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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ενημερωτικό έγγραφό μας 

1. Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο συνιστά απάντηση στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΠΔΠ), καθώς και στις προτάσεις για την τροποποίηση 

του κανονισμού για το ΠΔΠ, της διοργανικής συμφωνίας και της απόφασης για την 

κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες1. Στις άλλες νομοθετικές προτάσεις 

της δέσμης της ενδιάμεσης επανεξέτασης θα απαντήσουμε εν ευθέτω χρόνω2

2. Επικεντρωνόμαστε στις δημοσιονομικές πτυχές της λειτουργίας του ΠΔΠ που 

καλύπτονται από την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση, και καλούμε τις πολιτικές και 

νομοθετικές αρχές, καθώς και τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές της ΕΕ να 

αξιοποιήσουν κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο την ευκαιρία να 

δρομολογήσουν τη μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι 

παρατηρήσεις μας ακολουθούν τη δομή των κύριων ενοτήτων της ανακοίνωσης, και 

συγκεκριμένα εκείνων που αφορούν την κατάσταση εφαρμογής του ΠΔΠ 2014-2020, τις 

προτάσεις που περιέχονται στη δέσμη της ενδιάμεσης επανεξέτασης, καθώς και τα 

ζητήματα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της πρότασης για το επόμενο ΠΔΠ. 

. 

Μια ευκαιρία για μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ 

3. Η ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020 προσφέρει μια ευκαιρία 

εξέτασης τρόπων βελτίωσης της δημοσιονομικής διαχείρισης και ενίσχυσης της λογοδοσίας, 

καθώς και μετάβασης της ΕΕ προς ένα δημοσιονομικό σύστημα ικανό να ανακτήσει την 

εμπιστοσύνη των πολιτών.  

                                                      

1 COM(2016) 603 final, COM(2016) 606 final και COM(2016) 607 final. 

2 Επί του παρόντος βρίσκονται υπό κατάρτιση γνώμες επί των προτάσεων τροποποίησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού (966/2012) και επί της πρότασης τροποποίησης του κανονισμού 
ΕΤΣΕ (2015/1017). 
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4. Βάσει της πείρας που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο των ελέγχων μας, στοιχεία σχετικά με 

τους οποίους παρουσιάζονται στις ετήσιες και ειδικές εκθέσεις μας, πιστεύουμε ότι είναι η 

κατάλληλη στιγμή να αναπτυχθεί μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τις δαπάνες και τις 

επενδύσεις της ΕΕ. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας 

του συστήματος του προϋπολογισμού της ΕΕ: 

- να κατευθύνει κατά τρόπο ταχύ και ευέλικτο τα κονδύλια της ΕΕ εκεί όπου μπορούν να 

προσδώσουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και τους πολίτες της· 

- να παρέχει κονδύλια και να παράγει αποτελέσματα κατά τρόπο αποδοτικό και 

περιορίζοντας τον κίνδυνο σε εύλογο επίπεδο· και 

- να επιδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ χρηματοδοτεί τις πολιτικές της και 

επιτυγχάνει αποτελέσματα. 

5. Οι εν λόγω στόχοι δεν είναι απλό να επιτευχθούν στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ. Τα 

περιθώρια της Επιτροπής να προτείνει νέα κατά προτεραιότητα ιεράρχηση των δαπανών 

της ΕΕ και τροποποίηση των δημοσιονομικών κανόνων στο παρόν στάδιο περιορίζονται σε 

μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι: 

- το τρέχον ΠΔΠ αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης της Ένωσης κατά 

τον χρόνο της έγκρισής του· 

- ο κανονισμός για το ΠΔΠ περιορίζει τις προσαρμογές που είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθούν στα μέσα της περιόδου3

- η εκτέλεση των επταετών προγραμμάτων δαπανών για την περίοδο 2014-2020 μόλις 

άρχισε, με σημαντική καθυστέρηση·  

· 

- ο προϋπολογισμός της ΕΕ λειτουργεί στα όρια δαπανών. 

