών στόχων για 
την επενδυτική προτεραιότητα 8i («Πρόσβαση στην απασχόληση») στο πλαίσιο 
των αξόνων προτεραιότητας 1A, 1B, 1C, 1D του ΕΠ «Απασχόληση, κατάρτιση και 
εκπαίδευση» της Ισπανίας
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∆είκτες αποτελέσματος 
με τιμές βάσης και 

τιμές-στόχο.

Συμμετέχοντες που έχουν 
αποκτήσει νέο προσόν με την 
ολοκλήρωση της συμμετοχής 
τους

Συμμετέχοντες που βρίσκουν 
απασχόληση, συμπεριλαμβα-
νομένης της αυτοαπασχόλη-
σης, με την ολοκλήρωση της 
συμμετοχής τους

Ειδικός 
στόχος

Βελτίωση της απασχολησι-
μότητας, ιδίως των ανέρ-
γων ή/και όσων αναζητούν 
εργασία με την απόκτηση 
ή/και την επικαιροποίηση 
επαγγελματικών δεξιοτή-
των

Ανάγκες

Αυξημένη απασχολησιμότητα όσων 
αναζητούν εργασία και όσων πλήττο-
νται από την ανεργία, συμπεριλαμβα-
νομένων των μακροχρόνια ανέργων 
και των μεγαλύτερων σε ηλικία 
ατόμων

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των ενεργητικών πολιτικών για την 
απασχόληση, εξασφάλιση αντικτύπου 
στην ισότητα των φύλων και μείωση 
των ανισοτήτων, εξασφάλιση της 
συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού 
συμμετεχόντων με στόχο τη βελτίωση 
της απασχολησιμότητάς τους

Πηγή: ΕΕΣ βάσει του ισπανικού ΕΠ «Απασχόληση, κατάρτιση και εκπαίδευση».
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84 
Η Επιτροπή παρότρυνε επίσης τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν ένα λογικό 
πλαίσιο, προκειμένου να αναλύσουν καλύτερα τη λογική των παρεμβάσεων που 
προτείνουν στα ΕΠ55. Για 11 από τα 14 ΕΠ του δείγματός μας υπήρχε σχηματική 
παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οι προβλεπόμενες δράσεις θα ικανοποιού-
σαν τις διάφορες ανάγκες, καθώς και των καταλληλότερων δεικτών για τη μέτρη-
ση των καθοριζόμενων στόχων και αποτελεσμάτων.

85 
Συνολικά, για εννέα από τα 14 ΕΠ του δείγματός μας, θεωρούμε ότι υπάρχει συνά-
φεια μεταξύ των στόχων που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη για τον ΘΣ1 και τον 
ΘΣ8 και των διαπιστωμένων αναπτυξιακών και επενδυτικών αναγκών.

Αδυναμίες που διαπιστώσαμε για πέντε από τα 14 ΕΠ που 
εξετάσαμε

86 
Στην περίπτωση τεσσάρων ΕΠ, για ορισμένες επενδυτικές προτεραιότητες ήταν 
αδύνατον να στοιχειοθετηθεί η σχέση μεταξύ των καθορισμένων στόχων και των 
διαπιστωμένων αναπτυξιακών αναγκών. Διαπιστώσαμε, λόγου χάριν, ότι:

- Οι αναπτυξιακές και επενδυτικές ανάγκες δεν υποστηρίζονταν από στοι-
χεία τα οποία να αποδεικνύουν την κατάσταση ή οι καθοριζόμενοι στόχοι 
δεν αντιστοιχούν σε διαπιστωμένη ανάγκη (Ρουμανία56 και Ισπανία57). Ως εκ 
τούτου, υπάρχει ο κίνδυνος οι παρεμβάσεις να μην ανταποκρίνονται δεό-
ντως στις σημαντικότερες ανάγκες και οι δημόσιοι πόροι να κατανεμηθούν 
εσφαλμένα.

- Οι στόχοι καθορίζονταν εξαιρετικά αδρομερώς, συχνά εξαιτίας του γεγονότος 
ότι καλύπτουν περισσότερες από μία προς βελτίωση διαστάσεις ή διάφορες 
περιφέρειες με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Ρουμανία58 και Ισπανία59). Οι 
στόχοι δεν είναι αρκετά ειδικοί ώστε να συνάγονται με ακρίβεια οι μεταβολές 
που επιδιώκουν οι παρεμβάσεις που καθορίζονται στα ΕΠ (βλέπε πλαίσιο 7).

87 
Για τρία ΕΠ δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο ορισμένες δράσεις που παρου-
σιάζονται στο ΕΠ θα συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων και αποτελε-
σμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, η σχέση αυτή είτε είναι ασαφής είτε δεν μπορεί 
να τεκμηριωθεί (Πολωνία60, Ρουμανία61 και Ισπανία62). Αυτό ενέχει ενδεχομένως 
τον κίνδυνο οι δημόσιες δαπάνες να κατανεμηθούν εσφαλμένα ή να μην είναι 
πλήρως αποτελεσματικές.

55 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
«Monitoring and evaluation of 
European Cohesion Policy, 
ERDF, ESF, CF, guidance 
document on ex-ante 
evaluation», Ιανουάριος 2014, 
και «Guidance fiche for desk 
officers, intervention logic», 
δεύτερη έκδοση - 18/09/2014.

56 Περιφερειακό ΕΠ του ΕΤΠΑ για 
τη Ρουμανία, ΘΣ1.

57 Περιφερειακό ΕΠ του ΕΤΠΑ για 
την Ανδαλουσία, ΘΣ8.

58 ΕΠ «Ανθρώπινο κεφάλαιο» του 
ΕΚΤ για τη Ρουμανία, 
επενδυτική προτεραιότητα 8v.

59 ΕΠ «Έξυπνη ανάπτυξη» του 
ΕΤΠΑ για την Ισπανία και 
περιφερειακό ΕΠ του ΕΤΠΑ για 
την Ανδαλουσία, ΘΣ1.

60 ΕΠ «Γνώση, εκπαίδευση και 
ανάπτυξη» του ΕΚΤ για την 
Πολωνία, άξονας 
προτεραιότητας IV, κοινωνική 
καινοτομία και διεθνής 
συνεργασία.

61 Περιφερειακό ΕΠ του ΕΤΠΑ, 
επενδυτική προτεραιότητα 8b.

62 ΕΠ «Απασχόληση, κατάρτιση 
και εκπαίδευση» του ΕΚΤ για 
την Ισπανία, επενδυτική 
προτεραιότητα 8iii, άξονες 
προτεραιότητας 6A, 6B, 6C και 
6D.
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Παραδείγματα υπερβολικά αόριστων ειδικών στόχων (Ρουμανία και Ισπανία)

Δύο63 από τους έντεκα ειδικούς στόχους που όρισε η Ρουμανία στο ΕΠ «Ανθρώπινο κεφάλαιο» διατυπώ-
θηκαν κατά τρόπο υπερβολικά αόριστο. Λόγου χάριν, ο στόχος «Αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που 
ωφελούνται από νέα εργαλεία, νέες μεθόδους και πρακτικές, κ.λπ. διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, καθώς 
και από βελτιωμένες συνθήκες εργασίας προκειμένου οι δραστηριότητες να προσαρμοστούν στη δυναμική 
των δυνητικά ανταγωνιστικών οικονομικών τομέων που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγι-
κής ανταγωνιστικότητας / των τομέων έξυπνης εξειδίκευσης που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής ΕΑΚ» δεν είναι σαφής. Σε αντίθεση με όσα προβλέπουν οι οδηγίες της Επιτροπής64, δεν θα είναι 
δυνατή η μέτρηση μιας ειδικής μεταβολής που επιτεύχθηκε με στήριξη της ΕΕ, ήτοι δεν θα είναι δυνατό να 
διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις συνετέλεσαν στην αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που ωφελούνται από 
νέα εργαλεία ή στην αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που ωφελούνται από νέες μεθόδους ή από τη βελτί-
ωση των συνθηκών εργασίας κ.λπ.

Οι ισπανικές αρχές κατήρτισαν κατάλογο ειδικών στόχων που θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για όλα τα 
ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, οι διάφορες επιμέρους περιφερειακές προκλήσεις 
ενσωματώθηκαν σε ευρύτερους στόχους, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορετικές διαστάσεις των επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων. Παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο του ΘΣ 1, στο ΕΠ του ΕΤΠΑ «Έξυπνη ανάπτυξη» τέθηκε ως 
ειδικός στόχος η «ενίσχυση των φορέων Ε&Α και η δημιουργία, ενοποίηση και βελτίωση των επιστημονικών 
και τεχνολογικών υποδομών». Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι σαφές τι επιδιώκεται να επιτευχθεί: η ενίσχυση 
των φορέων Ε&Α ή η δημιουργία ή η βελτίωση ή η ενοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών υποδομών. 
Μολονότι η Επιτροπή επεσήμανε στις παρατηρήσεις της για τη ΣΕΣ65 αυτή την έλλειψη σαφήνειας και εστία-
σης, οι στόχοι δεν τροποποιήθηκαν.

63 Ειδικοί στόχοι 3.8 και 3.9.

64 «Guidance fiche for desk officers, intervention logic», πρώτη έκδοση (06/05/2013), σ. 5: Οι ειδικοί στόχοι αντικατοπτρίζουν τη μεταβολή που το 
κράτος μέλος επιδιώκει να επιτύχει με τη στήριξη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κατεύθυνσης προς την οποία πρέπει να κινηθεί η επιθυμητή 
μεταβολή. Αυτή η μεταβολή πρέπει να προσδιορίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα, προκειμένου η παρέμβαση που υποστηρίζεται να είναι 
δυνατό να συμβάλει στην επίτευξή της και ο αντίκτυπος αυτός να είναι δυνατό να αξιολογηθεί. Για τον λόγο αυτό συνιστάται στις περιπτώσεις 
του ΕΤΠΑ και του ΤΣ να μην επιλέγεται ως στόχος η «αύξηση της παραγωγικότητας της περιφέρειας Χ» (που εξαρτάται από πληθώρα 
παραγόντων) αλλά η «αύξηση της παραγωγικότητας του τομέα Υ στην περιφέρεια Χ».

65 Στην παρατήρηση 59, του εγγράφου Ares (2014) 2366781 της 16/07/2014 με τίτλο «Παρατηρήσεις επί της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την 
Ισπανία», η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι ειδικοί στόχοι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη των προγραμμάτων. Τονίζει επίσης ότι 
οι ισχύοντες ειδικοί στόχοι δεν είναι επαρκώς συγκεκριμένοι ώστε να καθιστούν δυνατή την εκτίμηση της μεταβολής σε σχέση με την 
κατάσταση αναφοράς και, συνεπώς, δεν αποτελούν κατάλληλη βάση για τους αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Ακόμη, σε αρκετές 
περιπτώσεις δεν υπάρχει ένας μόνον ειδικός στόχος, αλλά περισσότεροι, για την επίτευξη των οποίων απαιτούνται πολυάριθμες δράσεις. Κάθε 
ειδικός στόχος πρέπει να καλύπτει έναν μόνο σκοπό και ο αριθμός των δράσεων πρέπει να είναι επίσης περιορισμένος (σε διαφορετική 
περίπτωση καθίσταται δυσχερής η μέτρηση του αντικτύπου τους μέσω των αντίστοιχων δεικτών αποτελέσματος).
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Η διάρθρωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων έχει 
ως συνέπεια την αύξηση του αριθμού των προς 
παρακολούθηση δεικτών επιδόσεων, καθώς και των 
απαιτήσεων αναφοράς στοιχείων

88 
Τα ΕΠ της περιόδου 2014-2020 είναι σχεδιασμένα ως τρισδιάστατοι πίνακες με 
τη μορφή μήτρας και συνδυάζουν τους άξονες προτεραιότητας που θέτει κάθε 
κράτος μέλος, τις επιλεγείσες επενδυτικές προτεραιότητες και τα είδη των περι-
φερειών στις οποίες απευθύνονται τα προγράμματα αυτά (βλέπε παράρτημα III). 
Οι ειδικοί στόχοι και οι δείκτες επιδόσεων για τις εκροές και τα αποτελέσματα 
αφορούν τον συνδυασμό των στοιχείων αυτών, ήτοι παρουσιάζονται χωριστά για 
κάθε επενδυτική προτεραιότητα που προβλέπει κάθε άξονας προτεραιότητας. 
Η πολυπλοκότητα των ΕΠ εξαρτάται κατά κύριο λόγο, πρώτον, από τον αριθμό 
των αξόνων προτεραιότητας που καθορίζουν τα κράτη μέλη και τον αριθμό των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων που περιλαμβάνουν οι άξονες αυτοί και, δεύτερον, 
από τον αριθμό των ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών που επιλέγουν τα κράτη 
μέλη επιπλέον ή αντί των κοινών δεικτών. Ένας άλλος παράγοντας είναι ο αριθ-
μός των διαφόρων ειδών περιφερειών που καλύπτονται.

89 
Στο ισπανικό ΕΠ του ΕΚΤ, ο ΘΣ8 περιλαμβάνεται σε 12 διαφορετικούς άξονες προ-
τεραιότητας (τρεις κύριους άξονες προτεραιότητας για καθένα από τα τέσσερα 
είδη περιφερειών), καθένας εκ των οποίων υποδιαιρείται σε διάφορες επενδυτικές 
προτεραιότητες (από μία έως τέσσερις) οι οποίες, με τη σειρά τους, περιλαμβά-
νουν διαφορετικό αριθμό ειδικών στόχων. Για την απλοποίηση της δομής αυτής, 
οι ισπανικές αρχές αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν μόνο τέσσερις δείκτες εκρο-
ής και τέσσερις δείκτες αποτελέσματος για τη μέτρηση των δράσεων στο πλαίσιο 
όλων των αξόνων προτεραιότητας που καλύπτει ο ΘΣ8.

Τριπλασιασμός των απαιτήσεων αναφοράς στοιχείων όσον αφορά τους 
δείκτες εκροής στον τομέα της συνοχής

90 
Όσον αφορά τους δείκτες εκροής, η τρέχουσα δομή μήτρας των ΕΠ αυξάνει 
τις υποχρεώσεις αναφοράς κατά 196 % στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και κατά 93 % 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ, καθώς οι δείκτες που καθορίζονται σε ένα ΕΠ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαφόρων αξόνων προτεραιότητας και επενδυ-
τικών προτεραιοτήτων. Επιπλέον, η απαίτηση της αναφοράς στοιχείων για τους 
διάφορους δείκτες ανά κατηγορία περιφέρειας66 αυξάνει περαιτέρω τις απαιτή-
σεις αναφοράς στοιχείων κατά 23 % για το ΕΤΠΑ και κατά 36 % για το ΕΚΤ (βλέπε 
γράφημα 7). Το πολωνικό εθνικό ΕΠ του ΕΚΤ, λόγου χάριν, καθόριζε εξ αρχής 
163 δείκτες εκροής. Όταν οι δείκτες αυτοί κατανεμηθούν ανά άξονα προτεραιό-
τητας, επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας, οι εθνικές αρχές θα 
είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν 422 διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία.

66 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 288/2014 της Επιτροπής.
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Πηγή: ΕΕΣ βάσει στοιχείων προερχόμενων από την ηλεκτρονική εφαρμογή Infoview της Επιτροπής.
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7 Απαιτήσεις αναφοράς στοιχείων όσον αφορά τους δείκτες εκροής  
(αριθμός αναφορών για έναν δείκτη)
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Χρησιμοποιηθέντες δείκτες εκροής Αύξηση λόγω της υποδιαίρεσής τους ανά άξονα 
προτεραιότητας

Αύξηση λόγω της υποδιαίρεσής τους ανά 
επενδυτική προτεραιότητα

Αύξηση λόγω της υποδιαίρεσής τους ανά 
κατηγορία περιφέρειας
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Πηγή: ΕΕΣ βάσει στοιχείων προερχόμενων από την ηλεκτρονική εφαρμογή Infoview της Επιτροπής.

Διπλασιασμός των απαιτήσεων αναφοράς στοιχείων όσον αφορά τους 
δείκτες αποτελέσματος στο πλαίσιο του ΕΚΤ

91 
Όσον αφορά τους δείκτες αποτελέσματος, η τρέχουσα δομή μήτρας των ΕΠ αυξά-
νει τις υποχρεώσεις αναφοράς κατά 27 % στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και κατά 57 % στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ, καθώς οι δείκτες που καθορίζονται σε ένα ΕΠ μπορούν να χρησι-
μοποιούνται σε διάφορους άξονες προτεραιότητας, επενδυτικές προτεραιότητες 
και ειδικούς στόχους. Ως προς την αναφορά στοιχείων ανά κατηγορία περιφέρει-
ας, οι απαιτήσεις αναφοράς αυξάνονται κατά 36 % για το ΕΚΤ (βλέπε γράφημα 8). 
Ο συνδυασμός των απαιτήσεων αυτών διπλασιάζει τον όγκο των στοιχείων που 
πρέπει να αναφέρονται για το ΕΚΤ. Στην περίπτωση του πολωνικού εθνικού ΕΠ 
του ΕΚΤ, λόγου χάριν, μετά την κατανομή των δεικτών αποτελέσματος ανά άξονα 
προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο και κατηγορία περιφέ-
ρειας, ο αριθμός τους αυξάνεται από 135 σε 366.
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8 Απαιτήσεις αναφοράς στοιχείων όσον αφορά τους δείκτες αποτελέσματος  
(αριθμός αναφορών για έναν δείκτη)
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ειδικό στόχο

Αύξηση λόγω της υποδιαίρεσής τους ανά 
κατηγορία περιφέρειας
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ταμείου όσον 
αφορά την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων και η μέτρηση των επιδόσεων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων ενδέχεται να 
δυσχεράνουν την παρακολούθηση των προγραμμάτων 
αυτών τα επόμενα χρόνια

92 
Το σύστημα καταχώρισης των χρηματοοικονομικών ροών και αξιολόγησης των 
επιδόσεων των προγραμμάτων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους θεματικούς 
στόχους που απορρέουν από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι δείκτες επιδό-
σεων για τη μέτρηση των εκροών και των αποτελεσμάτων μιας παρέμβασης που 
περιγράφεται στο ΕΠ πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη λογική της παρέμβασης 
αυτής και να διευκολύνουν την παρακολούθηση της επίτευξης των ειδικών στό-
χων με αποδοτικό από οικονομική άποψη τρόπο. Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται 
η δυνατότητα συγκέντρωσής τους σε επίπεδο ΕΕ και σύγκρισής τους στο επίπεδο 
των διαφόρων ΕΠ.

93 
Για τον λόγο αυτό, εξετάσαμε κατά πόσον η Επιτροπή είχε θέσει σε εφαρμογή 
το κατάλληλο σύστημα για την καταχώριση των κονδυλίων που διατίθενται 
σε συγκεκριμένα είδη παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Αναλύσαμε επίσης 
λεπτομερώς τη μεθοδολογία επί της οποίας στηρίζεται η έννοια των «επιδόσεων» 
για τα δύο ταμεία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη είχαν καθορίσει τους δείκτες επιδόσεων για τις εκροές και τα αποτελέσματα. 
Τέλος, υπολογίσαμε τον συνολικό αριθμό των δεικτών που πρέπει να τεθούν υπό 
παρακολούθηση για την περίοδο 2014-2020, προκειμένου να αξιολογήσουμε κατά 
πόσον το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό.

Η προσέγγιση που εφαρμόζεται για τη χρηματοοικονομική 
παρακολούθηση των επενδύσεων διαφέρει μεταξύ των 
διαφόρων ΕΔΕΤ

94 
Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, τα ΕΠ αναφέρουν ενδεικτικά, 
για κάθε άξονα προτεραιότητας, το ύψος της χρηματοδότησης για έξι κατηγορί-
ες παρέμβασης: τομείς παρέμβασης, μορφή χρηματοδότησης, τύπος εδαφικής 
μονάδας, μηχανισμοί υλοποίησης εδαφικής διάστασης, θεματικοί στόχοι και 
δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ. Στοιχεία πρέπει να παρασχεθούν για δύο 
ακόμη κατηγορίες (διάσταση της οικονομικής δραστηριότητας και διάσταση της 
γεωγραφικής θέσης), αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτές οι οκτώ κατηγορίες 
παρέμβασης βασίζονται σε ονοματολογία που ενέκρινε η Επιτροπή67 για την ταξι-
νόμηση των χρηματοοικονομικών δεδομένων. Η ονοματολογία αυτή περιλαμβά-
νει 120 διαφορετικούς τομείς παρέμβασης οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιούνται 
κατ’ αποκλειστικότητα για τον καθορισμό του περιεχομένου των προς χρηματο-
δότηση δράσεων68.

