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Αποτελεσματική η χρήση των μέτρων της Επιτροπής για την 
προστασία των δαπανών στον τομέα της συνοχής, σύμφωνα με τους 
ελεγκτές της ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα μέτρα που προβλέπονται για την 
προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από παράτυπες δαπάνες στον τομέα της συνοχής, 
σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ελεγκτές προσθέτουν ότι 
η Επιτροπή πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση ώστε να διασφαλίζει ότι οι πληρωμές 
δεν περιέχουν σφάλματα, να βελτιώνει τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων που ακολουθεί 
και να εφαρμόζει τις νέες, ενισχυμένες εξουσίες που διαθέτει. 

 Το 37 % των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ διατίθεται για την πολιτική συνοχής, ποσοστό που 
αντιστοιχεί συνολικά σε περίπου 350 δισεκατομμύρια ευρώ για καθεμία από τις περιόδους 2007-2013 και 
2014-2020. Η ευθύνη για τη διαχείριση των δαπανών στον τομέα της πολιτικής συνοχής επιμερίζεται 
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.  

Οι ελεγκτές επικεντρώθηκαν στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ενώ αξιολόγησαν επίσης τον 
πιθανό αντίκτυπο των αλλαγών που εισήχθησαν με τους κανονισμούς που διέπουν την περίοδο 2014-
2020. Γενικά, διαπίστωσαν ότι, κατά το διάστημα αυτό και μέχρι το κλείσιμο των προγραμμάτων της 
περιόδου 2007-2013, η Επιτροπή χρησιμοποίησε αποτελεσματικά τα μέτρα που είχε στη διάθεσή της για 
την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από παράτυπες δαπάνες. 

Όσον αφορά την περίοδο 2007-2013, η Επιτροπή χρησιμοποίησε επίσης τα μέτρα αυτά εκτενέστερα, 
εστιάζοντας στα κράτη μέλη των οποίων τα προγράμματα παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα. 
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσε κατ’ ουσίαν τόσο την εκ μέρους της Επιτροπής 
εκτίμηση των αδυναμιών όσο και τις σχετικές δημοσιονομικές διορθώσεις. 

«Τα διορθωτικά μέτρα της Επιτροπής ασκούν πίεση στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που 
υπάρχουν στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου τους», δήλωσε ο Henri Grethen, Μέλος του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Ωστόσο, συνήθως τα προληπτικά 
μέτρα και οι δημοσιονομικές διορθώσεις άπτονται αμφότερα σύνθετων ζητημάτων, των οποίων η επίλυση 
είναι χρονοβόρα. Οι επακόλουθες διακοπές και αναστολές των πληρωμών εκθέτουν τα κράτη μέλη σε 
σημαντικό χρηματοοικονομικό κίνδυνο.»  
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Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι η Επιτροπή αντιμετώπιζε δυσκολίες κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των δημοσιονομικών διορθώσεων. Οι σχετικές με την εφαρμογή αυτή πληροφορίες που 
παρείχαν τα κράτη μέλη την περίοδο 2007-2013 δεν προσφέρονταν για μια σωστή παρακολούθηση. Από 
τα στοιχεία που αναφέρει η ίδια η Επιτροπή σχετικά με τα προληπτικά μέτρα και τις δημοσιονομικές 
διορθώσεις δεν είναι εύκολο να εξαχθεί ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης, πράγμα που οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται σε διάφορες εκθέσεις και έγγραφα.  

Οι κανονισμοί για την περίοδο 2014-2020 ενισχύουν σημαντικά τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά την 
προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Επιτροπή διαθέτει διευρυμένες εξουσίες και τα στοιχεία που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις ενσωματώνονται πλέον στο 
σύνολο των εγγράφων που υποβάλλονται ετησίως για την παροχή διασφάλισης και εξετάζονται από τις 
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Οι ελεγκτές φρονούν ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις αποτελούν σημαντική βελτίωση 
του σχεδιασμού του συστήματος. 

 

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή τα εξής: 

• να εφαρμόσει αυστηρή προσέγγιση κατά το κλείσιμο των προγραμμάτων της περιόδου 2007-
2013, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα ποσά που αποδίδονται δεν περιέχουν σε σημαντικό βαθμό 
παράτυπες δαπάνες· 

• να αναφέρει και να συγκρίνει σε σχετική έκθεση όλα τα στοιχεία σχετικά με τα προληπτικά και 
διορθωτικά μέτρα για τις δαπάνες του τομέα της συνοχής ανά ταμείο και κράτος μέλος, καθώς και να 
παρουσιάζει τον αντίκτυπο των δημοσιονομικών διορθώσεων και το ποσοστό του εναπομένοντος 
κινδύνου· 

• για την περίοδο 2014-2020, να θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
παρακολούθησης, το οποίο θα καλύπτει τόσο τα προληπτικά μέτρα όσο και τις δημοσιονομικές 
διορθώσεις· 

• να χρησιμοποιήσει τις αισθητά ενισχυμένες διατάξεις για την περίοδο 2014-2020 που έχουν 
άμεση ισχύ και να επιβάλλει δημοσιονομικές διορθώσεις όπου το κρίνει αναγκαίο. 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Σκοπός της πολιτικής συνοχής είναι η μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειών, η αναδιάρθρωση παρακμαζουσών βιομηχανικών περιοχών και η ενθάρρυνση της 
διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για 
την κύρια πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων από την ΕΕ και αντιστοιχεί στο 37 % περίπου του συνόλου 
των δαπανών που πραγματοποιούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι πόροι που διατέθηκαν για την 
πολιτική συνοχής την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 ανέρχονταν σε 230 δισεκατομμύρια ευρώ 
περίπου, την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 σε 346 δισεκατομμύρια ευρώ και την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 σε 349 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Μολονότι η Επιτροπή παραμένει υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, επί της ουσίας, 
η διαχείριση και ο έλεγχος των πόρων και των προγραμμάτων της ΕΕ ανατίθενται στις αρχές των κρατών 
μελών, οι οποίες επιλέγουν τους δικαιούχους και διανέμουν τους πόρους. Τα κράτη μέλη είναι κατ’ αρχάς 
υπεύθυνα για τον εντοπισμό, τη διόρθωση και την πρόληψη των σφαλμάτων. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει 
ότι συγχρηματοδοτήθηκαν ή ότι ενδέχεται να συγχρηματοδοτηθούν παράτυπες δαπάνες, μπορεί να 
παρέμβει και να διορθώσει τις δαπάνες που έχουν ήδη συγχρηματοδοτηθεί ή να αποτρέψει τη 
συγχρηματοδότησή τους στο μέλλον. 
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Η ειδική έκθεση αριθ. 4/2017, με τίτλο «Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από παράτυπες δαπάνες: 
η Επιτροπή ενέτεινε την εφαρμογή προληπτικών μέτρων και δημοσιονομικών διορθώσεων στον τομέα της 
συνοχής την περίοδο 2007-2013», είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu σε 23 γλώσσες 
της ΕΕ. 

 

 

 