                                                      

3 Άρθρο 2 του κανονισμού αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020. 
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6. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρουσιάζει προτάσεις που αποσκοπούν στην 

κατεύθυνση περισσότερων πόρων στις τρέχουσες προτεραιότητες, στο να καταστεί η 

δημοσιονομική διαχείριση περισσότερο ευέλικτη και να απλοποιηθούν ορισμένες πτυχές 

των δημοσιονομικών κανόνων. 

Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του τρέχοντος ΠΔΠ και νέες προκλήσεις 

Περισσότερη τεκμηρίωση είναι αναγκαία ενόψει ενός διαλόγου για τη μεταρρύθμιση 

7. Οι πληροφορίες που παρέχει η Επιτροπή σχετικά με την «κατάσταση όσον αφορά την 

εφαρμογή» του τρέχοντος ΠΔΠ επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην πιθανή χρήση των 

ανώτατων ορίων για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές και των περιθωρίων 

έως το τέλος του 2020. Η Επιτροπή δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με: 

- τον αντίκτυπο της οικονομικής κατάστασης στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 

τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ4

α) να μην χρησιμοποιηθούν πλήρως από τα κράτη μέλη

, συμπεριλαμβανομένων των 

εξής κινδύνων για τα κονδύλια της ΕΕ:  

5

β) να παραγκωνίσουν άλλες επενδύσεις και πηγές χρηματοδότησης, 

, 

γ) ενδεχομένως να μην καταβληθούν, εάν ένα κράτος μέλος δεν προβεί στις 

συνιστώμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις («παροχή βοήθειας υπό όρους»)· 

- τις προβλεπόμενες δαπάνες στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ σε σύγκριση με τις 

πραγματικές δαπάνες στο πλαίσιο του προηγούμενου ΠΔΠ, προκειμένου να 

επισημανθούν επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις· 

                                                      

4 Άρθρο 2 του κανονισμού αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020. 

5 Σημείο 2.6 και πλαίσιο 2.6 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του 2015. 
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- τα κονδύλια που παραμένουν αχρησιμοποίητα σε χρηματοοικονομικά μέσα6

- τις συσσωρευμένες προχρηματοδοτήσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων προς 

εκκαθάριση μέσω των αντίστοιχων πληρωμών, καθώς και τις άλλες υποχρεώσεις και 

τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις

· 

7

- προβλέψεις ταμειακών ροών, με ορίζοντα μεταξύ επταετίας και δεκαετίας, οι οποίες 

να λαμβάνουν υπόψη τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια, τις ανάγκες σε πληρωμές, την 

περιορισμένη ικανότητα απορρόφησης και την ενδεχόμενη ακύρωση αναλήψεων 

υποχρεώσεων

· 

8

- τον συνολικό δημοσιονομικό αντίκτυπο που θα έχουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ οι 

προτάσεις που περιέχονται στη δέσμη της ενδιάμεσης επανεξέτασης, 

συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών 

σε σύγκριση με την ισχύουσα κατάσταση, καθώς και της συνολικής αξίας των σχετικών 

αποθεμάτων και των εγγυήσεων· και 

, προκειμένου να καταδειχθεί η κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά 

το 2020· 

- τον τρόπο με τον οποίο οι προτάσεις θα επηρέαζαν τους τομείς του προϋπολογισμού 

της ΕΕ που παρουσιάζουν σταθερά υψηλά επίπεδα σφάλματος9

                                                      

6 Ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 και σημείο 2.31 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του 2015. 

. 

7 Σημεία 2.5 έως 2.9 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
2015. 

8 Σημεία 2.10 και 2.47 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
2015. 

9 Σημείο 1.66 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2014. 
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8. Σημειώνουμε επίσης ότι, για ορισμένα κράτη μέλη, οι πόροι από τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ αντιστοιχούν σε σημαντικό μερίδιο των συνολικών κρατικών δαπανών και των 

επενδύσεων10

9. Οι εν λόγω πληροφορίες θα μπορούσαν να έχουν παρασχεθεί στην παρούσα φάση, 

προκειμένου να καταδειχθούν οι προκλήσεις για τη δημοσιονομική διαχείριση και να 

τροφοδοτηθεί εποικοδομητικά ο διοργανικός διάλογος σχετικά με τις δυνητικές 

μακροπρόθεσμες λύσεις. 