67 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 215/2014.

68 Οι κωδικοί 1-101 
εφαρμόζονται στα ΕΠ του 
ΕΤΠΑ, ενώ οι κωδικοί 102-120 
αφορούν το ΕΚΤ.
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95 
Αυτό το σύστημα κατηγοριών παρέμβασης έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την 
παρακολούθηση των προγραμμάτων όσο και για τις πληροφορίες που αναφέ-
ρουν τα κράτη μέλη σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματός τους στις 
ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που καταρτίζουν, καθώς καθορίζει τις πληροφορίες 
που μπορούν να διατεθούν άμεσα στο πλαίσιο της υποβολής αναφορών σχετικά 
με τη χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης.

ΕΚΤ: οι τομείς παρέμβασης αντιστοιχούν πλήρως στις επενδυτικές 
προτεραιότητες

96 
Στην περίπτωση του ΕΚΤ, οι τομείς παρέμβασης αντιστοιχούν πλήρως στις 
επενδυτικές προτεραιότητες, ήτοι κάθε επενδυτική προτεραιότητα αντιστοιχεί 
απευθείας σε έναν τομέα παρέμβασης. Ο κωδικός παρέμβασης 102, λόγου χάριν, 
συνδέεται αποκλειστικά με την επενδυτική προτεραιότητα 8i.

97 
Βάσει αυτής της προσέγγισης, η χρηματοοικονομική στήριξη διατίθεται ανάλο-
γα με τη συνεισφορά της. Κατά συνέπεια, η τιμή-στόχος και, σε μεταγενέστερο 
στάδιο, το ποσοστό επίτευξης των δεικτών εκροής (για τους οποίους υποβάλ-
λονται στοιχεία και ανά επενδυτική προτεραιότητα) μπορούν να συνδεθούν με 
το συνολικό κόστος των αντίστοιχων δράσεων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι τομείς 
παρέμβασης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των 
απαιτήσεων όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση. Τέλος, τα οριζόντια ζητήμα-
τα που συνδέονται με όλες τις προτεραιότητες παρέμβασης (π.χ. κλιματική αλλα-
γή ή ισότητα των φύλων) γίνονται αντιληπτά χάρη σε μια πρόσθετη διάσταση των 
κατηγοριών παρέμβασης, τον «δευτερεύοντα θεματικό στόχο ΕΚΤ».

ΕΤΠΑ: οι ίδιοι τομείς παρέμβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε διαφορετικούς θεματικούς στόχους ή επενδυτικές 
προτεραιότητες

98 
Σε αντίθετη με το ΕΚΤ, στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, οι ίδιοι τομείς παρέμβασης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικούς θεματικούς στόχους ή επενδυ-
τικές προτεραιότητες. Οι χρηματοοικονομικοί πόροι που διατίθενται για συγκε-
κριμένο θεματικό στόχο πρέπει να αναφέρονται υπό τη διάσταση «θεματικός 
στόχος» των κατηγοριών παρέμβασης (βλέπε γράφημα 9).
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Πηγή: ΕΕΣ βάσει των ΕΠ.
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9 Σχέση μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων και των κατηγοριών παρέμβασης – 
το παράδειγμα του κροατικού εθνικού ΕΠ του ΕΤΠΑ όσον αφορά τον ΘΣ1

Πεδία παρέμβασης που αποδίδονται στον θεματικό στόχο

002 ∆ιεργασίες Ε&Κ στις μεγάλες επιχειρήσεις
056 Επενδύσεις σε υποδομές, ικανότητες και εξοπλισμό υπέρ ΜΜΕ που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας
057 Επενδύσεις σε υποδομές, ικανότητες και εξοπλισμό υπέρ μεγάλων εταιρειών που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες 

έρευνας και καινοτομίας
058 Υποδομές Ε&Κ (δημόσιες)
059 Υποδομές Ε&Κ (ιδιωτικές, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών πάρκων)
060 ∆ραστηριότητες Ε&Κ σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης
061 ∆ραστηριότητες Ε&Κ σε ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης
063 Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ
065 Υποδομές Ε&Κ, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία στο πλαίσιο επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στην 

οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα και στην ανθεκτικότητα ... 
070 Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε μεγάλες επιχειρήσεις
121 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση

Ειδικός στόχος 1β2
 Ενίσχυση των 

δραστηριοτήτων ΕΑΚ στον 
τομέα των επιχειρήσεων με τη 

δημιουργία περιβάλλοντος 
ευνοϊκού για την καινοτομία

Ειδικός στόχος 1β1
- Ενίσχυση της ανάπτυξης νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών ως 
απόρροιας των δραστηριοτήτων 

Ε&Α

Ειδικός στόχος 1α1
- Ενίσχυση των ικανοτήτων Ε&Α του 

τομέα Ε&Α με σκοπό την έρευνα 
αριστείας και την ικανοποίηση των 

αναγκών της οικονομίας

Επενδυτική προτεραιότητα 1β
- Προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων σε 

Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργιών μεταξύ 
επιχειρήσεων, κέντρων Ε&Α και του τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης...

Επενδυτική προτεραιότητα 1α
- Ενίσχυση των υποδομών Ε&Κ και των 

ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα 
της Ε&Κ και προώθηση κέντρων ικανότητας

Άξονας προτεραιότητας 1
- Ενίσχυση της οικονομίας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας

∆ομή του ΕΠ για τον θεματικό στόχο 1
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99 
Η προσέγγιση αυτή καθιστά δυνατή την κατηγοριοποίηση των επενδυτικών προ-
τεραιοτήτων οριζοντίως, βάσει των κοινών, εγκάρσιων χαρακτηριστικών τους, 
αλλά δεν επιτρέπει την ανίχνευση των χρηματοοικονομικών ροών που αφορούν 
συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, οι διατιθέμενοι χρη-
ματοοικονομικοί πόροι και οι δαπάνες παρακολουθούνται μόνον ανά θεματικό 
στόχο για κάθε άξονα προτεραιότητας χωριστά. Οι χρηματοοικονομικές πλη-
ροφορίες δεν μπορούν να συγκεντρωθούν εύκολα στο ίδιο επίπεδο με τα περί 
επιδόσεων στοιχεία και η χρηματοοικονομική πρόοδος που συντελείται ως προς 
την εφαρμογή των επενδυτικών προτεραιοτήτων δεν μπορεί να μετρηθεί αποτε-
λεσματικά. Η απουσία συναφών χρηματοοικονομικών πληροφοριών παρεμπο-
δίζει την αξιολόγηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 
των παρεμβάσεων, καθώς και τη σύγκριση των επιδόσεων ανά δαπανώμενο ευρώ 
τόσο μεταξύ ΕΠ όσο και μεταξύ κρατών μελών.

Τα κονδύλια που διατίθενται για κάθε τομέα παρέμβασης πρέπει 
να κωδικοποιούνται κατά κατηγορία περιφέρειας

100 
Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να κατανέμουν τους διατιθέμενους χρημα-
τοοικονομικούς πόρους στους διάφορους τομείς παρέμβασης κατά κατηγορία 
περιφέρειας (όπως λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια, περιφέρεια σε μετάβαση 
και περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια). Από την άποψη αυτή, διαπιστώσαμε 
διαφορές στις προσεγγίσεις που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη (βλέπε πλαίσιο 8).

Διάθεση χρηματοοικονομικών πόρων στις διάφορες κατηγορίες περιφερειών – τα 
παραδείγματα της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Ισπανίας

Στην Πολωνία, σύμφωνα με τη ΣΕΣ, οι διατιθέμενοι πόροι κατανεμήθηκαν στις διάφορες περιφέρειες βάσει 
δύο κλείδων κατανομής, της κατ’ αναλογίαν, με καθορισμένο ποσοστό για καθέναν από τους δύο τύπους 
περιφέρειας, και της συνήθους, με τους πόρους να κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των περιφερειών που 
αφορούσε η επένδυση.

Στη Ρουμανία, εφαρμόστηκε κατ’ αναλογίαν κατανομή βάσει της φύσης των δράσεων, και συγκεκριμένα βάσει 
του αριθμού των περιφερειών, του πληθυσμού ή του αριθμού των ΜΜΕ.

Στην Ισπανία, η κατανομή των κονδυλίων του ΕΤΠΑ μεταξύ των διαφόρων περιφερειών συμφωνείται εκ των 
προτέρων σε επίπεδο περιφερειακής και κεντρικής κυβέρνησης και, κατά την υλοποίηση, οι δαπάνες κατανέ-
μονται μεταξύ των περιφερειών βάσει του τόπου όπου υλοποιείται το έργο.
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101 
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
την κατανομή των οικονομικών πόρων και των πληροφοριών για τις επιδόσεις 
ανά κατηγορία περιφέρειας. Οι διαφορετικές αυτές εθνικές προσεγγίσεις όσον 
αφορά τον καταλογισμό των κονδυλίων έχουν άμεσο αντίκτυπο στον αριθμό των 
δεικτών, τις τιμές-στόχο και τα ορόσημα, τα βασικά στάδια της υλοποίησης του 
ΕΠ και τους χρησιμοποιούμενους χρηματοοικονομικούς δείκτες, άλλως ειπείν, οι 
τιμές των δεικτών εκροής και αποτελέσματος κατά είδος περιφέρειας καθορίζο-
νται βάσει διαφορετικών κλείδων κατανομής. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 
η έλλειψη κοινής προσέγγισης επηρεάζει αρνητικά τη συγκρισιμότητα και την 
ακρίβεια των πληροφοριακών στοιχείων που προέρχονται από κράτη μέλη με πε-
ριφέρειες που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, αυτό μπορεί 
να επηρεάσει την ικανοποίηση των απαιτήσεων θεματικής συγκέντρωσης.

Διαφορές μεταξύ ταμείων όσον αφορά τη χρήση κοινών 
δεικτών εκροής και τη δυνατότητα των κρατών μελών να 
καθορίζουν πρόσθετους, ειδικούς ανά πρόγραμμα, δείκτες 
εκροής

Κοινοί δείκτες εκροής υπάρχουν τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και για το 
ΕΚΤ, ωστόσο υποχρέωση αναφοράς στοιχείων για το σύνολο των 
δεικτών σε ετήσια βάση υπάρχει μόνο για τα έργα του ΕΚΤ

102 
Κοινοί δείκτες εκροής υπάρχουν τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και για το ΕΚΤ: 40 δείκτες 
κατανεμημένοι σε οκτώ κατηγορίες για το ΕΤΠΑ και 23 δείκτες που αφορούν πρό-
σωπα και οντότητες για το ΕΚΤ (βλέπε πίνακα 4).
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 4 Δείκτες εκροής – διαφορές μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

ΕΤΠΑ ΕΚΤ

Κοινοί δείκτες εκροής
Ναι,  

40 κοινοί δείκτες εκροής κατανεμημένοι  
σε 8 κατηγορίες

Ναι,  
23 κοινοί δείκτες εκροής που αφορούν  

πρόσωπα και οντότητες

Υποχρέωση χρήσης κοινών δεικτών 
εκροής

Ναι  
(κατά περίπτωση)

Ναι  
(στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης)

Δράσεις που μετρώνται Μόνο δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί εν μέρει ή εν όλω

Κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας
Ναι  

(σημεία αναφοράς και τιμές-στόχος ανά  
κατηγορία περιφέρειας)

Ναι  
(σημεία αναφοράς και τιμές-στόχος ανά  

κατηγορία περιφέρειας και φύλο, προαιρετικά)

Πηγή: ΕΕΣ βάσει του κανονισμού και εγγράφων καθοδήγησης.
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103 
Όσον αφορά τα ΕΠ του ΕΚΤ, τα κράτη μέλη οφείλουν να συγκεντρώνουν και να 
αναφέρουν στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά με όλους τους κοινούς δείκτες εκρο-
ής, ακόμη και εάν στο ΕΠ δεν έχει τεθεί τιμή-στόχος για αυτούς τους δείκτες. Στην 
περίπτωση του ΕΤΠΑ, η χρήση κοινών δεικτών εκροής είναι υποχρεωτική, εφόσον 
αυτοί είναι συναφείς με τις χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις. Επισημαίνουμε ότι 
η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης παρότρυνε 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αυτούς τους κοινούς δείκτες, κατά τρόπον ώστε, 
με τη συγκέντρωση των εθνικών δεικτών, να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση 
της προόδου ως προς την υλοποίηση των προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ. Από την 
ανάλυσή μας διαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούσαν με 
συνέπεια αυτούς τους κοινούς δείκτες εκροής στα ΕΠ του ΕΤΠΑ που εξετάσαμε.

104 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με τον ΘΣ1, οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ πρέπει να έχουν ως στόχο την τεχνολογική ανάπτυξη και την 
εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη και να σχετίζονται με τις επιχειρηματικές 
ανάγκες. Ωστόσο, η χρήση κοινών δεικτών εκροής για τη μέτρηση της προθυμίας 
των επιχειρήσεων να πραγματοποιήσουν έρευνα ήταν πολύ περιορισμένη. Οι δεί-
κτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της δέσμευσης που αναλαμβάνει μια 
εταιρεία να αναπτύξει ένα «νέο για αυτήν» ή ένα «νέο για την αγορά» προϊόν (δεί-
κτες CO28 και CO29) χρησιμοποιήθηκαν μόνο στο 57 % των ΕΠ που είχαν διαθέσει 
πόρους στον ΘΣ1. Άλλοι δείκτες χρησιμοποιήθηκαν στο 40 % έως το 90 % των 
ΕΠ (βλέπε γράφημα 10). Αυτό σημαίνει ότι η συγκέντρωση αυτών των δεικτών 
εκροής σε επίπεδο ΕΕ δεν έχει νόημα.
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10 Κοινοί δείκτες εκροής από την κατηγορία «έρευνα και καινοτομία» που 
χρησιμοποιήθηκαν στα ΕΠ που είχαν διαθέσει πόρους στον ΘΣ1

CO24 CO25 CO26 CO27 CO28 CO29 CO28 και CO29
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Πηγή: ΕΕΣ βάσει στοιχείων προερχόμενων από την ηλεκτρονική εφαρμογή Infoview της Επιτροπής.
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105 
Κατά μέσο όρο, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις από τους έξι κοινούς δείκτες που είχαν 
καθοριστεί για την κατηγορία «έρευνα και καινοτομία», με 165 από τα 168 ΕΠ που 
είχαν διαθέσει πόρους στον ΘΣ1 να χρησιμοποιούν αυτούς τους κοινούς δείκτες για 
τη μέτρηση των παρεμβάσεων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Στο δείγμα 
μας διαπιστώσαμε ότι, σε ένα από τα εννέα ΕΠ που είχαν διαθέσει πόρους στον 
ΘΣ1, ο δείκτης CO29 δεν χρησιμοποιήθηκε, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο αναμφί-
βολα για δείκτη κατάλληλο για μέτρηση των εκροών (βλέπε πλαίσιο 9).

Παράδειγμα κατάλληλου κοινού δείκτη εκροής που δεν χρησιμοποιήθηκε (Ισπανία)

Το ΕΠ του ΕΤΠΑ για την περιφέρεια της Ανδαλουσίας στην Ισπανία περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζο-
νται με την καινοτομία στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, ο δείκτης «Αριθμός επιχειρή-
σεων που έλαβαν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη προϊόντων νέων για την εταιρεία» (CO29) θα ήταν κατάλ-
ληλος, ωστόσο, κατά τις διαπραγματεύσεις και σε συμφωνία με την Επιτροπή, αποφασίστηκε η απόρριψή του, 
δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό περικλειόταν ήδη στον δείκτη «Αριθμός επιχειρήσεων που έλαβαν χρηματοδό-
τηση» (CO01). Παρά ταύτα, αμφότεροι οι προαναφερόμενοι δείκτες είναι κατάλληλοι, δεδομένου ότι παρέχουν 
διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδιωκόμενες εκροές.
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Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροής που συμφωνούνται κατά περίπτωση 
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών

106 
Πέραν των κοινών δεικτών εκροής, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμο-
ποιούν ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες εκροής. Οι δείκτες αυτοί συμφωνούνται 
κατά περίπτωση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

107 
Συνολικά, για το ΕΤΠΑ, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, πέραν των 40 κοινών δεικτών 
εκροής, ανέπτυξαν 2 240 διαφορετικούς, ειδικούς ανά πρόγραμμα, δείκτες 
εκροής. Κατά μέσο όρο, για κάθε ΕΠ του ΕΤΠΑ χρησιμοποιήθηκαν 13,2 διαφορε-
τικοί ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροής και 14,8 κοινοί δείκτες εκροής (βλέπε 
γράφημα 11 και γράφημα 12).
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11 Συνολικός αριθμός δεικτών εκροής που χρησιμοποιήθηκαν στα ΕΠ του ΕΤΠΑ και του 

ΕΚΤ από το σύνολο των κρατών μελών (δεν περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις του ΤΣ 
και της ΠΑΝ, ούτε οι δείκτες που αφορούν την τεχνική βοήθεια)

Πηγή: ΕΕΣ βάσει στοιχείων προερχόμενων από την ηλεκτρονική εφαρμογή Infoview της Επιτροπής.

ΘΣ 2ΘΣ 1 ΘΣ 3 ΘΣ 4 ΘΣ 5 ΘΣ 6 ΘΣ 7 ΘΣ 8 ΘΣ 9 ΘΣ 10 ΘΣ 11 ΘΣ 8 ΘΣ 9 ΘΣ 10 ΘΣ 11

κοινοί δείκτεςειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες

ΕΚΤΕΤΠΑ

258

629

479480

121

228

37

148

335

99

512

235

307
268

4

23

2323

9

5

19

16

9

17

5

26

15

13
16

Σύνολο ΘΣ του 
ΕΚΤ

Σύνολο ΘΣ του 
ΕΤΠΑ

1 7692 240

23
40
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Πηγή: ΕΕΣ βάσει στοιχείων προερχόμενων από την ηλεκτρονική εφαρμογή Infoview της Επιτροπής.
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12 Μέσος αριθμός δεικτών εκροής που χρησιμοποιήθηκαν ανά ΕΠ από το σύνολο των 
κρατών μελών (δεν περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις του ΤΣ και της ΠΑΝ, ούτε οι 
δείκτες που αφορούν την τεχνική βοήθεια)

Σύνολο ΘΣ
του ΕΤΠΑ

Σύνολο ΘΣ 
του ΕΚΤ

6,2

14,8

13,513,2

κοινοί δείκτεςειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες

ΘΣ 11ΘΣ 10ΘΣ 9ΘΣ 8ΘΣ 11ΘΣ 10ΘΣ 9ΘΣ 8ΘΣ 7ΘΣ 6ΘΣ 5ΘΣ 4ΘΣ 3ΘΣ 1 ΘΣ 2

ΕΤΠΑ ΕΚΤ

1,5

3,5

2,8

3,3

1,1

2,7

2,82,1

3,0

1,3

4,4
6,2

2,1

6,0

7,27,3

4,7
5,7

2,3
3,53,1

1,92,5
3,5

2,2

4,3
3,12,92,7
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108 
Όσον αφορά το ΕΚΤ, ο κανονισμός καθορίζει 23 κοινούς δείκτες εκροής που 
αφορούν τόσο πρόσωπα όσο και οντότητες. Οι δείκτες αυτοί πρέπει να χρησι-
μοποιούνται στα διάφορα ΕΠ κατά περίπτωση και η αναφορά σχετικών στοι-
χείων πρέπει να γίνεται άπαξ ετησίως στην ετήσια έκθεση υλοποίησης του ΕΠ 
(βλέπε πίνακα 4).