. 

Ιστορικοί κίνδυνοι επαναλαμβάνονται 

10. Ως αποτέλεσμα των σημαντικών καθυστερήσεων κατά την έναρξη του ΠΔΠ 2014-2020, 

το μεγαλύτερο μέρος των μέχρι σήμερα επιχειρησιακών δαπανών στο τρέχον ΠΔΠ αφορά 

αναλήψεις υποχρεώσεων από την προηγούμενη περίοδο. Καθυστερήσεις στην εκτέλεση 

των δαπανών σημειώθηκαν και κατά την έναρξη των προηγούμενων περιόδων. 

11. Το 2015, το πλέον πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν ελεγμένα στοιχεία, άνω των 

τριών τετάρτων των επιχειρησιακών δαπανών διατέθηκαν σε καθεστώτα που 

λειτουργούσαν βάσει των κανόνων του προηγούμενου ΠΔΠ11

12. Μολονότι οι συσσωρευμένες καθυστερημένες πληρωμές της προηγούμενης περιόδου 

έχουν πλέον εκκαθαριστεί, η πίεση στις πληρωμές είναι πιθανό να επανέλθει τα προσεχή 

έτη, εάν έως το τέλος της περιόδου γίνει πλήρης χρήση των ανώτατων ορίων που 

προβλέπονται στο ΠΔΠ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στην απόκλιση μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών που είχαν αρχικά 

συμφωνηθεί στο ΠΔΠ. 

. 

13. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της Επιτροπής να αντισταθμιστεί η κινητοποίηση του 

περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες του 2014 έως το 2017 και όχι έως τα έτη 2018-2020 

                                                      

10 Βλέπε πλαίσιο 1.1 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για 
το 2015. 

11 Σημείο 2.3 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2015. 
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θα συμβάλει στη διασφάλιση της πραγματοποίησης των πληρωμών κατά τα έτη αυτά12. 

Ωστόσο, το επόμενο ΠΔΠ εξακολουθεί να φαίνεται ότι θα ξεκινήσει με μεγάλο όγκο 

αναλήψεων υποχρεώσεων προς εκκαθάριση από το τρέχον ΠΔΠ, καθώς, έως το 2020, θα 

έχει καταβληθεί λιγότερο από το 60 % των διαθέσιμων πόρων των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ13

14. Ως εκ τούτου, οι καθυστερήσεις στην έναρξη των προγραμμάτων και οι πιέσεις επί του 

προϋπολογισμού πληρωμών στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ είναι πιθανό να ενέχουν δύο 

βασικούς κινδύνους, εάν πρέπει να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση του 

επόμενου ΠΔΠ και των συναφών προγραμμάτων δαπανών: 

. Αυτό σημαίνει 

ότι οι δαπάνες στον μεγαλύτερο τομέα του προϋπολογισμού δεν θα υπερβούν το 50 % 

παρά μόνο κατά το τελευταίο έτος της περιόδου. 

- Να υπάρξει εκ νέου συσσώρευση αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών κατά τα 

προσεχή έτη, καθώς ορισμένα κράτη μέλη δυσκολεύονται να απορροφήσουν τα 

διαθέσιμα κονδύλια έως το 2020 ή ακόμη και έως το 2023, οπότε λήγει η περίοδος 

επιλεξιμότητας των προγραμμάτων δαπανών της περιόδου 2014-2020. Η κατάσταση 

αυτή ενέχει τον κίνδυνο χρηματοδότησης έργων χαμηλής αποδοτικότητας προκειμένου 

να αποφευχθεί η απώλεια χρηματοδότησης14

- Η Επιτροπή δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες να αντλήσει διδάγματα από τις 

εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και τα 

αποτελέσματα των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020, 

μέχρι να υποβάλει, έως το τέλος του 2017, την πρότασή της για το ΠΔΠ μετά το 2020. 

. 

                                                      

12 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 σχετικά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες 
ανάγκες, COM(2016) 607 final. 

13 Εκτίμηση της Επιτροπής στο έγγραφό της SWD (2016) 299 final – παράρτημα 6. 

14 Σημείο 38 της πανοραμικής επισκόπησης με τίτλο «Εξασφαλίζοντας την αποδοτικότητα των 
κεφαλαίων της ΕΕ: πανοραμική επισκόπηση των κινδύνων που επαπειλούν τη δημοσιονομική 
διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ». 
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Επιπλέον, πολλές εκ των υστέρων αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν πριν από το 

κλείσιμο των προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΠΔΠ της περιόδου 2007-2013. 

Πριν από την κατάρτιση νέου, μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, πρέπει να υπάρξει 

σφαιρική επισκόπηση των δαπανών της ΕΕ 

15. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να προσφέρει τόσο στην ίδια όσο και στους πολίτες 

της σαφή και απτά οφέλη, τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν με δαπάνες μόνο σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

16. Στις ετήσιες και τις ειδικές εκθέσεις μας επισημαίνονται περιπτώσεις στις οποίες οι 

δαπάνες της ΕΕ θα μπορούσαν να έχουν σχεδιαστεί με περισσότερο στρατηγικό τρόπο και, 

επομένως, να έχουν επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία 

για την ΕΕ στο σύνολό της. Παραδείγματος χάριν, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατες εκθέσεις 

έχουν επισημανθεί τα εξής: 

- Οι επενδύσεις σε αγροτικές υποδομές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ εξασφάλιζαν 

περιορισμένη αποδοτικότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είχαν υποκαταστήσει την 

εθνική και περιφερειακή χρηματοδότηση αντί να τη συμπληρώνουν15

- Το ένα τρίτο των δαπανών της ΕΕ για θαλάσσιες υποδομές που εξετάστηκαν ήταν 

αναποτελεσματικές ή μη βιώσιμες, καθώς σε κοντινή απόσταση υπήρχαν ήδη 

αντίστοιχες υποδομές

. 

16

- Η χρηματοδότηση της ΕΕ για έργα σιδηροδρομικής υποδομής μεταξύ 2007 και 2013 

δεν πέτυχε τη στροφή των εμπορευματικών μεταφορών από το οδικό στο 

σιδηροδρομικό δίκτυο

. 

17

                                                      

15 Ειδική έκθεση αριθ. 25/2015. 

. 

16 Ειδική έκθεση αριθ. 23/2016. 

17 Ειδική έκθεση αριθ. 8/2016. 
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- Η αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

βάλλεται από το πολύπλοκο πλαίσιό του και από προβλήματα διαχείρισης18

- Τα χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ κατά την περίοδο 

2007-2013 αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες στην πράξη στον έλεγχο των εξόδων 

διαχείρισης και των σχετικών αμοιβών, την εκταμίευση των διαθέσιμων πόρων, την 

προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την επαναχρησιμοποίηση των χρηματοδοτικών 

πόρων

. 

19

17. Επιπλέον, η επίτευξη υψηλών επιδόσεων και προστιθέμενης αξίας στο παρελθόν δεν 

αποτελούν εγγυήσεις υψηλών επιδόσεων και προστιθέμενης αξίας στο μέλλον. Επομένως, 

είναι απαραίτητο όχι μόνο να υποβάλλονται σε περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση 

όλα τα σημαντικά προγράμματα και καθεστώτα δαπανών, αλλά και να αποτελούν 

αντικείμενο σύγκρισης οι επιδόσεις και η προστιθέμενη αξία τους.  

. 

18. Κατά την άποψή μας, πριν από την έγκριση από την ΕΕ ενός ακόμη μακροπρόθεσμου 

προϋπολογισμού και ενός νέου συνόλου προγραμμάτων δαπανών, πρέπει να διενεργηθεί 

μια σφαιρική επισκόπηση των δαπανών της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, μια τέτοια σφαιρική 

επισκόπηση θα αποτελούσε ευκαιρία βελτίωσης: 

- των επιδόσεων και της προστιθέμενης αξίας του προϋπολογισμού της ΕΕ, τόσο σε 

επίπεδο πολιτικών προτεραιοτήτων (ήτοι τομέων του ΠΔΠ) όσο και σε επίπεδο 

προγραμμάτων·  

- της διαδικασίας διά της οποίας οι πολιτικοί στόχοι της Ένωσης μεταφράζονται σε 

επιχειρησιακούς στόχους των κύριων προγραμμάτων και καθεστώτων δαπανών της· 

και 

- της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και της υποβολής στοιχείων σχετικά με τις 

επιδόσεις και την προστιθέμενη αξία σε κάθε επίπεδο. 
                                                      

18 Ειδική έκθεση αριθ. 4/2016. 