109 
Από την ανάλυση που πραγματοποιήσαμε προέκυψε ότι, συνολικά, τα 28 κράτη 
μέλη της ΕΕ ανέπτυξαν για όλα τα ΕΠ του ΕΚΤ 1 769 ειδικούς ανά πρόγραμμα 
δείκτες εκροής. Κατά μέσο όρο, για κάθε ΕΠ του ΕΚΤ χρησιμοποιήθηκαν 13,5 δια-
φορετικοί ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροής και 6,2 κοινοί δείκτες εκροής.

Οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ 
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση διαφορετικών στοιχείων 
με διαφορετικό τρόπο, με συνέπεια να στερείται νοήματος 
οποιαδήποτε συγκέντρωση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ

Οι δείκτες επιδόσεων που αφορούν τα αποτελέσματα του ΕΤΠΑ 
και του ΕΚΤ ορίζονται με διαφορετικό τρόπο για κάθε ταμείο

110 
Από την ανάλυσή μας καταδεικνύεται επίσης ότι ορισμένοι δείκτες που έχουν 
καθοριστεί ως δείκτες εκροής για το ΕΤΠΑ θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 
δείκτες αποτελέσματος για το ΕΚΤ. Ο κοινός δείκτης εκροής «Αύξηση της απασχό-
λησης σε χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις», λόγου χάριν, που καθορίστηκε για 
τις παραγωγικές επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, μπορεί να θεωρηθεί ως άμεσο 
αποτέλεσμα της δράσης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν μετρώνται συστη-
ματικά με κοινούς δείκτες εκροής για όλους τους θεματικούς στόχους που υπο-
στηρίζονται από παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΚΚΔ 
και οι ειδικοί για τα διάφορα ταμεία κανονισμοί δεν προβλέπουν ενιαίο ορισμό 
της έννοιας του αποτελέσματος.

111 
Στην ετήσια έκθεσή μας για το 201569, επιστήσαμε την προσοχή στην έλλειψη 
σαφήνειας που χαρακτηρίζει τον ορισμό των δεικτών επιδόσεων που δίνει η Επι-
τροπή. Στην απάντησή της η Επιτροπή ανέφερε ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες για 
τη βελτίωση της νομοθεσίας, του Μαΐου του 2015, περιείχαν ορισμούς των όρων 
«εκροή» και «αποτελέσματα»70. Κατόπιν ανάλυσης αυτής της κατευθυντήριας 
οδηγίας, διαπιστώσαμε ότι ο ορισμός των «αποτελεσμάτων» αναφέρεται στις 
άμεσες επιπτώσεις των παρεμβάσεων, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολου-
θεί το ΕΚΤ. Παρά ταύτα, αυτό δεν επέφερε καμία αλλαγή. Επισημαίνουμε επίσης 
ότι εν λόγω βασικές έννοιες δεν καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

69 Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με την 
εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2015, 
σημείο 3.59.

70 Έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής με 
τίτλο «Better Regulation 
Guidelines», 
SWD(2015) 111 final, 19.5.2015.
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112 
Στοιχεία για τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση 
των αποτελεσμάτων δεν είναι δυνατό να αναφερθούν συγκεντρωτικά ούτε για το 
ΕΤΠΑ ούτε για το ΕΚΤ σε επίπεδο ΕΕ71. Κοινοί δείκτες αποτελέσματος υπάρχουν 
μόνον για το ΕΚΤ, αλλά όχι για το ΕΤΠΑ (βλέπε πίνακα 5). Επομένως, δεν είναι 
δυνατόν να υπάρξουν για το ΕΤΠΑ τέτοια συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ, 
δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικούς δείκτες 
(ή παρεμφερείς με μικρές παραλλαγές του ορισμού τους) για τη μέτρηση ειδικού 
στόχου του ίδιου είδους.

71 Από την ανάλυση του ΘΣ8, 
λόγου χάριν, προέκυψε ότι 
μόνο το 11 % των ειδικών ανά 
πρόγραμμα δεικτών 
αποτελέσματος είχε 
χρησιμοποιηθεί σε 
περισσότερα από ένα ΕΠ του 
ΕΚΤ.
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 5 Αποτελέσματα των παρεμβάσεων – διαφορές μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

Συμβολή στην επίτευξη
των αποτελεσμάτων

Κατανομή ανά κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμές-στόχος 

Τιμές βάσης

Κοινοί δείκτες
αποτελέσματος

Υποχρέωση χρήσης κοινών 
δεικτών αποτελέσματος

Τα άμεσα αποτελέσματα μπορούν να 
μετρώνται με δείκτες αποτελέσματος.

Ο αντίκτυπος πρέπει να μετράται εκ
των υστέρων μέσω αξιολογήσεων

Μετρώνται εκ των υστέρων μέσω αξιολογήσεων

Ναι 
(τιμές βάσης και τιμές-στόχος ανά κατηγορία 

περιφέρειας και φύλο, κατά περίπτωση)
Όχι

Οι κοινοί δείκτες πρέπει να είναι ποσοτικοί
Συγκεντρωτική τιμή που αντικατοπτρίζει τις 

επιπτώσεις των παρεμβάσεων (κατά το δυνατόν 
στοιχεία σχετικά με προηγούμενες επιδόσεις και 
ανά αντιπροσωπευτικό δείγμα για τους κοινούς 

δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος)

Ποσοτικές ή ποιοτικές
Αφορούν όλους τους δυνητικούς δικαιούχους 

και επηρεάζονται από το πρόγραμμα και άλλους 
παράγοντες

Υποχρεωτικές για κάθε δείκτη αποτελέσματος
Τιμή του δείκτη αποτελέσματος στην αρχή

της περιόδου προγραμματισμού για τη 
χώρα/περιφέρεια σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία (στατιστικά ή διοικητικά 

στοιχεία) ή βάσει ερευνών

Μηδενικές σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 
είναι αδύνατος ο υπολογισμός

Τιμή προερχόμενη από ήδη υφιστάμενες
ή προηγούμενες παρεμφερείς παρεμβάσεις 
βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων

Ναι
(στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης)Όχι

Ναι,
κοινοί δείκτες άμεσου αποτελέσματος και κοινοί 

δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος (αφορούν 
μόνο πρόσωπα, όχι οντότητες)

Όχι
(συμφωνούνται χωριστά με τα 

κράτη μέλη)

ΕΚΤΕΤΠΑ

Πηγή: ΕΕΣ βάσει του κανονισμού και εγγράφων καθοδήγησης.
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113 
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι από την ανάλυση του ΘΣ1 που πραγματοποιή-
σαμε προκύπτει ότι μόνο το 12 % των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ χρησιμο-
ποιούνταν σε περισσότερα του ενός ΕΠ, κάτι που σημαίνει ότι, ως επί το πλείστον, 
για καθέναν από τους ειδικούς στόχους του ΕΤΠΑ αναπτύχθηκαν χωριστοί δείκτες 
αποτελέσματος. Συνολικά, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ανέπτυξαν 2 955 ειδικούς ανά 
πρόγραμμα δείκτες αποτελέσματος για το ΕΤΠΑ72 και, για κάθε ΕΠ, χρησιμοποι-
ήθηκαν κατά μέσο όρο 17,4 διαφορετικοί ειδικοί δείκτες αποτελέσματος (βλέπε 
γράφημα 13 και γράφημα 14).

Γρ
άφ

ημ
α 

13 Συνολικός αριθμός δεικτών αποτελέσματος που χρησιμοποιήθηκαν στα ΕΠ του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ από το σύνολο των κρατών μελών (δεν περιλαμβάνονται οι 
παρεμβάσεις του ΤΣ και της ΠΑΝ, ούτε οι δείκτες που αφορούν την τεχνική βοήθεια)

72 Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται 
σε όλους τους δείκτες που 
ανέπτυξαν τα 28 κράτη μέλη 
της ΕΕ (όπως εμφανίζονται 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή 
Infoview της Επιτροπής) για 
όλους τους θεματικούς 
στόχους που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
του ΕΤΠΑ (πλην του ΤΣ).

ΕΚΤ
(σύνολο ΘΣ)

ΕΤΠΑ
(σύνολο ΘΣ)

21

1 976
2 955

Κοινοί δείκτεςΕιδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες

ΘΣ 11ΘΣ 10ΘΣ 9ΘΣ 8ΘΣ 11ΘΣ 10ΘΣ 9ΘΣ 8ΘΣ 7ΘΣ 6ΘΣ 5ΘΣ 4ΘΣ 3ΘΣ 1 ΘΣ 2

ΕΤΠΑ ΕΚΤ

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

Πηγή: ΕΕΣ βάσει στοιχείων προερχόμενων από την ηλεκτρονική εφαρμογή Infoview της Επιτροπής.
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114 
Ο κανονισμός που αφορά το ΕΚΤ καθορίζει πέντε κοινούς δείκτες άμεσου αποτε-
λέσματος και τέσσερις δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος73, οι οποίοι πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του ΕΚΤ για τη μέτρηση 
της συμβολής του ταμείου στις μεταβολές που έχουν αντίκτυπο στα πρόσωπα. 
Δεν υπάρχουν κοινοί δείκτες αποτελέσματος για τη μέτρηση του αντικτύπου στις 
οντότητες. Ο κανονισμός καθορίζει επίσης εννέα κοινούς δείκτες άμεσου απο-
τελέσματος και τρεις δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος για την ΠΑΝ74. 
Καθορίστηκαν κατόπιν διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής 
και του εκάστοτε κράτους μέλους.

115 
Εντούτοις, δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούνται σε ένα ΕΠ όλοι οι κοινοί 
δείκτες, και τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, πέραν των κοι-
νών, και ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελέσματος. Για την περίοδο 2014-
2020, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ χρησιμοποιούν και τους εννέα κοινούς δείκτες απο-
τελέσματος που προβλέπει το ΕΚΤ, ενώ έχουν αναπτύξει επιπλέον 1 976 ειδικούς 
ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελέσματος75. Κατά μέσο όρο, κάθε ΕΠ του ΕΚΤ χρησι-
μοποίησε 3,1 κοινούς δείκτες αποτελέσματος και 14,4 διαφορετικούς, ειδικούς ανά 
πρόγραμμα, δείκτες αποτελέσματος (βλέπε γράφημα 13 και γράφημα 14).

Γρ
άφ

ημ
α 

14 Μέσος αριθμός δεικτών αποτελέσματος που χρησιμοποιήθηκαν ανά ΕΠ στο σύνολο 
των κρατών μελών (δεν περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις του ΤΣ και της ΠΑΝ, ούτε 
οι δείκτες που αφορούν την τεχνική βοήθεια)

Κοινοί δείκτεςΕιδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες

ΘΣ 11ΘΣ 10ΘΣ 9ΘΣ 8ΘΣ 11ΘΣ 10ΘΣ 9ΘΣ 8ΘΣ 7ΘΣ 6ΘΣ 5ΘΣ 4ΘΣ 3ΘΣ 1 ΘΣ 2

ΕΤΠΑ ΕΚΤ

ΕΚΤ
(σύνολο ΘΣ)

ΕΤΠΑ 
(σύνολο ΘΣ)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6
2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3

Πηγή: ΕΕΣ βάσει στοιχείων προερχόμενων από την ηλεκτρονική εφαρμογή Infoview της Επιτροπής.

73 Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1304/2013, παράρτημα I.

74 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1304/2013, παράρτημα ΙΙ.

75 Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται 
σε όλους τους δείκτες που 
ανέπτυξαν τα 28 κράτη μέλη 
της ΕΕ (όπως εμφανίζονται 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή 
Infoview της Επιτροπής) για 
όλους τους θεματικούς 
στόχους που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
του ΕΚΤ (πλην της ΠΑΝ).
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Οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΤΠΑ δεν αφορούν συγκεκριμένα 
τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα

116 
Ως προς την έννοια του «αποτελέσματος», οι διαφορές στον ορισμό της μεταξύ 
του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ είναι θεμελιώδεις. Για το ΕΤΠΑ, αποτέλεσμα είναι «η συγκε-
κριμένη διάσταση της ευημερίας και της προόδου των ανθρώπων που αποτελεί 
το κίνητρο για τη λήψη μέτρων πολιτικής, ήτοι για την επιδιωκόμενη μεταβολή, 
με τη συμβολή των προβλεπόμενων παρεμβάσεων»76. Τα αποτελέσματα επη-
ρεάζονται όχι μόνο από τη χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ αλλά και από εξωγενείς 
παράγοντες (βλέπε πλαίσιο 10).

76 Γενική Διεύθυνση 
Περιφερειακής Πολιτικής και 
Αστικής Ανάπτυξης, 
«Guidance document on 
monitoring and evaluation of 
the ERDF and CF, for the 
programing period 2014-
2020», Μάρτιος 2014, σ. 4.

Παράδειγμα δείκτη αποτελέσματος του ΕΤΠΑ (Ισπανία)

Για το ισπανικό ΕΠ του ΕΤΠΑ «Έξυπνη ανάπτυξη», ένας από τους επιλεγέντες δείκτες αποτελέσματος είναι το 
«ποσοστό των εταιρειών που εισάγουν τεχνολογικές καινοτομίες επί του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων». 
Η τιμή βάσης υπολογίστηκε από την εθνική στατιστική υπηρεσία βάσει εθνικής έρευνας. Σκοπός της έρευνας 
ήταν η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διάρθρωση των διαδικασιών για την εισαγωγή καινοτομιών που 
εφαρμόζουν κάθε είδους εταιρείες στην Ισπανία, και όχι μόνο αυτές που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (οι 
οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 7 % του συνολικού αριθμού των εταιρειών αυτής της κατηγορίας). Συνεπώς, 
το αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνον στο ΕΠ.
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117 
Άλλως ειπείν, στην περίπτωση των ΕΠ του ΕΤΠΑ, ο αντίκτυπος που αποδίδεται 
στις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ δεν είναι δυνατόν να απομονωθεί, όπως δεν είναι 
γνωστοί ούτε οι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν την επίτευξη των 
αποτελεσμάτων. Το πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι μπορεί να εξα-
σφαλίσει μια συνολική εικόνα της κυρίως επιδιωκόμενης μεταβολής. Εντούτοις, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η μεταβολή ή ο αντίκτυπος που μπορεί να αποδοθεί 
σε παρέμβαση του ΕΤΠΑ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν συμπλη-
ρωματικές προσεγγίσεις.
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Οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΤΠΑ εστιάζουν σε συγκεκριμένη 
διάσταση της επιδιωκόμενης μεταβολής

118 
Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΤΠΑ 
παρέχουν πληροφορίες μόνο για συγκεκριμένη διάσταση της επιδιωκόμενης 
μεταβολής, ανάλογα με την υλοποιούμενη δράση. Αυτό έχει ως συνέπεια τη 
χρησιμοποίηση διαφορετικών δεικτών αποτελέσματος για την ίδια επενδυτική 
προτεραιότητα. Παραδείγματος χάριν, οκτώ από τα 14 ΕΠ που εξετάσαμε έχουν 
διαθέσει πόρους για τη δημιουργία υποδομών έρευνας και την αγορά σχετικού 
εξοπλισμού (επενδυτική προτεραιότητα 1α), ωστόσο, σχεδόν όλα τα ΕΠ, ενίοτε 
δε ακόμη και ΕΠ του ίδιου κράτους μέλους, έχουν καθορίσει τους δικούς τους 
δείκτες αποτελέσματος για τη μέτρηση της προόδου που συντελείται στον τομέα 
αυτό (βλέπε πλαίσιο 11).

Παραδείγματα δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ που αφορούν την επενδυτική 
προτεραιότητα 1α και έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη (Κροατία, Ιρλανδία, 
Πολωνία, Ρουμανία και Ισπανία)

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του πολωνικού ΕΠ «Έξυπνη ανάπτυξη» αναμένεται να 
συμβάλουν στην αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα μέσω ερευνητικών οργανισμών. Αυτό 
βασίζεται στην υπόθεση ότι η ποιότητα της έρευνας θα βελτιωθεί, η αξία της για τις επιχειρήσεις θα αυξηθεί 
και ότι, κατά συνέπεια, αυτές θα αγοράζουν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης από αυτούς τους ερευνητικούς 
οργανισμούς.

Στο πλαίσιο του ρουμανικού ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα», οι επενδύσεις αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση 
των ερευνητικών ικανοτήτων και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αυτό θα μετρηθεί 
βάσει της συνεισφοράς που θα εξασφαλιστεί από το «Ορίζων 2020» και της αύξησης του αριθμού των επιστη-
μονικών δημοσιεύσεων. Στόχος του ισπανικού ΕΠ «Ανδαλουσία» είναι η αύξηση του αριθμού των υποβαλλό-
μενων αιτήσεων χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Στο πλαίσιο του κροατικού ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα 
και συνοχή», δείκτης αποτελέσματος είναι ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ στα 
ιρλανδικά ΕΠ είναι ο αριθμός των εταίρων από τον αντίστοιχο κλάδο. Κανένας από τους δείκτες αυτούς δεν 
ορίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ορισμένοι από αυτούς τους δείκτες, ιδίως οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυ-
ξη, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, ενδεί-
κνυνται για τη μέτρηση της καινοτομίας77. Το ΕΤΠΑ ενθαρρύνει τις συνεργίες με ερευνητικά και αναπτυξιακά 
ταμεία, ιδίως δε με το «Ορίζων 2020». Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στο «Ορίζων 2020» θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί ως ένδειξη βελτίωσης των ερευνητικών ικανοτήτων. Ωστόσο, οι δείκτες αυτοί ενδέχεται να παρέχουν 
περιορισμένες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος 
της οικονομικής ανάπτυξης των σχετικών περιφερειών/χωρών.

77 ΟΟΣΑ και Eurostat, «Oslo Manual, guidelines for collecting and interpreting innovation data», 3η έκδοση, 2005.
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Οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΚΤ συνδέονται άμεσα με τις 
παρεμβάσεις του ταμείου

119 
Για το ΕΚΤ, η έννοια του «αποτελέσματος» συνδέεται με τις ειδικές παρεμβά-
σεις του ταμείου. Το αποτέλεσμα καταγράφει τη μεταβολή μιας συγκεκριμένης 
κατάστασης και, τις περισσότερες φορές, αφορά τις υποστηριζόμενες οντότητες 
ή τους υποστηριζόμενους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Απα-
σχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, συνιστάται ο καθορισμός δεικτών 
κατά το δυνατόν εγγύτερων προς τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαί-
σιο της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας. Επιπλέον, για το ΕΚΤ η έννοια 
του «αντικτύπου» συνδέεται με την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί 
σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας. Πρόκειται για το όφελος που αποκομίζουν 
ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, πέραν των συμμετεχόντων ή των οντοτήτων που 
είναι οι άμεσοι αποδέκτες της στήριξης.

120 
Άλλως ειπείν, δίδεται έμφαση στις άμεσες επιδράσεις που εξασφαλίζουν οι παρεμ-
βάσεις του ΕΚΤ και περιορίζεται κατά το δυνατόν η πιθανή επίδραση εξωγενών 
παραγόντων στον συγκεκριμένο δείκτη. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι άμεσα 
(κατάσταση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας) ή μακροπρό-
θεσμα (κατάσταση κάποια στιγμή μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας) 
(βλέπε πλαίσιο 12).

Παράδειγμα δείκτη αποτελέσματος του ΕΚΤ που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
ΕΠ «Ανθρώπινο κεφάλαιο» στη Ρουμανία

Η απασχόληση σε μη γεωργικές επιχειρήσεις σε αστικές περιοχές της Ρουμανίας θα ενισχυθεί με την υποστή-
ριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση υφιστάμενων ΜΜΕ να δημιουργήσουν νέες θέσεις 
εργασίας, καθώς και με την παροχή ειδικά προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες συμβουλών ή καθο-
δήγησης και επιχειρηματικής κατάρτισης.