19 Ειδική έκθεση αριθ. 19/2016. 
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Η ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ από την Επιτροπή δεν συνιστά σφαιρική επισκόπηση 

των δαπανών της ΕΕ από την άποψη των επιδόσεων και της προστιθέμενης αξίας των 

διάφορων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ και των προγραμμάτων δαπανών, η οποία 

είναι τόσο αναγκαία. Προκειμένου τα διδάγματα της τρέχουσας περιόδου να αξιοποιηθούν 

και τα διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα 

στο μέλλον, η διαδικασία αυτή θα ήταν καλό να πραγματοποιηθεί πριν από την έγκριση 

νέου μακροπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδίου. 

Σχόλια σχετικά με βασικές προτάσεις της ενδιάμεσης επανεξέτασης της Επιτροπής 

19. Η ενότητα αυτή ακολουθεί τη δομή της ενότητας 3 της ανακοίνωσης της Επιτροπής. 

Περαιτέρω εστίαση στις προτεραιότητες και τις νέες προκλήσεις; 

20. Οι προτάσεις της Επιτροπής για «περαιτέρω εστίαση στις προτεραιότητες και τις νέες 

προκλήσεις» αφορούν τη διάθεση πρόσθετων πόρων σε ορισμένους τομείς και 

προγράμματα, χωρίς αύξηση των συνολικών κονδυλίων του ΠΔΠ, όπως καθορίζονται στο 

δημοσιονομικό παράρτημα της ανακοίνωσης. 

21. Η συνολική δέσμη, ύψους σχεδόν 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2020, 

περιλαμβάνει:  

- 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του 2017 για τη μετανάστευση· 

- 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τη συνοχή ως αποτέλεσμα των αυτόματων προσαρμογών 

που αντικατοπτρίζουν τον πληθωρισμό και τις αλλαγές στο ΑΕΕ των κρατών μελών 

(τομέας 1β)· 

- 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη και την απασχόληση, την ασφάλεια, τη 

μετανάστευση και τους πρόσφυγες (τομείς 1α, 1β, 3 και 4)· και 

- δεν περιλαμβάνει καμία πρόταση αλλαγής στη χρηματοδότηση της γεωργίας (τομέας 

2) και της διοίκησης (τομέας 5). 



 13 

 
CLV087241EL04-16PP-DEC103-16FIN-mid-term_review_MFF-BIS-TR.docx 18.11.2016 

22. Το πρόσθετο ποσό των 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ αντιστοιχεί στο 1 % περίπου των 

συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων έως το τέλος της περιόδου. Δεν μεταβάλλεται 

σημαντικά το συνολικό ποσοστό των πόρων που διατίθενται για κάθε τομέα, μολονότι οι 

πόροι που διατίθενται στον τομέα «Ασφάλεια και ιθαγένεια» (τομέας 3) θα αυξηθούν 

κατά 23 %. 

23. Προκειμένου να υπάρξουν πρόσθετες επενδύσεις, το ΕΚ και το Συμβούλιο πρέπει να 

συμφωνήσουν ότι τα ανώτατα όρια για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές, για 

την περίοδο 2014-2020, δεν αφορούν τη χρηματοδότηση από «ειδικά μέσα». Κατά κανόνα, 

οι προτεραιότητες και οι νέες προκλήσεις πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ και όχι από «ειδικά μέσα» εκτός αυτού. Τα «ειδικά μέσα» είναι 

αποθεματικά που μπορούν να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 

γεγονότων. 

24. Επί συνόλου 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, 2,4 δισεκατομμύρια προορίζονται για την 

πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) και για διάφορα προγράμματα 

ανταγωνιστικότητας τα οποία τελούν υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση της Επιτροπής. 

Σημειώνουμε ότι οι πρόσθετες επενδύσεις σε αυτά τα προγράμματα προτείνονται πριν από 

την αξιολόγηση των σχετικών δαπανών στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου. Στις αρχές του 

2017 πρόκειται να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου μας σχετικά με την 

υλοποίηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και της ΠΑΝ στα κράτη μέλη. 

25. Τμήμα του ποσού των 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά πρόβλεψη που προορίζεται 

για την αύξηση των εγγυήσεων για τα εκτός προϋπολογισμού επενδυτικά ταμεία. Ακόμη, 

150 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στο ταμείο εγγυήσεων του ΕΤΣΕ ως στήριξη ενόψει 

της προτεινόμενης αύξησης της δανειοδοτικής ικανότητάς του και 250 εκατομμύρια ευρώ 

θα χρησιμοποιηθούν για τη σύσταση παρόμοιου ταμείου εγγυήσεων για το νέο Ευρωπαϊκό 

Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for Sustainable Development, EFSD). 

Επισημαίνουμε ότι το EFSD θα έχει ευρύτερο φάσμα ομολόγων από το ΕΤΣΕ και, συνεπώς, 

διαφορετικό προφίλ κινδύνου. Η Επιτροπή, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τα ταμειακά 

διαθέσιμα που πρέπει να τηρούνται για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από την κατάπτωση των εγγυήσεων που παρέχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
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προτείνει τη δημιουργία «κοινού ταμείου εγγυήσεων», το οποίο θα καλύπτει τα ταμεία 

εγγυήσεων για το ΕΤΣΕ, το EFSD και τις εξωτερικές δράσεις.  

26. Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη θέσπιση νέων εσωτερικών καταπιστευματικών 

ταμείων για την προσέλκυση πρόσθετης χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη και άλλες 

πηγές, η οποία θα διατεθεί για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των προσφυγικών 

ροών εντός της ΕΕ.  

Κατά την άποψή μας, αυτές οι προτάσεις δεν αναμένεται να μεταβάλουν αισθητά το 

ποσοστό των πόρων κάθε τομέα του ΠΔΠ έως το 2020. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες 

νέες δαπάνες για τις τρέχουσες προτεραιότητες δεν βασίζονται σε ανακατανομή των πόρων 

υπογραμμίζει τους περιορισμούς (δημοσιονομικούς, προγραμματισμού και πολιτικούς, 

βλέπε σημείο 7 ανωτέρω) του προϋπολογισμού της ΕΕ και, κατά συνέπεια, την ανάγκη 

μεταρρύθμισης. Επιπλέον, η αυξανόμενη εξάρτηση από χρηματοοικονομικά μέσα, 

καταπιστευματικά και επενδυτικά ταμεία που τελούν υπό την εγγύηση του 

προϋπολογισμού καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνου και της 

υποβολής στοιχείων σχετικά με τις αυξανόμενες ενδεχόμενες υποχρεώσεις της ΕΕ. 

Βελτίωση της ευελιξίας και ευκινησίας κατά την κινητοποίηση και τη διάθεση πόρων; 

27. Η Επιτροπή προτείνει μια σειρά μέτρων για τη διευκόλυνση της κινητοποίησης 

πρόσθετων κονδυλίων για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων στο πλαίσιο των ισχυόντων 

ανώτατων ορίων του τρέχοντος ΠΔΠ. Σε αυτά περιλαμβάνονται: 

- μέτρα για τη χαλάρωση του ετήσιου προϋπολογισμού όσον αφορά τις αναλήψεις 

υποχρεώσεων και τις πληρωμές μέσω μεγιστοποίησης της χρήσης των περιθωρίων και 

των μεταφορών πιστώσεων· και 

- περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας των αποθεματικών στον προϋπολογισμό και 

«ειδικά μέσα», συμπεριλαμβανομένου ενός νέου αποθεματικού κρίσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης («αποθεματικό κρίσεων»). 
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28. Στόχος των προτάσεων σχετικά με τα περιθώρια και τις μεταφορές πιστώσεων στο 

επόμενο οικονομικό έτος είναι η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των 

αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων της 

περιόδου. Με άλλα λόγια, το κενό μεταξύ των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ και των ετήσιων 

προϋπολογισμών θα εξέλιπε τελικά, καθώς θα ήταν δυνατή η υπέρβαση των ανώτατων 

ορίων ενός δεδομένου έτους, υπό τον όρο ότι δεν θα υπήρχε υπέρβαση των συνολικών 

ανώτατων ορίων για το σύνολο της περιόδου.  