Ο ειδικός στόχος μετράται με τη βοήθεια τριών δεικτών αποτελέσματος, ένας εκ των οποίων είναι «ο αριθμός 
των υπαρχουσών και των νέων θέσεων εργασίας, 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων υπέρ των 
ανέργων και των οικονομικώς μη ενεργών ατόμων». Οι θέσεις εργασίες που λαμβάνονται υπόψη συνδέονται 
με τους συμμετέχοντες στις δράσεις του ΕΚΤ.
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Η μέτρηση του αντικτύπου των παρεμβάσεων τόσο του ΕΤΠΑ όσο 
και του ΕΚΤ προϋποθέτει αξιολογήσεις

121 
Ο αντίκτυπος των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ θα πρέπει να διαπιστωθεί 
μέσω αξιολογήσεων που θα πραγματοποιηθούν τόσο κατά την υλοποίηση του ΕΠ 
όσο και μετά το πέρας αυτής (εκ των υστέρων αξιολόγηση)78. Η διαδικασία αυτή θα 
είναι απαιτητικότερη για τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ, καθώς οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να συλλέξουν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα που αποδί-
δονται άμεσα στα έργα. Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον ένα αποτέλεσμα, 
παραδείγματος χάριν, η αύξηση του αριθμού των επιστημονικών δημοσιεύσεων, 
μπορεί να αποδοθεί στις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ ή σε άλλους εξωγενείς παράγοντες, 
θα πρέπει να γίνει σύγκριση με τις οντότητες που δεν έλαβαν καμία ενίσχυση, μέσω 
αξιολόγησης για την οποία θα πρέπει να συγκεντρωθούν πρόσθετες πληροφορίες.

122 
Για τον λόγο αυτό, στην Πολωνία, οι διαχειριστικές αρχές εισήγαγαν, σε εθελοντική 
βάση, δείκτες άμεσου αποτελέσματος, με σκοπό την καταγραφή των άμεσων οφελών 
από τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ και την εξασφάλιση των στοιχείων που χρειάζονται για 
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντικτύπου 
των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ. Αυτοί οι δείκτες άμεσου αποτελέσματος δεν περιλαμ-
βάνονται στα ΕΠ και για αυτούς δεν ισχύει η υποχρέωση της τακτικής αναφοράς 
στοιχείων στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία που 
αφορούν τα άμεσα αποτελέσματα δεν θα είναι αμέσως διαθέσιμα για χρήση από την 
Επιτροπή και το ευρύ κοινό (μέσω της πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων των ΕΔΕΤ).

123 
Όσον αφορά το ΕΚΤ, τα στοιχεία σχετικά με τα άμεσα αποτελέσματα θα συνδέο-
νται κατευθείαν με τις παρεμβάσεις, γεγονός που θα ενισχύει τη βάση τεκμηρίω-
σης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του αντικτύπου των παρεμβάσεων 
του ΕΚΤ, ενώ οι πρόσθετες πληροφορίες που θα χρειάζονται θα είναι λιγότερες 
από ό,τι για τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ.

Οι τιμές βάσης και οι τιμές-στόχος υπολογίζονται διαφορετικά 
για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό του 
«αποτελέσματος»

124 
Οι τιμές βάσης και οι τιμές-στόχος που καθορίζονται για τους δείκτες αποτελέσμα-
τος του ΕΤΠΑ βασίζονται κυρίως στις στατιστικές που τηρούν οι εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες για το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων των παρεμβάσεων του ταμείου. Οι 
στατιστικές αυτές λαμβάνουν υπόψη όλους τους εξωγενείς παράγοντες και καταγρά-
φουν τον αντίκτυπο για ολόκληρη τη χώρα/περιφέρεια. Αυτοί οι δείκτες αποτελέσματος 
δεν καθορίζουν τις τιμές-στόχο ως προς τις επιδόσεις των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ και, 
για τον λόγο αυτό, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως τα άμεσα αποτελέσματα των ΕΠ. 
Η υποχρέωση λογοδοσίας σχετικά με την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών βαρύνει 
κατά κύριο λόγο τα κράτη μέλη και σε μικρότερο βαθμό τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ.

78 Άρθρα 56 και 57 του 
κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013.
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125 
Όσον αφορά το ΕΚΤ, οι τιμές βάσης και οι τιμές-στόχος υπολογίζονται κυρίως 
βάσει ιστορικών στοιχείων ή προηγούμενης πείρας άμεσα συνδεόμενων με τις 
παρεμβάσεις του ΕΚΤ, δηλαδή οι δείκτες αποτελέσματος αποτελούν συνάρτηση 
των δεικτών εκροής. Παραδείγματος χάριν, για τον κοινό δείκτη «Συμμετέχοντες 
που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπα-
σχόλησης, αμέσως μετά την αποχώρησή τους από το πρόγραμμα», η τιμή βάσης 
αντιστοιχεί στον συντελεστή επιδόσεων (ποσοστό των ατόμων που βρήκαν απα-
σχόληση μετά τη συμμετοχή τους σε κατάρτιση του ΕΚΤ) που επιτυγχάνεται στο 
πλαίσιο παρεμφερών προγραμμάτων.

126 
Οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΚΤ δηλώνουν τη συνεισφορά των ΕΠ στην επίτευ-
ξη των ειδικών στόχων και μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της 
συνεισφοράς των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στους δείκτες στρατηγικού αποτελέσμα-
τος που καθορίζονται στη ΣΕΣ. Η υποχρέωση λογοδοσίας όσον αφορά την επί-
τευξη των αποτελεσμάτων βαρύνει σαφώς τις διαχειριστικές αρχές. Δεδομένου 
ότι τα αποτελέσματα καθορίζονται βάσει του πληθυσμού που ωφελείται από τη 
χρηματοδότηση που παρέχει το ΕΚΤ, οι διαχειριστικές αρχές αναμένεται να έχουν 
αυξημένη επιρροή στην επίτευξη των αποτελεσμάτων.

127 
Όσον αφορά το ΕΚΤ, κάθε χρόνο πρέπει να καταγράφονται στοιχεία79 για το σύνολο 
των συμμετεχόντων (πλην ελάχιστων εξαιρέσεων) και των οντοτήτων. Για τον 
υπολογισμό των κοινών δεικτών αποτελέσματος (για τους οποίους η ετήσια έκθεση 
υλοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει σχετικά στοιχεία), οι συμμετέχοντες πρέπει να 
εντοπίζονται μόλις ολοκληρώνεται η σχετική δράση. Επιπλέον, κατά περίπτωση, οι 
αναφερόμενες τιμές των δεικτών πρέπει να διακρίνονται βάσει φύλου.

128 
Παρά ταύτα, τα στοιχεία σχετικά με την απασχόληση των συμμετεχόντων δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανικά, δεδομένου ότι ενδέχεται να επηρεάζο-
νται από παράγοντες επί των οποίων οι αρμόδιες για την υλοποίηση του προ-
γράμματος αρχές έχουν περιορισμένο έλεγχο. Σύμφωνα με τη σχετική καθοδήγη-
ση που παρείχε η Επιτροπή, τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την κατάσταση 
των συμμετεχόντων κατά την αποχώρησή τους από συγχρηματοδοτούμενο 
έργο80. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων 
αποχωρήσει από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πριν από την ολοκλήρωσή 
του, η απασχόληση που θα βρει στην πορεία θα υπολογιστεί ως αποτέλεσμα, 
ακόμη και εάν αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί πρωτίστως στη συμμετοχή του στο 
πρόγραμμα κατάρτισης, αλλά περισσότερο στην κοινωνικοοικονομική συγκυρία 
στη συγκεκριμένη χώρα/περιφέρεια ή σε άλλους παράγοντες.

129 
Στο γράφημα 15 συνοψίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 
διαφόρων προσεγγίσεων που ακολουθούνται για τα δύο ταμεία όσον αφορά τους 
δείκτες επιδόσεων.

79 Εξαιρούνται οι δείκτες 
«άστεγοι ή άτομα που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση» 
και «από αγροτικές περιοχές».

80 «Monitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy, 
European Social Fund, 
guidance document», Ιούνιος 
2015.
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προσεγγίσεων που ακολουθούνται για τη 
μέτρηση των επιδόσεων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ

Γρ
άφ

ημ
α 

15

1 Βλέπε σημείο 112.

Πηγή: ΕΕΣ.

• Οι δείκτες αποτελέσματος δεν καθιστούν δυνατή τη 
μέτρηση του άμεσου αντικτύπου των παρεμβάσεων. 

• ∆εν συγκεκντρώνονται τα αποτελέσματα των 
μεμονωμένων έργων. Για τις αξιολογήσεις θα απαιτηθεί
η συλλογή πρόσθετων στοιχείων σχετικά με τα άμεσα 
αποτελέσματα των έργων.

• Στοιχεία σχετικά με τα άμεσα αποτελέσματα των έργων 
δεν υποβάλλονται τακτικά στην Επιτροπή και, ως εκ 
τούτου, δεν υπάρχει τακτικός έλεγχός τους.

• ∆εν υπάρχουν κοινοί δείκτες αποτελέσματος και, 
επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα συγκέντρωσης
των αποτελεσμάτων σε επίπεδο ΕΕ1.

• Οι κοινοί δείκτες εκροής δεν είναι υποχρεωτικοί παρά 
μόνον όταν χρειάζονται.

• Μεγάλος αριθμός ειδικών δεικτών.
• Οι διάφορες κατηγορίες παρέμβασης δεν 

ευθυγραμμίζονται με τις επενδυτικές προτεραιότητες.

• Οι δείκτες αποτελέσματος μετρούν τον άμεσο 
αντίκτυπο των παρεμβάσεων στα πρόσωπα.

• Υπάρχουν πληροφορίες για τα άμεσα αποτελέσματα 
που συνδέονται απευθείας με τις παρεμβάσεις. 
Υπάρχει σταθερή βάση για τη θεμελίωση των 
αξιολογήσεων του αντικτύπου των παρεμβάσεων.

• Στοιχεία σχετικά με τα άμεσα αποτελέσματα των 
έργων υποβάλλονται τακτικά στην Επιτροπή και είναι 
εγκαίρως διαθέσιμα. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται 
σε έλεγχο.

• Υπάρχουν κοινοί δείκτες εκροής και αποτελέσματος 
που αφορούν τα πρόσωπα, γεγονός που καθιστά 
δυνατή τη συλλογή στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ.

• Οι διάφορες κατηγορίες παρέμβασης 
ευθυγραμμίζονται με τις επενδυτικές προτεραιότητες.

• Ενισχύεται η υποχρέωση λογοδοσίας όσον αφορά
την επίτευξη των αποτελεσμάτων (για τις 
παρεμβάσεις οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν
την κατάσταση των υποστηριζόμενων προσώπων / 
οντοτήτων).

• Οι δείκτες αποτελέσματος παρέχουν μια συνολική 
εικόνα των σημαντικότερων επιπτώσεων που 
αναμένονται για την περιφέρεια/χώρα.

• Υπάρχουν κοινοί δείκτες εκροής, γεγονός που καθιστά 
δυνατή τη συγκέντρωση στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ.

• Οι δείκτες αποτελέσματος δεν παρέχουν 
συνολική εικόνα της επιδιωκόμενης στρατηγικής 
μεταβολής. 

• Για τις αξιολογήσεις θα απαιτηθεί
η συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων.

• Τα κράτη μέλη οφείλουν να συγκεντρώνουν 
μεγάλο όγκο στοιχείων.

• Μεγάλος αριθμός ειδικών δεικτών.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΚΤΕΤΠΑ
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Οι διαφορές στη μεθοδολογία και ο υπερβολικά μεγάλος 
αριθμός ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών θα επιφέρουν 
σημαντική διοικητική επιβάρυνση, ωστόσο μένει να 
διαπιστωθεί με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία 
αυτά

Διαφορετικές οι απαιτήσεις αναφοράς στοιχείων μεταξύ ΕΤΠΑ και 
ΕΚΤ

130 
Το γεγονός ότι με τους ειδικούς κανονισμούς των ταμείων θεσπίστηκαν διαφορε-
τικές απαιτήσεις για τη συλλογή και την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις επιδό-
σεις από την άποψη των εκροών και των αποτελεσμάτων συνιστά, κατά την άπο-
ψή μας, αδυναμία του συστήματος που εφαρμόζεται για την περίοδο 2014-2020. 
Η έννοια των επιδόσεων διαφέρει μεταξύ των δύο ταμείων και, ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται να αναπτύξουν ειδικά ανά ταμείο συστήματα παρακο-
λούθησης των επιδόσεων, ακόμη και στην περίπτωση των πολυταμειακών ΕΠ.

131 
Επιπλέον, υπάρχει το ζήτημα του συνολικού αριθμού των διαφόρων δεικτών 
επιδόσεων: υπάρχουν χιλιάδες δείκτες επιδόσεων για τις εκροές και για τα απο-
τελέσματα, τόσο κοινοί όσο και ειδικοί ανά πρόγραμμα. Οι διαχειριστικές αρχές 
θα πρέπει να συγκεντρώσουν και να αναφέρουν στοιχεία για όλους. Επίσης, 
πέραν των εργασιών που εκτελούν σχετικά με την κανονικότητα των δαπανών, 
οι ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να εξακριβώσουν εάν τα συστήματα συλλογής και 
αποθήκευσης στοιχείων είναι αξιόπιστα.

132 
Κατά την άποψή μας, υπάρχει κίνδυνος αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον 
αφορά τη συλλογή σχετικών με τις επιδόσεις στοιχείων να οδηγήσει σε σημα-
ντική διοικητική επιβάρυνση των διαχειριστικών αρχών, χωρίς ανάλογο όφελος. 
Επιπροσθέτως, εξακολουθεί να είναι ασαφές με ποιον τρόπο τα κράτη μέλη ή/και 
η Επιτροπή προτίθενται να αξιοποιούν και να παρακολουθούν τις πληροφορίες 
για τις οποίες θα συγκεντρώνονται στοιχεία.
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Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται σχετικά με τις εκροές και 
τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
ενίσχυση της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων 
για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού

133 
Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι η Επιτροπή διαθέτει μεγάλη ποικιλία στοιχείων 
σχετικά με τις επιδόσεις από την άποψη των εκροών και των αποτελεσμάτων. 
Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερομένους σε πραγματικό χρόνο 
μέσω της πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή. Μπορούν, επομένως, 
να χρησιμοποιούνται όχι μόνο από τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή, αλλά και 
από τρίτους ενδιαφερομένους.

134 
Η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη τα πραγματικά στοιχεία σχετικά με τις επι-
δόσεις, προκειμένου να επαναξιολογήσει την εγκυρότητα του ιστορικού μονα-
διαίου κόστους που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των τιμών-στόχου ή/και 
την επιβεβαίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Σε 
παλαιότερη έκθεσή μας εντοπίσαμε παραδείγματος χάριν σημαντικές αποκλίσεις 
στο μοναδιαίο κόστος της κατασκευής αυτοκινητοδρόμων μεταξύ διαφορετικών 
κρατών μελών. Συστήσαμε στην Επιτροπή να αναλύσει τις αιτίες των εν λόγω 
αποκλίσεων και να εξασφαλίσει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών81.

135 
Θεωρούμε ότι αυτό θα άνοιγε τον δρόμο για την αξιοποίηση αυτών των πλη-
ροφοριών για μια ακόμη περισσότερο βασισμένη στις επιδόσεις κατανομή των 
κεφαλαίων στις διάφορες παρεμβάσεις μετά το 2020 (βλέπε πλαίσιο 13). Ο ΚΚΔ 
προβλέπει κοινά σχέδια δράσης που εξαρτούν το ύψος της χρηματοδότησης απο-
κλειστικά από τον βαθμό επίτευξης των εκροών ή των αποτελεσμάτων82. Ωστόσο 
κανένα από τα 28 κράτη μέλη δεν έχει μέχρι στιγμής αξιοποιήσει τη δυνατότητα 
αυτή σε κάποιο ΕΠ του. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι τα κράτη μέλη είναι 
απρόθυμα να εφαρμόσουν μηχανισμούς βασισμένους στις επιδόσεις για την 
κατανομή της χρηματοδότησης. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται και στο γεγονός ότι 
δεν υφίστανται ακόμη επαρκώς αξιόπιστα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με το 
μέσο μοναδιαίο κόστος.

136 
Για την μετά το 2020 περίοδο, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι περισσότερο σε 
θέση να καθορίζουν τον προϋπολογισμό που απαιτείται για την αντιμετώπιση των 
αναγκών τους, την εφαρμογή των ειδικών συστάσεων ανά χώρα και την επίτευξη 
των εκροών και αποτελεσμάτων που αναμένονται από τα ΕΠ.

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

82 Άρθρο 106 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
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Κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι προσεγγίσεις που εφαρμόζο-
νται για την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων εξελίσσονται συνήθως συν τω χρόνω, και τροποποι-
ούνται με κάθε νέο δημοσιονομικό προγραμματισμό. Επίσης, οι προσεγγίσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα, 
δεδομένου ότι πρέπει να είναι εναρμονισμένες με το συγκεκριμένο εθνικό πολιτικό πλαίσιο83.

Ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί διαφορετικούς ορισμούς της «κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων», και επι-
σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινώς αποδεκτός τυποποιημένος ορισμός της έννοιας αυτής, ούτε ενιαίο μοντέλο 
για την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων84.

Γενικά, δύο είναι οι κύριες προσεγγίσεις:

Σκοπός της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων είναι η παροχή πληροφοριών στους αρμοδίους για 
τη λήψη αποφάσεων ή η μεταβολή του τρόπου με τον οποίο καταρτίζονται οι προϋπολογισμοί85. Τα διατιθέμε-
να κονδύλια πρέπει ήδη να συνδεθούν με μετρήσιμα αποτελέσματα. Ωστόσο, προς το παρόν, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, οι πληροφορίες για μελλοντικές ή παρελθούσες επιδόσεις χρησιμοποιούνται 
παράλληλα με άλλα στοιχεία.

Από την άλλη μεριά, προϋπολογισμός βάσει επιδόσεων είναι αυτός που συνδέει ρητά κάθε αύξηση των πόρων 
με αντίστοιχη αύξηση των εκροών ή άλλων αποτελεσμάτων. Γενικώς, ο προϋπολογισμός βάσει επιδόσεων πε-
ριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το έργο που έχει ήδη ή αναμένεται να επιτελέσει ένας οργανισμός με τους 
χρηματοοικονομικούς πόρους που τίθενται στη διάθεσή του. Αυτό σημαίνει ότι οι διατιθέμενοι πόροι καθο-
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137 
Συνολικά, η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε κατά τρόπο αποτελεσματικό τις συμφω-
νίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2014-2020 
στον τομέα της συνοχής. Ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη 
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, εστίασε τη χρηματοδότηση στη στρατη-
γική «Ευρώπη 2020» και εξασφάλισε τη διατύπωση περισσότερο τεκμηριωμένης 
λογικής παρέμβασης στα επιχειρησιακά προγράμματα. Ωστόσο, δεν κατόρθωσε 
να εναρμονίσει τις ρυθμίσεις σχετικά με την οικονομική παρακολούθηση μεταξύ 
των ταμείων και να εξασφαλίσει ενιαίο ορισμό των δεικτών επιδόσεων για τη 
μέτρηση των εκροών και των αποτελεσμάτων. Αυτό, ωστόσο, θα ήταν αναγκαίο 
προκειμένου να είναι λυσιτελής η συλλογή και σύγκριση στοιχείων σχετικά με τις 
επιδόσεις μεταξύ προγραμμάτων. Επιπλέον, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού 
αριθμού δεικτών επιδόσεων που πρέπει να παρακολουθούνται, καθώς και της 
διαρκούς ανάγκης για συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να διαπιστώνεται 
ο αντίκτυπος των κεφαλαίων της ΕΕ, υπάρχει κίνδυνος αυτός ο μηχανισμός επιδό-
σεων να επιφέρει σημαντική διοικητική επιβάρυνση κατά την περίοδο 2014-2020.

Η Επιτροπή κατόρθωσε να ελέγξει τις καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευση 
των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων

138 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τη νομοθετική δέσμη για 
την πολιτική συνοχής τον Δεκέμβριο του 2013, ήτοι ακριβώς πριν από την έναρξη 
της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Σε σύγκριση με την προηγούμενη 
περίοδο, αυτό αντιστοιχεί σε καθυστέρηση πέντε μηνών, οφειλόμενη εν μέρει 
στην καθυστερημένη υποβολή της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής και εν 
μέρει στο γεγονός ότι απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την έγκριση του παράγωγου 
δικαίου τον Ιανουάριο του 2016, ήτοι αφότου είχε εγκρίνει την πλειονότητα των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων (βλέπε σημεία 33 έως 37).

139 
Γενικά, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η Επιτροπή ενέκρινε τις ΣΕΣ και τα 
ΕΠ εντός της προθεσμίας που ορίζεται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων: 
η τελευταία συμφωνία εταιρικής σχέσης εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2014 και το 
τελευταίο επιχειρησιακό πρόγραμμα τον Δεκέμβριο του 2015. Η Επιτροπή υιοθέ-
τησε μια προορατική προσέγγιση και άρχισε ανεπίσημες διαπραγματεύσεις ήδη 
από το 2012. Με τον τρόπο αυτό μετριάστηκε επίσης ο αντίκτυπος της καθυστέ-
ρησης στην έγκριση των κανονισμών. Ακόμη, κατήρτισε σημαντικό αριθμό καθο-
δηγητικών σημειωμάτων απευθυνόμενων στα κράτη μέλη, αν και αυτό έγινε κατά 
τρόπο αποσπασματικό και σε όψιμο στάδιο της διαδικασίας (Σεπτέμβριος 2014). 
Η Επιτροπή οριστικοποίησε τα καθοδηγητικά σημειώματα μόνον μετά τη θέσπιση 
του νομοθετικού πλαισίου (Δεκέμβριος 2013) (βλέπε σημεία 47 έως 48).
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140 
Τα κράτη μέλη υπέβαλαν εγκαίρως το σύνολο των ΣΕΣ (έως τον Απρίλιο του 2014) 
και, κατά μέσο όρο, οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν σε διάστημα πέντε μη-
νών, ήτοι σε διάστημα σημαντικά μικρότερο από αυτό που απαιτήθηκε κατά την 
προετοιμασία των ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, γεγονός που συνετέλεσε στη 
μερική αντιστάθμιση των καθυστερήσεων (βλέπε σημεία 48 έως 49).

141 
Τα κράτη μέλη υπέβαλαν την πλειονότητα (85 %) των σχεδίων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Για το 15 % των επι-
χειρησιακών προγραμμάτων, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να αρχίσει επίσημες 
διαπραγματεύσεις εντός τριμήνου από την υποβολή των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης. Κατά μέσο όρο, για την έγκριση ενός ΕΠ απαιτήθηκαν περίπου οκτώ μή-
νες (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι αναμονής, ήτοι οι περίοδοι μεταξύ 
της αποστολής των παρατηρήσεων στα κράτη μέλη και της υποβολής του ΕΠ). 
Το διάστημα αυτό είναι ανάλογο με το αντίστοιχο στο πλαίσιο της προηγούμενης 
περιόδου. Έως τον Δεκέμβριο του 2014, είχε εγκριθεί το 64 % των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απα-
σχόληση». Κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού (2007-2013), στο 
ίδιο διάστημα είχε εγκριθεί το 98 % των ΕΠ. Αυτό οφείλεται κυρίως στην καθυστέ-
ρηση στην έγκριση της νομοθετικής δέσμης (βλέπε σημείο 49).

142 
Αυτό υποδηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν απαιτητικότερες, γεγονός που 
οφείλεται κυρίως στις πρόσθετες απαιτήσεις, όπως τις εκ των προτέρων αιρε-
σιμότητες ή την απαίτηση για ρητή διατύπωση της λογικής της παρέμβασης, σε 
προβλήματα ΤΠ, καθώς και στην ανάγκη για πολλαπλούς γύρους εγκρίσεων από 
την Επιτροπή που συνεπάγονται χρονοβόρες διυπηρεσιακές και ενδοϋπηρεσια-
κές διαβουλεύσεις. Επιπλέον, τα αρχικά σχέδια των εγγράφων προγραμματισμού 
εμφάνιζαν προβλήματα ποιότητας (βλέπε σημεία 53 έως 55).

Σύσταση 1

Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι νομοθετικές προτάσεις της στον τομέα 
της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020 θα υποβληθούν εγκαίρως 
ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πριν από την έναρξη 
της περιόδου προγραμματισμού.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: κατά την κατάρτιση των 
νομοθετικών προτάσεων για την μετά το 2020 περίοδο.
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Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης ήταν καθοριστικής σημασίας για την 
εστίαση των δαπανών συνοχής στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

143 
Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό μέσο για την 
εξασφάλιση της αποκλειστικής διάθεσης της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ στους 
θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες. Στις ΣΕΣ που εξετά-
στηκαν καλύπτονται στο σύνολό τους οι ουσιώδεις πτυχές και προσδιορίζονται 
οι αναπτυξιακές ανάγκες των κρατών μελών, καθώς και οι προτεραιότητές τους 
για επενδύσεις. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πέτυχαν την επικέντρωση της 
χρηματοδότησης της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 στους στόχους της στρατη-
γικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η χρηματοδότηση 
εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό καίριων τομέων στο 
πλαίσιο των θεματικών στόχων και, κατά κανόνα, παρατηρήθηκε υπέρβαση των 
ειδικών ανά ταμείο απαιτήσεων θεματικής συγκέντρωσης. Συνολικά, σε σύγκριση 
με την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, διατίθενται περισσότερα κονδύλια 
για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, την κλιματική αλλαγή και την απασχόληση 
και λιγότερα για τις μεταφορές και το περιβάλλον (βλέπε σημεία 57 και 68).

144 
Ωστόσο, σημειώνουμε ότι οι παρεχόμενες στις ΣΕΣ πληροφορίες δεν είναι 
πάντοτε συνεπείς προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα και ότι, στην περίπτωση των κρατών μελών που κάνουν χρήση 
των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον κανονισμό για το ΕΤΠΑ, οι χρηματο-
οικονομικές πληροφορίες που περιέχονται στα ΕΠ δεν καθιστούν πάντα δυνατή 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης 
(βλέπε σημείο 69).

Σύσταση 2

α) Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή τις χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική παρακολού-
θηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης (συμπε-
ριλαμβανομένων των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον κανονισμό για 
το ΕΤΠΑ).

β) Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις αποκλειστικής διάθεσης της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ για την 
επίτευξη των θεματικών στόχων.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση: από το 2017 και εξής, σε ετήσια βάση.



81Συμπεράσματα και συστάσεις 

145 
Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης τους τα κύρια 
αποτελέσματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν, αλλά, κατά κανόνα, δεν προβαί-
νουν σε ποσοτικώς προσδιορισμένη εκτίμηση της αναμενόμενης συνεισφοράς 
των ΕΔΕΤ στην επίτευξη των τιμών-στόχου. Είναι, ωστόσο, προφανές ότι για την 
επίτευξη των περισσότερων από τα αποτελέσματα που καθορίζονται στις ΣΕΣ θα 
απαιτηθεί σημαντική συνεισφορά από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, πέραν 
των δαπανών από τα ΕΔΕΤ, αλλά και πρόσθετα ρυθμιστικά μέτρα και διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, η μη επίτευξη ενός αποτελέσματος ενδέχεται να 
μην οφείλεται στην αποτυχία των παρεμβάσεων των ΕΔΕΤ, αλλά σε παράγοντες 
εκτός της σφαίρας επιρροής τους, όπως η δυσμενής κοινωνικοοικονομική συγκυ-
ρία ή/και αναποτελεσματικές εθνικές πολιτικές (βλέπε σημεία 74 έως 80).

Μολονότι από τα επιχειρησιακά προγράμματα προκύπτει με μεγαλύτερη 
σαφήνεια τι επιδιώκεται με τις παρεμβάσεις και πώς αυτό αναμένεται να 
επιτευχθεί, αυτά είναι συγχρόνως πολυπλοκότερα

146 
Όσον αφορά την πλειονότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εξετά-
στηκαν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ανέπτυξαν με επιτυχία προγράμματα με 
περισσότερο τεκμηριωμένη λογική παρέμβασης, στα οποία δηλαδή προσδιορί-
ζονταν οι επιδιώξεις της παρέμβασης (ειδικοί στόχοι / αποτελέσματα), καθώς και 
ο τρόπος με τον οποίο αυτές προβλέπεται να επιτευχθούν (χρηματοδότηση-δρά-
σεις-εκροές). Οι όποιες αδυναμίες οφείλονταν στην μη καταγραφή των αναπτυ-
ξιακών αναγκών και στο γεγονός ότι οι στόχοι δεν έμοιαζαν να αντιστοιχούν στις 
διαπιστωμένες ανάγκες. Οι στόχοι συχνά καθορίζονταν εξαιρετικά αδρομερώς 
ή υπήρχαν αμφιβολίες ως προς το αν οι δράσεις που παρουσιάζονται στο ΕΠ θα 
συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων του. Σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις υπάρχει κίνδυνος οι δημόσιες δαπάνες να κατανεμηθούν ενδεχομένως 
εσφαλμένα ή να μην χρησιμοποιηθούν κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο 
(βλέπε σημεία 81 έως 87).

147 
Η πολυπλοκότητα των ΕΠ της περιόδου 2014-2020 εξαρτάται κυρίως από τις εξής 
παραμέτρους: από τον αριθμό των αξόνων προτεραιότητας που καθορίζουν τα 
κράτη μέλη, από τον αριθμό των επενδυτικών προτεραιοτήτων που περιλαμ-
βάνουν οι άξονες αυτοί και από τον αριθμό των κατηγοριών περιφερειών που 
καλύπτουν τα ΕΠ. Επιπλέον, εξαρτάται από τον αριθμό των ειδικών ανά πρόγραμ-
μα δεικτών που επιλέγουν τα κράτη μέλη. Τα ΕΠ της περιόδου 2014-2020 είναι 
σχεδιασμένα ως τρισδιάστατοι πίνακες με τη μορφή μήτρας που συνδυάζουν 
τους άξονες προτεραιότητας που ορίζουν χωριστά τα κράτη μέλη, τις επιλε-
γείσες επενδυτικές προτεραιότητες και τα είδη των περιφερειών στις οποίες 
απευθύνονται τα προγράμματα αυτά. Μολονότι κατά τον τρόπο αυτό διασφαλί-
ζεται η στρατηγική συνοχή του προγραμματισμού, αυξάνεται επίσης σημαντικά 
ο αριθμός των δεικτών επιδόσεων που πρέπει να παρακολουθούνται, καθώς 
πολλαπλασιάζονται προκειμένου να ληφθεί υπόψη το ειδικό πλαίσιο στο οποίο 
πραγματοποιείται η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ. Στο δείγμα των ΕΠ που 
εξετάστηκαν, ο αριθμός των δεικτών εκροής αυξήθηκε έως και κατά 450 % και 
αριθμός των δεικτών αποτελέσματος έως και κατά 500 % περίπου (βλέπε σημεία 
88 έως 91).
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ταμείου όσον αφορά την ταξινόμηση 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων και η μέτρηση των επιδόσεων 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων ενδέχεται να δυσχεράνουν την 
παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών τα επόμενα χρόνια

148 
Η προσέγγιση που εφαρμόζεται για τη χρηματοοικονομική παρακολούθηση των 
επενδύσεων διαφέρει μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, αλλά και μεταξύ κρατών 
μελών με περιφέρειες που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες (όπως λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες σε μετάβαση και περισσότερο ανεπτυγ-
μένες περιφέρειες). Ειδικά στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, η σύνδεση μεταξύ των 
δράσεων και της χρηματοδότησης δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί εύκολα, δεδο-
μένου ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν είναι ευθυγραμμισμένες με 
τις επενδυτικές προτεραιότητες. Αυτό θα αποτελέσει πρόσκομμα για την παρα-
κολούθηση της προόδου, καθώς δεν θα προκύπτει σαφώς ποια ποσά διατέθηκαν 
για την υλοποίηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ (βλέπε σημεία 92 έως 99).

149 
Υπάρχουν επίσης διαφορές μεταξύ των ταμείων όσον αφορά τη χρήση κοινών 
δεικτών εκροής και τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν πρόσθε-
τους, ειδικούς ανά πρόγραμμα, δείκτες εκροής. Στην περίπτωση του ΕΤΠΑ και 
πάλι, θα αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη η συγκέντρωση των αναγκαίων πληρο-
φοριών σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά τις εκροές, δεδομένου ότι τα κράτη 
μέλη επέλεξαν, κατά μέσο όρο, σχεδόν τόσους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες 
όσους και κοινούς. Συνολικά, για το ΕΤΠΑ, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, επιπλέον 
των 40 κοινών δεικτών εκροής, ανέπτυξαν 2 240 διαφορετικούς ειδικούς ανά 
πρόγραμμα δείκτες εκροής. Κατά μέσο όρο, κάθε ΕΠ του ΕΤΠΑ χρησιμοποίησε 
13,2 διαφορετικούς ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες εκροής και 14,8 κοινούς 
δείκτες εκροής (βλέπε σημεία 100 έως 109).

150 
Η κατάσταση είναι ακόμη προβληματικότερη στην περίπτωση των δεικτών 
αποτελέσματος, καθώς οι δείκτες του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ μετρούν διαφορετικά 
στοιχεία και μάλιστα με διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα, η έννοια του «αποτελέσμα-
τος» τυγχάνει διαφορετικής ερμηνείας στους ειδικούς κανονισμούς των ταμείων. 
Κοινοί δείκτες αποτελέσματος δεν υπάρχουν για το ΕΤΠΑ, αλλά μόνον για το ΕΚΤ, 
και δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Συνολικά, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ανέπτυξαν 
2 955 ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελέσματος για το ΕΤΠΑ και, κατά μέσο 
όρο, για κάθε ΕΠ του ΕΤΠΑ χρησιμοποιήθηκαν 17,4 διαφορετικοί ειδικοί δείκτες 
αποτελέσματος. Όσον αφορά το ΕΚΤ, υπάρχουν 23 κοινοί δείκτες αποτελέσμα-
τος και επιπλέον 1 976 ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελέσματος. Κατά 
μέσο όρο, κάθε ΕΠ του ΕΚΤ χρησιμοποίησε 3,1 κοινούς δείκτες αποτελέσματος 
και 14,4 διαφορετικούς ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελέσματος. Ως εκ 
τούτου, φαίνεται να στερείται νοήματος οποιαδήποτε συγκέντρωση δεδομένων 
σε επίπεδο ΕΕ. Συνολικά, δεδομένου του κόστους της συλλογής των εν λόγω 
στοιχείων σε τακτική βάση, ο αριθμός των δεικτών επιδόσεων φαντάζει υπερβο-
λικός. Στη γνώμη μας αριθ. 1/201786 συστήσαμε να εναρμονιστούν οι ορισμοί των 
εννοιών «εκροές» και «αποτελέσματα» στο πλαίσιο της μέτρησης των επιδόσεων 
(βλέπε σημεία 110 έως 130).

86 Βλέπε γνώμη αριθ. 1/2017 
σχετικά με πρόταση 
τροποποίησης του 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης 
(σημείο 148).
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Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να κατανέμουν τους διατιθέμενους χρηματο-
οικονομικούς πόρους στους διάφορους τομείς παρέμβασης, καθώς και τα σχετικά 
με τις επιδόσεις στοιχεία κατά κατηγορία περιφέρειας (όπως λιγότερο ανεπτυγ-
μένη περιφέρεια, περιφέρεια σε μετάβαση και περισσότερο ανεπτυγμένη περι-
φέρεια). Διαπιστώσαμε ότι στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις. Οι διαφορετικές αυτές εθνικές προσεγγίσεις έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στον αριθμό, τις τιμές-στόχο και τα ορόσημα των δεικτών εκροής, τα 
βασικά στάδια της υλοποίησης των ΕΠ και τους χρησιμοποιούμενους χρηματο-
οικονομικούς δείκτες, καθώς οι τιμές των δεικτών εκροής και αποτελέσματος 
κατά είδος περιφέρειας καθορίζονται βάσει διαφορετικών κλείδων κατανομής. 
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η έλλειψη κοινής προσέγγισης εγείρει αμφιβο-
λίες για τη συγκρισιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριακών στοιχείων που 
παρέχουν κράτη μέλη με περιφέρειες που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. 
Συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ικανοποίηση των απαιτήσεων 
θεματικής συγκέντρωσης (βλέπε σημεία 100 έως 101).

Σύσταση 3

Η Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει κοινούς ορισμούς των εννοιών «εκροή» και 
«αποτέλεσμα» και να προτείνει τη συμπερίληψή τους στον δημοσιονομικό κανο-
νισμό, καθώς και να εξασφαλίσει ότι οι ορισμοί αυτοί θα χρησιμοποιούνται στις 
προτάσεις τομεακών κανονισμών για τις περιόδους μετά το 2020.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: κατά την κατάρτιση των 
νομοθετικών προτάσεων για την μετά το 2020 περίοδο.

Σύσταση 4

Η Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει ανάλυση των ειδικών ανά πρόγραμμα και των 
κοινών δεικτών της περιόδου 2014-2020 όσον αφορά τις εκροές και τα αποτελέ-
σματα, προκειμένου να εντοπιστούν οι πλέον συναφείς και ενδεδειγμένοι για τον 
προσδιορισμό του αντικτύπου των παρεμβάσεων της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη πρέπει να διακόπτουν τη χρήση ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών 
που, σε περίπτωση τροποποίησης των προγραμμάτων, καθίστανται περιττοί.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: έως τα μέσα του 2018.
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Όπως και κατά το παρελθόν, ο αντίκτυπος των δαπανών στον τομέα συνοχής 
στην επίτευξη των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων, θα πρέπει να προσδιοριστεί 
μέσω αξιολογήσεων. Αυτό προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα στοιχείων σχετικά με τα 
αποτελέσματα που μπορούν να αποδοθούν άμεσα στις συγχρηματοδοτηθείσες 
δράσεις. Όσον αφορά τα ΕΠ του ΕΚΤ, τα στοιχεία σχετικά με τα άμεσα αποτελέ-
σματα των παρεμβάσεων θα συλλέγονται συστηματικά και θα διαβιβάζονται από 
τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Ωστόσο, οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΤΠΑ δεν 
καταγράφουν τα άμεσα αποτελέσματα των έργων και δεν θα είναι άμεσα δια-
θέσιμοι, εκτός εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να συγκεντρώνουν τα εν λόγω 
πρόσθετα στοιχεία σε εθελοντική βάση (βλέπε σημεία 121 έως 123).

Σύσταση 5

Η Επιτροπή πρέπει

 ο να μεριμνήσει για τη διάδοση των «ορθών πρακτικών» των κρατών μελών 
όσον αφορά τις αξιολογήσεις που είναι οι καταλληλότερες για τη μέτρηση του 
αντικτύπου των παρεμβάσεων της ΕΕ και

 ο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν τα σχέδια αξιολόγησής τους 
ώστε να συμπεριλάβουν τέτοιες «αξιολογήσεις ορθών πρακτικών».

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τη συγκέντρωση των στοιχείων που απαι-
τούνται για τον προσδιορισμό της επίδρασης των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: έως τα τέλη του 2017.

153 
Το γεγονός ότι με τους ειδικούς κανονισμούς των ταμείων θεσπίστηκαν διαφορε-
τικές απαιτήσεις για τη συγκέντρωση και την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις 
επιδόσεις όσον αφορά τις εκροές και τα αποτελέσματα συνιστά μείζονα αδυναμία 
του συστήματος που αναπτύχθηκε για την περίοδο 2014-2020. Από την ανάλυ-
σή μας προκύπτει ότι ορισμένοι δείκτες που ορίζονται ως δείκτες εκροής για το 
ΕΤΠΑ θα μπορούσαν να θεωρηθούν δείκτες αποτελέσματος για το ΕΚΤ. Ωστόσο, 
τα άμεσα αποτελέσματα δεν μετρώνται κατά τρόπο συστηματικό βάσει κοινών 
δεικτών εκροής για το σύνολο των θεματικών στόχων που στηρίζονται με παρεμ-
βάσεις του ΕΤΠΑ (βλέπε σημεία 124 έως 130).
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Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναπτύξουν ειδικά ανά ταμείο 
συστήματα παρακολούθησης των επιδόσεων, ακόμη και στην περίπτωση των 
πολυταμειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι εν λόγω διαφορές όσον 
αφορά τη μεθοδολογία και ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός ειδικών ανά πρόγραμ-
μα δεικτών θα προκαλέσουν σημαντική διοικητική επιβάρυνση, αλλά μένει να 
διαπιστωθεί με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά. Εξακολουθεί 
να είναι ασαφές με ποιον τρόπο τα κράτη μέλη ή/και η Επιτροπή προτίθενται να 
αξιοποιήσουν και να παρακολουθούν τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις σε 
σχέση με τις οποίες πρέπει να συγκεντρώνονται, να ελέγχονται και - τουλάχιστον 
στην περίπτωση των κοινών δεικτών - να υποβάλλονται στην Επιτροπή στοιχεία. 
Ωστόσο, η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις 
όσον αφορά τις εκροές θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη χρήση του 
μοναδιαίου κόστους και των πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
και την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων για την κατανομή των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού στις διάφορες παρεμβάσεις μετά το 2020, λαμβάνοντας περισ-
σότερο υπόψη τις επιδόσεις (βλέπε σημεία 131 έως 134).

Σύσταση 6

Η Επιτροπή πρέπει

 ο να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συγκεντρώνονται μέσω των ετήσιων εκθέσε-
ων υλοποίησης και τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων και των εκ των υστέρων 
αξιολογήσεων για τη συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων και, κατά περί-
πτωση, για την προώθηση της χρήσης της συγκριτικής αξιολόγησης και την 
άντληση διδαγμάτων σε σχέση με την πολιτική κατά την περίοδο 2014-2020·

 ο να εφαρμόσει, κατά περίπτωση, στη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020 την έννοια του 
προϋπολογισμού επί τη βάσει επιδόσεων, που συνδέει κάθε αύξηση των πό-
ρων με αύξηση των εκροών ή άλλων αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επι-
τροπή πρέπει να αξιοποιήσει τα στοιχεία σχετικά με το πραγματικό μοναδιαίο 
κόστος που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: κατά την κατάρτιση των 
νομοθετικών προτάσεων για την μετά το 2020 περίοδο.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα II, του οποίου προεδρεύει η Iliana 
IVANOVA, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη 
συνεδρίασή του της 8ης Φεβρουαρίου 2017.

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

 Klaus-Heiner LEHNE
 Πρόεδρος
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Σύγκριση των κύριων κανονιστικών διατάξεων που θεσπίστηκαν για την περίοδο 
2014-2020 με παρόμοιες διατάξεις προηγούμενων περιόδων

Λογική παρέμβασης

Πλαίσιο επιδόσεων Εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες

Περίοδος 
προγραμμα-

τισμού
Εξέλιξη Θεματική 

συγκέντρωση Δείκτες επιδόσεων

2014-2020  ο Ενισχυμένη 
λογική 
παρέμβασης

 ο Απαιτήσεις 
θεματικής 
συγκέντρωσης 
ανά ταμείο (ΕΤΠΑ 
/ ΕΚΤ), θεματικό 
στόχο (ΕΤΠΑ, ΤΣ) 
ή επενδυτική προ-
τεραιότητα (ΕΚΤ) 
και ανά κατηγορία 
περιφερειών

 ο Διαρθρωμένη χρήση 
δεικτών

 ο Προσδιορισμός 
κοινών δεικτών 
εκροής στη νομική 
βάση (για το ΕΚΤ και 
το ΕΤΠΑ) και κοινών 
δεικτών αποτελέ-
σματος για το ΕΚΤ

 ο Υποχρέωση αναφο-
ράς του συνόλου των 
κοινών δεικτών για 
το ΕΚΤ

 ο Υποχρέωση δημιουργίας 
αποθεματικού επίδοσης 
αντιστοιχούντος στο 
6 % των πόρων που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ, το 
ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση»

 ο Η εφαρμοζόμενη μεθοδο-
λογία για την αξιολόγηση 
των επιδόσεων προβλέπε-
ται στη νομοθεσία

 ο Πιθανότητα απώλειας 
κονδυλίων σε περίπτωση 
σοβαρής αποτυχίας επί-
τευξης των ορόσημων

 ο Θεματικές εκ 
των προτέρων 
αιρεσιμότητες

 ο Γενικοί εκ των 
προτέρων όροι

 ο Υποχρεωτικές
 ο Δυνατότητα 

αναστολής των 
ενδιάμεσων 
πληρωμών

2007-2013  ο Κλασική 
λογική 
παρέμβασης

 ο Η χρηματοδότηση 
κατανέμεται 
στις κατηγορίες 
δαπανών που 
προβλέπονται 
στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας βάσει 
της γεωγραφικής 
επιλεξιμότητας

 ο Ο βαθμός χρησιμο-
ποίησης δεικτών από 
τα διάφορα κράτη 
μέλη ποικίλλει

 ο Οι κοινοί δείκτες 
ορίζονται στις 
κατευθυντήριες 
οδηγίες της Επι-
τροπής και η χρήση 
τους, η οποία δεν 
είναι υποχρεωτική, 
συμφωνήθηκε με τα 
κράτη μέλη το 2008

 ο Αποθεματικό επίδο-
σης 3 % για τον στόχο 
«Σύγκλιση» ή/και τον 
στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση»

 ο Μη υποχρεωτικό, ορίζεται 
με πρωτοβουλία του 
κράτους μέλους

 ο Μη δυνατή η απώλεια 
κονδυλίων

 ο Μη διατύπωση ρη-
τών εκ των προτέ-
ρων αιρεσιμοτήτων

2000-2006  ο Κλασική 
λογική 
παρέμβασης

 ο Επικέντρωση 
στους στόχους 
προτεραιότητας, 
τις κοινοτικές 
πρωτοβουλίες και 
στον πληθυσμό 
που καλύπτουν τα 
ταμεία

 ο Ο βαθμός χρησιμο-
ποίησης δεικτών από 
τα διάφορα κράτη 
μέλη ποικίλλει

 ο Οι κοινοί δείκτες 
ορίζονται στις κα-
τευθυντήριες οδη-
γίες της Επιτροπής 
αλλά παρατίθενται 
ως παραδείγματα, 
χωρίς να παρέχονται 
κίνητρα για τη 
χρήση τους

 ο Υποχρεωτικό αποθεματικό 
επίδοσης 4 % όσον αφορά 
τις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων

 ο Η εφαρμοζόμενη μεθοδο-
λογία για την αξιολόγηση 
των επιδόσεων καθορίζε-
ται από τα κράτη μέλη

 ο Μη δυνατή η απώλεια 
κονδυλίων

 ο Μη διατύπωση ρη-
τών εκ των προτέ-
ρων αιρεσιμοτήτων

Πηγή: ΕΕΣ βάσει της επισκόπησης της ισχύουσας νομοθεσίας και της καθοδήγησης της Επιτροπής.
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Στρατηγική «Ευρώπη 2020», θεματικοί στόχοι και θεματική συγκέντρωση1

Π
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 II
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1. Ανάπτυξη
Το 3 % του ΑΕγχΠ (δημόσιου και ιδιωτικού συνολικά) της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στον τομέα της έρευνας και 
ανάπτυξης (Ε&Α) και της καινοτομίας

2. Εκπαίδευση
Μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε λιγότερο από 10% 
Τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

3. Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα 
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990
Αύξηση στο 20% του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
Αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης

4. Απασχόληση
Απασχόληση του 75% των ατόμων ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών

5. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
Μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια του αριθμού των ατόμων που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυτόν

Ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς

ΘΣ 8 - Προώθηση διατηρήσιμης 
και ποιοτικής απασχόλησης και 
στήριξη της εργασιακής 
κινητικότητας

ΘΣ 9 - Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας και 
των διακρίσεων

ΘΣ 10 - Επένδυση στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και 
την επαγγελματική κατάρτιση 
για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση

ΘΣ 11 - Ενίσχυση της θεσμικής 
ικανότητας των δημόσιων αρχών 
και των ενδιαφερόμενων φορέων 
και της αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης

Βιώσιμη ανάπτυξη

ΘΣ 4 - Υποστήριξη της 
μετάβασης προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους 
τομείς

ΘΣ 5 - Προώθηση της 
προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

ΘΣ 6 - ∆ιατήρηση και 
προστασία του περιβάλλοντος 
και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

ΘΣ 7 - Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών και της 
άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων

Έξυπνη ανάπτυξη

ΘΣ 1 - Ενίσχυση της έρευνας, 
της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτομίας

ΘΣ 2 - Βελτίωση της 
δυνατότητας πρόσβασης στις 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και 
της χρήσης και της ποιότητάς 
τους (στόχος ευρυζωνικής 
σύνδεσης)

ΘΣ 3 - Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ)

1  Η υποχρέωση σύνδεσης των θεματικών στόχων με τους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη δεν προβλέπεται στους κανονισμούς. Θεσπίστηκε από την Επιτροπή σε διάφορα έγγραφα που δημοσιεύθη-
καν από το 2014 και έπειτα.
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Πηγή: ΕΕΣ βάσει της δημοσίευσης της Επιτροπής «Panorama, Inforegio», αριθ. 48, 2013.
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ΘΣ  8

Περιφέρειες μετάβασης

12 % 50 %

15 % 60 %

20 % 80 %

ΘΣ 4

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΤ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΣ

ΘΣ 1

ΘΣ 2 ΘΣ 3

ΘΣ 8
ΘΣ 9

ΘΣ 10
ΘΣ 4 ΘΣ 11

ΘΣ 5 ΘΣ 6

ΘΣ 7

Κύριες
προτεραιότητες

του ΕΤΠΑ

Κύριες

προτερ
αιότητες

του ΕΚΤ

ΜΕ Τ
ΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

ΘΣ 1-4

ΘΣ 4 ΘΣ 1-4

ΘΣ 4 ΘΣ 1-4

70 %

80 %

60 %20 %

20 %

20 %

ΘΣ 9 έως και 5 επενδυτικές προτεραιότητες

ΘΣ 9

ΘΣ 9

έως και 5 επενδυτικές προτεραιότητες

έως και 5 επενδυτικές προτεραιότητες

Εστίαση έως και σε 5 επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο των θεματικών 
στόχων και 20 % εστίαση, σε κάθε χώρα, στην κοινωνική ένταξη, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και τα μέτρα κατά των διακρίσεων.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Επένδυση στην εστίαση σε τουλάχιστον 2 από τις 4 κύριες προτεραιότητες με 
ειδικά κονδύλια για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα (ΘΣ 4)

Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στρατηγική «Ευρώπη 2020», θεματικοί στόχοι και θεματική συγκέντρωση
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Αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής

Π
αρ

αρ
τη

μα
 II

I

Συμφωνια εταιρικησ σχεσησ
(με τα αναμενόμενα στρατηγικά αποτελέσματα)

ΛΑΠ: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

  

ΠΜ: Περιφέρειες μετάβασης 

  

ΠΑΠ: Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Επιχειρησιακο προγραμμα 1
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)
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 (Ε
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(Ε
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)
...

...

ΛΑΠ (Ε
ΚΤ

)
ΠΜ (Ε

ΚΤ)

ΠΑΠ (ΕΚΤ)

ΛΑΠ (ΕΚΤ)

ΠΜ (ΕΚΤ)

ΠΑΠ (ΕΚΤ)

...
...

ΛΑΠ (ΕΚΤ)

ΠΜ (ΕΚΤ)

ΠΑΠ (ΕΚΤ)

ΛΑΠ
 

ΠΜ 

ΠΑΠ ...

...
ΛΑΠ ΠΜ 

ΠΑΠ 

ΛΑΠ (ΕΚΤ)

ΠΜ (ΕΚΤ)

ΠΑΠ (ΕΚΤ)

...

...

ΛΑΠ (ΕΚΤ)

ΠΜ
 (ΕΚΤ)

ΠΑΠ (ΕΚΤ)
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ΠΑΠ ...
...

ΛΑΠ ΠΜ ΠΑΠ ΛΑΠ (ΕΚΤ)
ΠΜ (ΕΚΤ)

ΠΑΠ (ΕΚΤ)...

...

ΛΑΠ (ΕΚΤ)ΠΜ (ΕΚΤ)ΠΑΠ (ΕΚΤ)...
...

ΛΑΠ (ΕΚΤ)
ΠΜ (ΕΚΤ)
ΠΑΠ (ΕΚΤ)
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Άξονας προτεραιότητας 1

 

Άξονας προτεραιότητας 2

Άξονας προτεραιότητας 3 ...

∆ράσεις
∆ράσεις

∆ράσεις

Ειδικός στόχος Ν και αναμενόμενα αποτελέσμα-τα

Ειδικός

στόχος 1 και 

αναμενόμενα 

αποτελέσματα

Ειδικός 
στόχος Ν και 

αναμενόμενα 

αποτελέσματα

Ειδικός 

στόχος 1 και 

αναμενόμενα 

αποτελέσματα
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∆είκτης

εκροής 1

∆είκτης 
εκροής Ν

Επενδυτική 

προτεραιότητα 1

Επενδυτική 
προτεραιότητα 2
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εν

δυτ
ική
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αιότ
ητα
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Άξονας 
προτεραιό-
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Πηγή: ΕΕΣ.

Οι επενδυτικές προτεραιότητες αποτελούν ειδικές δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο κάθε 
θεματικού στόχου. Συνιστούν κατά κανόνα τη βάση για τον καθορισμό των ειδικών στόχων. Οι επενδυτικές 
προτεραιότητες των θεματικών στόχων που εξετάστηκαν για τον σκοπό του παρόντος ελέγχου είναι οι εξής:

Π
αρ

αρ
τη

μα
 II

I

β) 

 α) 

ΘΣ1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτομίας μέσω:

Ενεργός και υγιής γήρανση.vi)

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στις αλλαγές.

v)

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, 
την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τη 
συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και 
την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

iv)

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

iii)

Βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα 
εκείνων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και 
των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ 
άλλων μέσω της εφαρμογής της «εγγύησης για τη νεολαία».

ii)

Πρόσβαση στην απασχόληση των ατόμων που αναζητούν 
εργασία και των ανενεργών ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων εκτός αγοράς 
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την 
απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού.

i)

ΘΣ8: «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής 
απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού»:

της ενίσχυσης των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε
&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα 
της έρευνας και καινοτομίας και της προώθησης 
κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος·

προαγωγής επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, 
ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, 
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής 
επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, 
στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, 
στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη 
δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή 
καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και 
στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 
πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και 
πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής».
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Στρατηγικοί δείκτες αποτελέσματος – ανάλυση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
των πέντε κρατών μελών που κάλυψε ο έλεγχος

α) Θεματικός στόχος 1

Χώρα Βασικός δείκτης αποτελέσματος στη ΣΕΣ Τιμή βάσης 
(έτος)

Ενδιάμεση 
τιμή-στόχος 

(2020)

Πόροι διατεθέντες 
από την ΕΕ - ΕΔΕΤ, 

σε ευρώ 
(εκ των οποίων 

ΕΤΠΑ)

Συνεισφορά της 
ΕΕ στην επίτευξη 
της τιμής-στόχου

ES Δαπάνες Ε&Α σε σχέση με το ΑΕγχΠ (ακαθάριστες 
δαπάνες Ε&Α) 1,3 % (2012) 2,00 %

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

ά.α.

ES Δαπάνες Ε&Α χρηματοδοτούμενες από τον ιδιωτικό 
τομέα 45,6 % (2012) 60,0 % ά.α.

ES
Εταιρείες που εισάγουν τεχνολογικές καινοτομίες επί 
του συνόλου των εν ενεργεία εταιρειών που απασχολούν 
τουλάχιστον 10 υπαλλήλους

13,22 % 
(2010-2012) 25,00 % ά.α.

IE
Αύξηση του αριθμού των εταίρων του κλάδου της βιομη-
χανίας που συνεργάζονται με χρηματοδοτούμενα κέντρα 
στρατηγικής έρευνας στις διάφορες περιφέρειες

ά.α.1) ά.α.

186 992 153 
(142 000 000)

ά.α.

IE Αύξηση του αριθμού των αδειών συνεπεία της έρευνας 
στην περιφέρεια «Southern and Eastern» ά.α. ά.α. ά.α.

IE
Αριθμός των ΜΜΕ που είναι πελάτες της Enterprise 
Ireland στην περιφέρεια «Border, Midland and Western» 
και δαπανούν >100 000 ευρώ ετησίως στην Ε&Α

ά.α. ά.α. ά.α.

HR Δαπάνες Ε&Α σε σχέση με το ΑΕγχΠ (ακαθάριστες 
δαπάνες Ε&Α) 0,75 % (2012) 1,40 % 690 292 165 

(664 792 165) ά.α.

PL Δαπάνες Ε&Α σε σχέση με το ΑΕγχΠ (ακαθάριστες 
δαπάνες Ε&Α) 0,90 % (2012) 1,70 %

8 436 055 741,- 
(8 351 428 665,-)

26 %

PL Δαπάνες Ε&Α του τομέα των επιχειρήσεων σε σχέση με 
το ΑΕγχΠ 0,30 % (2012) 0,80 % 30 %

RO Δαπάνες Ε&Α σε σχέση με το ΑΕγχΠ (ακαθάριστες 
δαπάνες Ε&Α) 0,49 % (2012) 2,00 % 1 061 811 455,- 

(973 404 255,-) ά.α.

1 Γίνεται αναφορά στους δείκτες αποτελέσματος που περιλαμβάνουν τα ΕΠ.

Π
αρ

αρ
τη

μα
 IV
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β) Θεματικός στόχος 8

Χώρα Βασικός δείκτης αποτελέσματος στη ΣΕΣ Τιμή βάσης 
(έτος)

Ενδιάμεση 
τιμή-στόχος 

(2020)

Πόροι διατεθέντες 
από την ΕΕ - ΕΔΕΤ, 

σε ευρώ 
(Εκ των οποίων 
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΠΑΝ)

Συνεισφορά της 
ΕΕ στην επίτευξη 
της τιμής-στόχου

ES Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης ατόμων ηλικίας 
20-64 ετών 59,3 % (2012) 74 %

4 195 708 141,- 
(3 645 694 060,-)

ά.α.

ES Ποσοστό ανεργίας των νέων 55,7 % (2013) Μείωση της τιμής 
βάσης ά.α.

ES Ποσοστό ανεργίας των λιγότερο ειδικευμένων 
εργαζομένων 34 % (2012) Μείωση της τιμής 

βάσης ά.α.

ES Ποσοστό της απασχόλησης μεσαίας και υψηλής ειδίκευ-
σης σε σχέση με το ποσοστό της συνολικής απασχόλησης 78,97 % (2012) Αύξηση της τιμής 

βάσης ά.α.

IE

Εξασφάλιση απασχόλησης ή συνέχιση της εκπαίδευσης 
ή της κατάρτισης για ανέργους ή άλλους αναζητούντες 
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων και των άνεργων νέων

ά.α. ά.α.

307 325 622,- 
(299 075 622,-)

ά.α.

IE

Συνέχιση της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης ή εξασφά-
λιση απασχόλησης για περισσότερους νέους, ιδίως δε 
αυτούς που είναι κάτω των 25 ετών και βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

ά.α. ά.α. ά.α.

HR Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης ατόμων ηλικίας 
20-64 ετών 55,4 % (2013) 62,9 % 680 687 318,-  

(532 933 273,-) ά.α.

PL Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης ατόμων ηλικίας 
20-64 ετών (Γ/Α)

57,6 % Γ (2013)
72,1 % Α (2013)

62,3 % Γ
79,8 % Α

5 796 315 058,- 
(5 450 532 063,-)

5 %
3,2 %

PL Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης ατόμων ηλικίας 
55-64 ετών (Γ/Α)

31,0 % Γ (2013)
51,3 % Α (2013)

34,5 % Γ
64,4 % Α

4,7 %
1,6 %

PL Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές στο 53,3 % 50,3 % (2013) 53,3 % 6,2 %

RO Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης ατόμων ηλικίας 
20-64 ετών 63,8 % (2012) 70 % 2 334 594 271,-  

(1 770 988 630,-) ά.α.

Πηγή: ΕΕΣ.

Π
αρ

αρ
τη

μα
 IV
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της Επιτροπής

Συνοψη

IV
Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στο σημείο 55.

Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία VII και VIII
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι για τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες επιδόσεων των ΕΤΠΑ και ΕΚΤ όσον αφορά 
τα αποτελέσματα δεν προβλέπεται συγκέντρωση σε επίπεδο ΕΕ. Οι εν λόγω ειδικοί δείκτες προσφέρονται για τον 
καθορισμό στόχων και για την αναφορά στοιχείων για τις επιδόσεις σε σχέση με τους στόχους, ενώ οι κοινοί δείκτες 
επιτρέπουν την αναφορά στοιχείων σχετικά με επιτεύγματα βάσει προκαθορισμένων κατηγοριών που αποτυπώνουν 
συχνά χρησιμοποιούμενες επενδύσεις ανά την ΕΕ. Οι ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροής αναφέρονται στα υλικά 
προϊόντα τα οποία επιτρέπουν την αξιοποίηση των αλλαγών που επιτυγχάνονται από τις χρηματοδοτούμενες από 
την ΕΕ παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων. Οι εν λόγω παρεμβάσεις είναι ειδικά προσαρμοσμένες ώστε να 
εξαλείφουν τυχόν εμπόδια στην ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Εξ ορισμού, πρέπει να είναι εξειδικευμένες ανάλογα με 
την περιφέρεια και την προβλεπόμενη δράση.

VIII
Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στα σημεία 90, 91, 110, 112, 131, 134 και στο πλαίσιο 13.

IX
Σημείο πρώτο: Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στη σύσταση 2.

Σημείο δεύτερο: Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στη σύσταση 5.

Σημείο τρίτο: Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στη σύσταση 4.

X
Σημείο πρώτο: Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στη σύσταση 1.

Σημείο δεύτερο: Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στη σύσταση 2.

Σημείο τρίτο: Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στη σύσταση 3.

Σημείο τέταρτο: Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στη σύσταση 4.

Σημείο πέμπτο: Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στη σύσταση 5.

Σημείο έκτο: Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στη σύσταση 6.
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Παρατηρησεις

36
Η πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 2014-2020 υποβλήθηκε λίγο μετά την πρόταση για την περίοδο 2007-
2013. Ωστόσο, ο κύριος λόγος καθυστέρησης της έναρξης ισχύος του κανονισμού ήταν η αυξημένη περιπλοκότητα 
των νομοθετικών διαπραγματεύσεων (ενισχυμένος ρόλος του ΕΚ, πρόταση που αφορούσε 5 ταμεία) και το γεγονός 
ότι ο κανονισμός για το ΠΔΠ εγκρίθηκε από τους συννομοθέτες μόλις τον Δεκέμβριο του 2013. Η τομεακή νομοθε-
σία δεν θα μπορούσε να έχει εγκριθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, ακόμη και αν η Επιτροπή είχε υποβάλει την 
πρότασή της νωρίτερα.

37
Η Επιτροπή έθεσε σε προτεραιότητα την έγκριση παράγωγου δικαίου, ανάλογα με τις ανάγκες του κύκλου προγραμ-
ματισμού. Το παράγωγο δίκαιο που ήταν απαραίτητο για την έγκριση συμφωνιών εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) ή επιχει-
ρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) και για τη θέσπιση των βασικών δομών υλοποίησης εγκρίθηκε μέχρι τον Μάρτιο του 
2014 και, έως τον Ιανουάριο του 2015, ακολούθησαν πράξεις που παρείχαν θεμελιώδεις κανόνες για την υλοποίηση. 
Το γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016 δεν είχε αντίκτυπο στην έναρξη του 
προγραμματισμού.

Επιπροσθέτως, προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη έγκριση του παράγωγου δικαίου, οι διαδικασίες σχεδιασμού 
και διαβούλευσης με τα κράτη μέλη διενεργήθηκαν παράλληλα με τις νομοθετικές διαπραγματεύσεις.

49
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι επιδόσεις της όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και την έγκριση προγραμμάτων σε 
σχέση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού μπορούν επίσης να αξιολογηθούν με συγκριτική εξέταση 
του πρώτου 12μήνου μετά την έγκριση του νομικού πλαισίου. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών μετά την έγκριση 
των συναφών δεσμών νομοθετικών μέτρων σε αμφότερες τις περιόδους μπορεί να παρέχει ακριβέστερη εικόνα. 
Αυτό θα σήμαινε ότι κατά την περίοδο 2014-2020, εντός του πρώτου 12μήνου μετά την έγκριση του κανονισμού, 
εγκρίθηκε ποσοστό 40 % των ΕΠ έναντι ποσοστού 6 % των ΕΠ για το ίδιο χρονικό διάστημα της περιόδου προγραμ-
ματισμού 2007-13.

52
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στις 703 ημέρες που υποδεικνύει το Συνέδριο περιλαμβάνεται η άτυπη υποβολή ενός ΕΠ 
το οποίο δεν ευθυγραμμίζεται προς τις απαιτήσεις του ΚΚΔ.

53
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ορισμένες καθυστερήσεις οφείλονταν στην ανάγκη για εκτενείς παρατηρήσεις. Επιπλέον, 
η Ισπανία δεν συμφώνησε να διαβιβαστούν οι παρατηρήσεις στην αγγλική γλώσσα, με αποτέλεσμα να καθυστερή-
σει η υποβολή τους στις ισπανικές αρχές. Όσον αφορά την Πολωνία, ο λόγος της καθυστερημένης υποβολής παρα-
τηρήσεων ήταν η εν εξελίξει διαπραγματευτική διαδικασία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Καθώς τα ΕΠ υποβλή-
θηκαν πριν από την έγκριση της ΣΕΣ, οι παρατηρήσεις έπρεπε να είναι ευθυγραμμισμένες και συνεπείς προς την 
εγκεκριμένη ΣΕΣ.
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55
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα ποσοστά έγκρισης ΣΕΣ και ΕΠ ήταν 100 % και 99 % αντίστοιχα εντός της προβλεπό-
μενης προθεσμίας (ήτοι 6 μήνες για τα ΕΠ και 4 μήνες για τις ΣΕΣ). Ο μέσος όρος ημερών που χρειάστηκε η Επιτροπή 
ήταν 107 ημέρες/3,6 μήνες για την έγκριση ενός ΕΠ και 81 ημέρες για την έγκριση μιας ΣΕΣ (λαμβανομένης υπόψη 
τη διαδικασία «παγώματος του χρόνου», σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΚΔ).

Ανατρέξτε επίσης στην απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 52. 

Τρίτη περίπτωση: Δεδομένης της οικονομικής σημασίας που έχει η κατανομή στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, 
η Επιτροπή αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την ποιότητα των προγραμμάτων και έχει θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες 
που διασφαλίζουν τη διαβούλευση με όλες τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, ούτως ώστε να συγκεντρώνεται όλη 
η απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη ενόψει των προγραμμάτων ποιότητας που επιτρέπουν την αποτελεσματική αξιο-
ποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

62
Χάρη στα εργαλεία ΤΠ σε επίπεδο Επιτροπής, θα είναι εφικτή η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων 
οικονομικής συγκέντρωσης, περιλαμβανομένων επίσης περαιτέρω απαιτούμενων πληροφοριών από τα ενδιαφερό-
μενα κράτη μέλη εκτός ΣΕΣ και ΕΠ.

66
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή επαλήθευσε ότι οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) είχαν ιεραρ-
χηθεί στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και στους συγκεκριμένους στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση η οποία να προβλέπει τη διάθεση ειδικών πόρων για τις ΣΑΧ.

74
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη. Η ποιότητα των πλη-
ροφοριών υπόκειται στην αξιοπιστία των συστημάτων παρακολούθησης που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς τους.

75
Όσον αφορά τη ΣΕΣ με την Ιρλανδία, η Επιτροπή επισημαίνει ότι είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του κανονισμού, 
όπως προκύπτει από τη σύνοψη των κύριων επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, και ότι οι απαραίτητες λεπτομέρειες 
παρέχονται στα ΕΠ.

76
Όσον αφορά τη ΣΕΣ με την Ιρλανδία, ενώ στα κύρια επιδιωκόμενα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνεται ειδική ανα-
φορά στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η ΣΕΣ κάνει συχνή αναφορά στους στόχους της Ιρλανδίας, 
περιλαμβανομένης της εισαγωγής στη σελίδα 10. Οι εν λόγω στόχοι είχαν επίσης επιπτώσεις στην εκπόνηση των ΕΠ. 
Αμφότερα τα ΕΠ αναφέρονται συχνά στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στους στόχους της Ιρλανδίας.
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86
Πρώτη περίπτωση: Όσον αφορά τον ΘΣ8 του ΕΤΠΑ για την Ανδαλουσία, η Επιτροπή θεωρεί ότι, επιπροσθέτως των 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και στη συμφωνία εταιρικής σχέσης, οι αρχές της Ανδαλουσίας 
παρείχαν επαρκείς διευκρινίσεις σχετικά με την ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομή και εξοπλισμό για την υπηρεσία 
απασχόλησης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Δεύτερη περίπτωση: Όσον αφορά τη Ρουμανία, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των στόχων 
δεν είχε προσδιοριστεί εκτενώς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι για τους συγκεκριμένους στόχους υπάρχει ένα καθιερωμένο 
σύνολο δεικτών εκροής και αποτελέσματος. Όσον αφορά την Ισπανία, οι στόχοι των ΕΠ προσδιορίζονται περαιτέρω 
στις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και στο πολυετές σχέδιο για τον προϋπολογισμό 
και την ιεράρχηση των επενδύσεων στο πεδίο των ερευνητικών υποδομών στις οποίες αναφέρεται το ΕΠ.

87
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, όσον αφορά την Πολωνία, ο άξονας προτεραιότητας IV, κοινωνική καινοτομία και 
διεθνής συνεργασία, διακρίνεται σαφώς σε τύπους δράσεων για δύο διαφορετικούς ειδικούς στόχους —μικρο-και 
μακροκοινωνικές καινοτομίες και διακρατική κινητικότητα.

Όλοι οι εν λόγω τύποι έργων πρέπει να συνεισφέρουν παρέχοντας:

- νέες ιδέες και λύσεις πολιτικής προς ανάπτυξη, δοκιμή και υλοποίηση σε τοπικό/περιορισμένο ή εθνικό επίπεδο,

- προγράμματα κινητικότητας για άτομα επιλέξιμα στο πλαίσιο της παρέμβασης «Γνώση, εκπαίδευση και ανάπτυ-
ξη (KED)» του ΕΠ.

Όσον αφορά την Ισπανία, η Επιτροπή επισημαίνει το αμελητέο μέγεθος των διατιθέμενων πόρων για τους άξονες 
προτεραιότητας 6A, 6B, 6C και 6D (7 εκατ. EUR, ή ποσοστό 0,33 % ενός ΕΠ με συνολική χρηματοδότηση 2,1 δισ. 
EUR). Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες στους εν λόγω άξονες προτεραιότητας είναι πράγματι 
συμπληρωματικές προς εκείνες που αναπτύσσονται υπό τον άξονα προτεραιότητας 1 και οι οποίες καλύπτουν τον 
θεματικό στόχο 8 «Απασχόληση», όπου υπάρχει ειδικός στόχος 8.3.1. Οι συγκεκριμένοι άξονες προτεραιότητας ανα-
πτύσσουν μόνο το στοιχείο της «κοινωνικής καινοτομίας» των κύριων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
του βασικού ειδικού στόχου. Επί τη βάσει τούτη, δεν μπορούν να θεωρούνται ανεξάρτητο μέτρο.

90
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σημαντικό στοιχείο της πολιτικής συνοχής είναι η διάθεση περισσότερων πόρων στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και, συνεπώς, η αναφορά στοιχείων γίνεται αναλόγως, ήτοι κατά κατηγορία 
περιφέρειας.

91
Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στο σημείο 90.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με όλους τους κοινούς 
δείκτες για το ΕΚΤ, καθώς παρέχουν πληροφορίες μείζονος σημασίας, δεν υποχρεούνται όμως να προσδιορίζουν 
συναφείς στόχους.

Οι απαιτήσεις αναφοράς στοιχείων που προβλέπονται στον ΚΚΔ έχουν καθοριστεί σε συμφωνία με τα κράτη μέλη. 
Στοιχεία σχετικά με την πλειοψηφία των εν λόγω δεικτών έχουν ήδη αναφερθεί από τις διαχειριστικές αρχές, όπως 
προβλέπεται.

Οι δείκτες στο πλαίσιο επιδόσεων (Πίνακας 6 στο ΕΠ) συνιστούν υποσύνολο των δεικτών του προγράμματος (Πίνα-
κες 4 και 5). Δεν επιβαρύνουν περαιτέρω την αναφορά στοιχείων.
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101
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το γεγονός ότι τα κράτη μέλη ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις αντικατοπτρίζει 
τον θεματικό και περιφερειακό χαρακτήρα των παρεμβάσεων της πολιτικής συνοχής.

104
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, όπως διευκρινίζεται στον κανονισμό, οι κοινοί δείκτες εκροής πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται όπου συντρέχει περίπτωση. Ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν 
τους δείκτες που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν βάσει της διατύπωσης του ειδικού στόχου και του προσδιορι-
σμού των δράσεων που προτίθενται να υλοποιήσουν. Η χρήση των δεικτών σε ποσοστό από 40 % έως 90 % των ΕΠ 
δεν μπορεί να θεωρηθεί «περιορισμένη».

Πλαίσιο 9 - Παράδειγμα κατάλληλου κοινού δείκτη εκροής που δεν χρησιμοποιήθηκε (Ισπανία)
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ΘΣ1 καλύπτει μεγάλο εύρος επενδυτικών προτεραιοτήτων και δεν περιορίζεται στους 
δείκτες επιδόσεων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω τομέα. Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει τη λογική παρέμ-
βασης της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, σύμφωνα με την οποία, ένας ειδικός στόχος που συνεπάγεται μια 
επιθυμητή αλλαγή/ένα επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διαφορετικές δράσεις οι οποίες θα 
μετουσιωθούν σε διαφορετικούς κατάλληλους δείκτες επιδόσεων. Στο παράδειγμα της Ισπανίας, αμφότεροι οι CO01 
και CO29 ήταν κατάλληλοι. Τα κράτη μέλη αποφάσισαν —και υπό το πρίσμα του μη πολλαπλασιασμού των δεικτών— 
να περιορίσουν τους κατάλληλους δείκτες που χρησιμοποιούνται σε έναν αθροιστικό δείκτη, τον CO01.

110
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η έννοια των δεικτών αποτελέσματος πραγματικά διαφέρει στον κανονισμό για το ΕΚΤ 
και το ΕΤΠΑ, κυρίως λόγω των διαφορετικών στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των δύο ταμείων. Ως εκ 
τούτου, όλοι οι δείκτες δεν είναι αθροίσιμοι για όλα τα ταμεία.

Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε εναρμόνιση των εν λόγω εννοιών στο πλαίσιο των συζητή-
σεων μετά το 2020.

111
Οι απαντήσεις της Επιτροπής στο κεφάλαιο 3 της ετήσιας έκθεσης για το 2015, στην οποία αναφέρεται το Συνέδριο, 
αναφέρουν επίσης το γεγονός ότι η έγκριση των διαφορετικών κανονισμών για την περίοδο ΠΔΠ 2014-2020 προη-
γήθηκε των κατευθυντήριων οδηγιών για τη βελτίωση της νομοθεσίας (Μάιος 2015). Επιπλέον, το περιεχόμενο των 
εν λόγω κανονισμών είναι αποτέλεσμα πολιτικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των συννομοθετών, γεγονός που έχει 
προκαλέσει ορισμένες ανακολουθίες.

Μετά την έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η ορολογία της βελτίωσης της νομο-
θεσίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων. 
Ωστόσο, η συνεπής χρήση των όρων στο σύνολο της νομοθεσίας μπορεί βραχυπρόθεσμα να μην είναι εφικτή.

112
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι για τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες επιδόσεων των ΕΤΠΑ και ΕΚΤ όσον αφορά 
τα αποτελέσματα δεν προβλέπεται συγκέντρωση σε επίπεδο ΕΕ. Οι εν λόγω ειδικοί δείκτες προσφέρονται για τον 
καθορισμό στόχων και για την αναφορά στοιχείων για τις επιδόσεις σε σχέση με τους στόχους, ενώ οι κοινοί δείκτες 
επιτρέπουν την αναφορά στοιχείων σχετικά με επιτεύγματα βάσει προκαθορισμένων κατηγοριών.

Το ΕΤΠΑ δεν περιλαμβάνει κοινούς δείκτες αποτελέσματος, καθώς το αποτέλεσμα είναι «η επιδιωκόμενη μεταβολή, 
με τη συμβολή των προβλεπόμενων παρεμβάσεων». Διάφοροι παράγοντες μπορούν να κατευθύνουν το επιδιωκό-
μενο αποτέλεσμα προς την επιθυμητή μεταβολή ή μακριά από αυτή. Τα κράτη μέλη, σε μια προσπάθεια να εκφρά-
σουν καλύτερα το ειδικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι παρεμβάσεις, καθιερώνουν έναν ειδικό δείκτη 
αποτελέσματος ο οποίος λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους.
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115
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, πράγματι, δεν είναι αναγκαίο το ΕΠ να προσδιορίζει στόχους για όλους τους κοινούς 
δείκτες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι οι δείκτες δεν περιλαμβάνονται στο ΕΠ. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρο-
νται σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες.

124
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠΑ 
(«Guidance document on Monitoring and evaluation»), οι δείκτες αποτελέσματος για το ΕΤΠΑ αναφέρονται στη 
συγκεκριμένη διάσταση της ευημερίας και της προόδου των ανθρώπων που αποτελεί το κίνητρο για τη λήψη 
μέτρων πολιτικής και σχετίζεται με όλους τους δυνητικούς δικαιούχους. Συνεπώς, σε αντίθεση με τους δείκτες 
εκροής, οι δείκτες αποτελέσματος δεν συνδέονται αυστηρά και αποκλειστικά με τις επενδύσεις στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ. Ενώ η επένδυση στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ είναι πιθανόν να συμβάλει σημαντικά στην προβλεπόμενη μεταβολή, 
επιδράσεις θα ασκήσουν και άλλοι εξωγενείς παράγοντες —που είναι πέραν του ελέγχου των διαχειριστικών αρχών 
και, ενίοτε, ακόμη και των εθνικών και/ή περιφερειακών αρχών.

127
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα δεδομένα σχετικά με τους δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων πρόκειται να 
συγκεντρωθούν βάσει ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος και, συνεπώς, όχι για όλους τους συμμετέχοντες (βλ. 
Παράρτημα I του κανονισμού ΕΚΤ).

128
Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση των καθαρών επιπτώσεων υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής της παρακο-
λούθησης και υπόκειται σε αξιολογήσεις που διενεργούνται από τις διαχειριστικές αρχές. Οι τελευταίες είναι υποχρε-
ωμένες να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο έκαστου ειδικού στόχου τουλάχιστον μία φορά. Η Επιτροπή δίδει ιδιαίτερη 
έμφαση στην προώθηση αξιολογήσεων επιπτώσεων με αντιπαραδείγματα, ώστε να αξιολογούνται οι καθαρές επι-
πτώσεις του ΕΚΤ, διαδικασία που διευκολύνεται από τη συγκέντρωση και την αποθήκευση μεμονωμένων δεδομένων 
σχετικά με τους συμμετέχοντες.

130
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι υπάρχουν διαφορές στις απαιτήσεις αναφορικά με τις πληροφορίες, τούτο όμως δεν 
οδηγεί απαραίτητα σε τελείως διαφορετικά συστήματα παρακολούθησης των επιδόσεων.

131
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων επενδύσεων 
και λειτουργούν σε ανομοιογενή κοινωνικά, οικονομικά και γεωγραφικά πλαίσια. Η νέα προσέγγιση για την περίοδο 
2014-2020 με προσανατολισμό στο αποτέλεσμα δίδει έμφαση στη σαφέστερη διατύπωση των στόχων πολιτικής που 
διευκρινίζονται στους αντίστοιχους ειδικούς κανονισμούς των ταμείων. Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις 
επιδόσεις, οι κοινοί δείκτες εκροής του ΕΤΠΑ καλύπτουν τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες παρεμβάσεις, προκει-
μένου να διασφαλίζεται λυσιτελής συγκέντρωση σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, οι δείκτες αυτοί δεν επαρκούν για την 
κάλυψη της περιπλοκότητας και της ποικιλίας των παρεμβάσεων που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη ανά την 
ΕΕ. Συνεπώς, οι ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες (εκροής ή αποτελέσματος) έχουν επιλεγεί ρητώς από τα κράτη μέλη, 
πέραν των κοινών δεικτών, με στόχο να αποτυπώνεται το ειδικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν τα προγράμ-
ματα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συναφείς πληροφορίες διατίθενται και, κυρίως, συγκεντρώνονται από τη βάση.
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132
Ανατρέξτε στην απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 131.

134
Η Επιτροπή θεωρεί ότι μια ενιαία και αδιαφοροποίητη προσέγγιση στην κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδό-
σεων δεν είναι ούτε εφικτή ούτε πρακτική σύμφωνα με έρευνα εμπειρογνωμόνων, η οποία συμπεραίνει ότι δεν 
υπάρχει ένας βέλτιστος τρόπος για την εφαρμογή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων. Όπως προκύ-
πτει από την εμπειρία, οι προσπάθειες για εφαρμογή μιας αυστηρής προσέγγισης, αντί να αποτελέσουν ένα πραγμα-
τικό εργαλείο διαχείρισης του προϋπολογισμού, περιορίζονται στη γραφειοκρατική πρακτική της λίστας ελέγχου.

Ανατρέξτε επίσης στην απάντηση της Επιτροπής στο πλαίσιο 13.

Όσον αφορά τα πιθανά αίτια των διακυμάνσεων του κόστους ανά μονάδα στην κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 
μεταξύ διάφορων κρατών μελών στα οποία αναφέρεται το Συνέδριο, η Επιτροπή επεσήμανε στην αναφερόμενη 
προηγούμενη έκθεση1 ότι «συνήθως οι προβλέψεις της ζήτησης και, ως εκ τούτου, το συνδεόμενο κόστος ανά χρήση 
συνυπολογίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιφέρεια (…) Τα πιο περίπλοκα από τεχνική άποψη 
οδικά δίκτυα έχουν υψηλότερο κόστος ανά χλμ. από άλλα οδικά δίκτυα. Η συγκεκριμένη ανάλυση εξαρτάται, επίσης, σε 
μεγάλο βαθμό από τις γεωγραφικές συνθήκες κάτω από τις οποίες κατασκευάστηκαν τα οδικά δίκτυα που υποβλήθηκαν σε 
έλεγχο.»

Η Επιτροπή δέχτηκε να συνεχίσει να διενεργεί περαιτέρω μελέτες σχετικά με το κόστος ανά μονάδα για το ζήτημα 
αυτό.

Πλαίσιο 13 - Κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων
Ο ΟΟΣΑ[*] ορίζει την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων ως την κατάρτιση προϋπολογισμού που συν-
δέει τους διατιθέμενους πόρους με μετρήσιμα αποτελέσματα. Διακρίνονται τρεις γενικοί τύποι: παρουσιαστικός 
προϋπολογισμός απόδοσης (presentational performance budgeting), προϋπολογισμός με πληροφορίες απόδο-
σης (performance-informed budgeting), και προϋπολογισμός άμεσης απόδοσης (direct performance budgeting). 
[*Βλέπε δικτυακό τόπο ΟΟΣΑ στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetoffici
alsnetworkonperformanceandresults.htm. ] Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον ΟΟΣΑ στο πλαίσιο των προσπαθειών 
«Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα», με σκοπό να εισαγάγει πρακτικές βελτιώσεις 
στο υφιστάμενο πλαίσιο απόδοσης των προγραμμάτων που θεσπίστηκε με το ΠΔΠ 2014-2020.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι το μοναδικό στοιχείο που καθορί-
ζει τη λήψη δημοσιονομικών αποφάσεων και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη και άλλες 
πληροφορίες.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι προϋπολογισμός βάσει επιδόσεων ο οποίος επιτρέπει στην αρμόδια για τον προ-
ϋπολογισμό αρχή να λαμβάνει υπόψη πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις κατά τη διαδικασία προϋπολογισμού, 
καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους στόχους των προγραμμάτων και την πρόοδο προς την επίτευξη των 
στόχων αυτών (ήτοι όσα έχουν υλοποιηθεί ή αναμένεται να υλοποιηθούν με τους διατιθέμενους σε έκαστο πρό-
γραμμα πόρους) στις προγραμματικές δηλώσεις που προσαρτώνται στο σχέδιο προϋπολογισμού. Η σαφής σύνδεση 
κάθε αύξησης των πόρων με αύξηση των εκροών ή άλλων αποτελεσμάτων σε επίπεδο προϋπολογισμού στην πράξη 
χρησιμοποιείται σπανίως και σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις (Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ). Η προσέγγιση του 
«direct budgeting», που συνεπάγεται τη σύνδεση κάθε αύξησης/μείωσης των πόρων με αύξηση/μείωση των εκροών 
ή άλλων αποτελεσμάτων, δεν θεωρείται εφικτή ή εφαρμοστέα σε επίπεδο προϋπολογισμού της ΕΕ, για κανένα πρό-
γραμμα και τρόπο διαχείρισης.

1 Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 32 και 33 της ειδικής έκθεσης αρ.5/2013 με τίτλο «Αξιοποιούνται ορθά τα κονδύλια που διατίθενται για 
τα οδικά δίκτυα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ;».

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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136
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα στοιχεία που ανέφεραν τα κράτη μέλη σχετικά με όλους τους κοινούς δείκτες εκροής 
και, στην περίπτωση του ΕΚΤ, και με τους κοινούς δείκτες αποτελέσματος, μπορούν και θα συγκεντρωθούν ανά 
ταμείο σε επίπεδο ΕΕ και η Επιτροπή θα υποβάλλει συνοπτική έκθεση στο ΕΚ, το Συμβούλιο, την ΕΟΚΕ και το ΕΣ σε 
ετήσια βάση. Η πρώτη έκθεση εγκρίθηκε στις 20/12/2016 (COM(2016) 812). Επιπλέον, αναλυτικά στοιχεία δημοσιο-
ποιούνται και είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων2.

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι κοινοί δείκτες —όπως εγκρίθηκαν από τους συννομοθέτες στους ειδικούς 
κανονισμούς των ταμείων— παρέχουν στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να καταδεικνύονται στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, αλλά και στους Ευρωπαίους πολίτες, αφενός όσα επιτυγχάνουν τα ΕΔΕΤ και 
αφετέρου ότι οι προϋπολογισμός της ΕΕ επικεντρώνεται στα αποτελέσματα και παράγει αποτελέσματα.

137
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο κανονισμός για το ΠΔΠ εγκρίθηκε επίσης από τους συννομοθέτες μόλις τον Δεκέμβριο 
του 2013. Η τομεακή νομοθεσία δεν θα μπορούσε να έχει εγκριθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, ακόμη και αν 
η Επιτροπή είχε υποβάλει την πρότασή της νωρίτερα.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι ένας άλλος παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι το γεγονός ότι οι 
γενικοί κανόνες που διέπουν τα ταμεία (ήτοι ο ΚΚΔ) πρέπει πλέον να εγκρίνονται τόσο από το Συμβούλιο όσο και 
από το ΕΚ.

Η Επιτροπή έθεσε σε προτεραιότητα την έγκριση παράγωγου δικαίου, ανάλογα με τις ανάγκες του κύκλου προγραμ-
ματισμού. Το παράγωγο δίκαιο που ήταν απαραίτητο για την έγκριση συμφωνιών εταιρικής σχέσης ή επιχειρησια-
κών προγραμμάτων και για την καθιέρωση των βασικών δομών υλοποίησης είχε εγκριθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2014 
(τα πρώτα σχέδια συζητήθηκαν με τα κράτη μέλη το 2013) και, μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, ακολούθησαν πράξεις 
που παρείχαν θεμελιώδεις κανόνες για την υλοποίηση. Το γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο ολοκληρώθηκε τον Ιανουά-
ριο του 2016 δεν είχε αντίκτυπο στην έναρξη του προγραμματισμού.

138
Όσον αφορά την καθοδήγηση, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα ζητήματα αυτά έχουν ήδη συζητηθεί στο πλαίσιο της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις πριν από την έγκριση και την 
εφαρμογή των βασικών πράξεων. Εξ ορισμού, η Επιτροπή είναι σε θέση μόνο να οριστικοποιεί τα καθοδηγητικά 
σημειώματα, αφότου το κανονιστικό πλαίσιο συμφωνηθεί και εγκριθεί από τους συννομοθέτες. Ανατρέξτε επίσης 
στην απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η συνολική διάρκεια του προγραμματισμού ήταν σημαντικά μικρότερη σε σχέση με την 
περίοδο 2007 – 2013. Ανατρέξτε στα σημεία 49, 52, 53 και 55 για αναλυτικότερα στατιστικά στοιχεία.

141
Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στο σημείο 55.

Σύσταση 1
Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. Η υποβολή έγκαιρων νομοθετικών προτάσεων για την πολιτική 
συνοχής αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την έγκριση της 
πρότασης για τον κανονισμό του ΠΔΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού του ΠΔΠ3, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει την πρότασή της για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018. 
Η πρόταση της Επιτροπής για τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 θα υποβληθεί 
ακολούθως.

Η Επιτροπή προτίθεται να συνεργαστεί στενά με τους συννομοθέτες με στόχο την έγκαιρη έγκριση και έναρξη 
ισχύος του νομοθετικού πλαισίου.

143
Η Επιτροπή εφαρμόζει ένα σύστημα για την παρακολούθηση της θεματικής συγκέντρωσης μέσα από τα στοιχεία 
που παρέχονται στα ΕΠ, σε συνδυασμό με επιπρόσθετες πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, και είναι 
πεπεισμένη ότι το σύστημα αυτό επαρκεί προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των απαιτήσεων της θεματι-
κής συγκέντρωσης.

Ανατρέξτε στην απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 62 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύσταση 2

α)
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σύσταση που απευθύνεται στα κράτη μέλη.

β)
Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις θεματι-
κής συγκέντρωσης επαληθεύεται κατά την έγκριση/την τροποποίηση του ΕΠ. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, 
η συμμόρφωση παρακολουθείται μέσω των δεδομένων που περιλαμβάνουν τα κράτη μέλη στην ετήσια έκθεση 
υλοποίησης.

144
Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στα σημεία 75 και 76.

145
Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στα σημεία 86 και 87.

3 Κανονισμός (ΕΕ, EURATOM) αριθ. 1311/2013.
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146
Η Επιτροπή σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα τοποκεντρικό μέσο το οποίο παρέχει λύσεις προσαρμοσμέ-
νες στις ειδικές ανάγκες κρατών μελών και περιφερειών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ως εκ τούτου, οι 
απαιτήσεις αναφοράς στοιχείων έχουν καθοριστεί σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να αποτυπώνεται 
επαρκώς το ειδικό πλαίσιο έκαστου ΕΠ και να είναι εφικτή τόσο η ουσιαστική αναφορά στοιχείων όσο και η αξιολό-
γηση. Ανατρέξτε στις απαντήσεις της Επιτροπής στα σημεία 90 και 91 για περισσότερες λεπτομέρειες.

147
Η Επιτροπή σημειώνει ότι, ενώ πράγματι οι οικονομικές πληροφορίες στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ δεν είναι τυπικά ευθυ-
γραμμισμένες με τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις, τα κράτη μέλη διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές και 
δύνανται να τις ανταλλάσσουν σε βάση ad hoc.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι τέτοιες πληροφορίες θα είναι με μεγάλη βεβαιότητα διαθέσιμες στα προγράμματα για 
την αξιολόγηση του αντικτύπου των προγραμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, μεταξύ άλλων, με στόχο την 
αξιολόγηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεμβάσεων.

148
Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στο σημείο 104.

149
Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε εναρμόνιση των εν λόγω εννοιών στο πλαίσιο των συζη-
τήσεων μετά το 2020. Ανατρέξτε επίσης στις απαντήσεις της Επιτροπής στα σημεία 110-112 για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

150
Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα κράτη μέλη ήταν αρμόδια να προσδιορίσουν την προσέγγισή τους στην κατανομή ανά 
κατηγορία περιφέρειας και, συνεπώς, δεν αποκλείεται να υπάρχουν διαφορές ως προς τη μεθοδολογία. Η καθοδή-
γηση δόθηκε με στόχο τη διευκόλυνση της ορθής εφαρμογής της κατανομής. Ανατρέξτε στην απάντηση της Επιτρο-
πής στο σημείο 101.

Σύσταση 3
Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη συγκεκριμένη σύσταση.

Η Επιτροπή δέχεται να εξετάσει το πεδίο εφαρμογής της συνεκτικής ορολογίας των επιδόσεων στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και σε όλες τις τομεακές νομικές βάσεις για την περίοδο μετά το 2020. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν είναι σε 
θέση, στο παρόν στάδιο, να αναλάβει συγκεκριμένη δέσμευση αναφορικά με νομοθετικές προτάσεις για την περί-
οδο μετά το 2020.

Σύσταση 4
Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση, η οποία θα υλοποιηθεί με στόχο την προετοιμασία των προτά-
σεων για την περίοδο μετά το 2020 ως εξής:

Βάσει των στοιχείων της περιόδου 2014-2020, η Επιτροπή διερευνά το ενδεχόμενο πιο γενικευμένης χρήσης κοινών 
δεικτών εκροής και αποτελέσματος. Εντούτοις, θα χρειαστούν αξιολογήσεις για τον προσδιορισμό του αντικτύπου 
(όπως ίσχυε και κατά το παρελθόν).

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που απευθύνονται στα κράτη μέλη.
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151
Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στο σημείο 124.

Σύσταση 5
Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση η οποία θα συνεχίσει να υλοποιείται όπως περιγράφεται 
ακολούθως:

Η Επιτροπή εξακολουθεί να γνωστοποιεί αξιολογήσεις ορθών πρακτικών.

Μέσω της εταιρικής σχέσης αξιολόγησης του ΕΚΤ και άλλων δραστηριοτήτων, λόγου χάρη με τη στήριξη που παρέ-
χεται μέσω του CRIE (κέντρο έρευνας για την αξιολόγηση επιπτώσεων) για την προώθηση της χρήσης των αξιολογή-
σεων επιπτώσεων με αντιπαραδείγματα.

Επιπλέον, το δίκτυο αξιολόγησης της ΓΔ REGIO με τα κράτη μέλη συνεδριάζει 2-3 φορές ετησίως με στόχο, μεταξύ 
άλλων, τη διάδοση ορθών πρακτικών σε όλα τα μέλη του.

Με τη στήριξη της υπηρεσίας άμεσης υποστήριξης των ΓΔ REGIO-EMPL για την αξιολόγηση, η Επιτροπή συνεπικου-
ρεί τα κράτη μέλη στην επικαιροποίηση των σχεδίων αξιολόγησής τους και στην επανεξέταση των αξιολογήσεων 
που εκπονούνται από τα κράτη μέλη (αξιολόγηση από ομοτίμους).

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που απευθύνονται στα κράτη μέλη.

152
Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στα σημεία 130 και 131.

153
Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στα σημεία 130 και 131.

Σύσταση 6
Πρώτη περίπτωση: Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. Κατά την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή 
ανακοινώνει περιλήψεις των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης στο ΕΚ/στο Συμβούλιο. Η μάθηση σε σχέση με την πολι-
τική διευκολύνεται επίσης με τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με δείκτες και στόχους και την επίτευξη αυτών, τα 
οποία είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων των ΕΔΕΤ. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί επίσης το Δίκτυο 
Αξιολόγησης με τα κράτη μέλη για την προώθηση της ανταλλαγής αποτελεσμάτων ορθών πρακτικών και μάθησης 
σε σχέση με την πολιτική που προκύπτουν από αξιολογήσεις.

Δεύτερη περίπτωση: Η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
είναι προϋπολογισμός βάσει επιδόσεων ο οποίος επιτρέπει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λαμβάνει 
υπόψη πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις κατά τη διαδικασία προϋπολογισμού, καθώς παρέχει πληροφορίες σχε-
τικά με τους στόχους των προγραμμάτων και την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων αυτών (ήτοι όσα έχουν υλο-
ποιηθεί ή αναμένεται να υλοποιηθούν με τους διατιθέμενους σε έκαστο πρόγραμμα πόρους) στις προγραμματικές 
δηλώσεις που προσαρτώνται στο σχέδιο προϋπολογισμού. Η σαφής σύνδεση κάθε αύξησης των πόρων με αύξηση 
των εκροών ή άλλων αποτελεσμάτων σε επίπεδο προϋπολογισμού στην πράξη χρησιμοποιείται σπανίως και σε 
συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις (Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ). Η προσέγγιση του «direct budgeting», που συνεπά-
γεται τη σύνδεση κάθε αύξησης/μείωσης των πόρων με αύξηση/μείωση των εκροών ή άλλων αποτελεσμάτων, δεν 
θεωρείται εφικτή ή εφαρμοστέα σε επίπεδο προϋπολογισμού της ΕΕ, για κανένα πρόγραμμα και τρόπο διαχείρισης.





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 Europe Direct (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).

Στάδιο Ημερομηνία

Έγκριση του υπομνήματος σχεδιασμού του ελέγχου / Έναρξη του ελέγχου 11.11.2015

Επίσημη διαβίβαση του σχεδίου έκθεσης στην Επιτροπή (ή σε άλλη ελεγχόμενη μονάδα) 15.12.2016

Έγκριση της τελικής έκθεσης μετά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης 8.2.2017

Παραλαβή των επίσημων απαντήσεων της Επιτροπής (ή άλλης ελεγχόμενης μονάδας) σε 
όλες τις γλώσσες 30.3.2017



Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης αποτελούν στρατηγικά 
επενδυτικά σχέδια για τα κράτη μέλη της ΕΕ, στα οποία 
αναφέρονται οι εθνικές προτεραιότητές τους όσον αφορά 
τις δαπάνες από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία για την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020.
Στην παρούσα έκθεση εξετάζουμε αν οι συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης που υπογράφονται μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών συμβάλλουν στην 
αποτελεσματικότερη στόχευση των ταμείων, τα συνολικά 
κονδύλια των οποίων ανέρχονται σε 
350 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Διαπιστώσαμε ότι, παρά τις αρχικές δυσκολίες, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη βελτίωσαν τη στόχευση της 
χρηματοδότησης στην ανάπτυξη και την απασχόληση, 
προσδιόρισαν τις επενδυτικές ανάγκες και τις μετέφρασαν 
επιτυχώς σε στόχους και στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 
Προσδιόρισαν δράσεις για την αντιμετώπιση των 
αναγκών, καθώς και τις εκροές των προγραμμάτων που 
καλύπτονται από τις συμφωνίες. Ωστόσο, αναπτύχθηκε 
ένας αδικαιολόγητα υψηλός αριθμός δεικτών επιδόσεων, 
και η μέτρηση των επιδόσεων δεν έχει εναρμονιστεί 
μεταξύ των επιμέρους ταμείων. Διατυπώνουμε σειρά 
συστάσεων προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη 
βελτίωση της λειτουργίας των συμφωνιών.
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