29. Όσον αφορά τα αποθεματικά του προϋπολογισμού, η Επιτροπή προτείνει τη 

δημιουργία ενός «ευέλικτου αποθεματικού» αντιστοιχούντος στο 10 % των κονδυλίων 

τριών μηχανισμών εξωτερικής δράσης20

30. Το αποθεματικό κρίσεων έχει ως στόχο να δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να αντιδρά 

ταχέως σε κρίσεις, καθώς και σε γεγονότα με σοβαρές επιπτώσεις σε ανθρωπιστικό επίπεδο 

ή σε επίπεδο ασφάλειας. Το εν λόγω αποθεματικό θα χρηματοδοτηθεί από 

αποδεσμευμένες πιστώσεις του έτους ν-2. Η Επιτροπή εκτιμά ότι από την αποδέσμευση 

πιστώσεων θα προκύπτουν περί τα 3 έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δεδομένου ότι 

τα μη χρησιμοποιηθέντα αποθεματικά είναι δυνατό να μεταφέρονται στο επόμενο έτος, η 

ικανότητα του ταμείου μπορεί να αντιστοιχεί σε αποδεσμευμένες πιστώσεις έως και δύο 

ετών. 

. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση δύο 

«ειδικών μέσων», του μέσου ευελιξίας και του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας, και τη 

δημιουργία αποθεματικού κρίσεων. 

Κατά την άποψή μας, οι προτάσεις αυτές θα ενίσχυαν τη δημοσιονομική ευελιξία και τα 

αποθεματικά. Ωστόσο, ενδέχεται να αυξήσουν την πολυπλοκότητα του συστήματος, 

υπονομεύοντας τις αρχές της ετήσιας διάρκειας, της ειδικότητας και της διαφάνειας του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, και καθιστώντας απαιτητικότερο το έργο του ελέγχου της 

δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ. Επιπλέον, πρέπει να προσδιοριστούν ποσοτικώς με 

μεγαλύτερη σαφήνεια οι πρόσθετες δαπάνες που θα γίνονταν δυνατές ως αποτέλεσμα των 

                                                      

20 Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ) και 
μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) 



 16 

 
CLV087241EL04-16PP-DEC103-16FIN-mid-term_review_MFF-BIS-TR.docx 18.11.2016 

προτάσεων και να αποσαφηνιστεί ποια θα ήταν η συνολική ικανότητα όλων των 

αποθεματικών και περιθωρίων. 

Απλούστεροι κανόνες και σαφέστερος προσανατολισμός προς τις επιδόσεις; 

31. Η Επιτροπή προτείνει μια εκτεταμένη αναδιατύπωση των γενικών δημοσιονομικών 

κανόνων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, συνοδευόμενη από τροποποιήσεις 

των τομεακών δημοσιονομικών κανόνων. Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, οι απόψεις μας 

σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία των τροποποιήσεων αυτών θα παρουσιαστούν σε 

χωριστή γνώμη. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο, σημειώνουμε τα ακόλουθα σχετικά με τις 

προτάσεις της Επιτροπής. 

32. Η Επιτροπή, κατ’ ουσίαν, επικαιροποιεί και διευρύνει την «εργαλειοθήκη» μέσων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων δαπανών και ενθαρρύνει τη 

συνδυαστική χρήση τους. Θα υπάρξει κάποιο περιθώριο για την εφαρμογή των νέων 

διατάξεων στα προγράμματα δαπανών της περιόδου 2014-2020, κατά τρόπον ώστε αυτά να 

εστιάζουν περισσότερο στις επιδόσεις και να ενέχουν μικρότερο κίνδυνο. Αυτό θα ισχύει 

ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα προγράμματα και τα καθεστώτα της επόμενης 

περιόδου. Παρότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις και η ανάκτηση εσφαλμένως 

δαπανηθέντων ποσών αποτελούν αναγκαία χαρακτηριστικά της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης της ΕΕ, εμμένουμε στην άποψη που διατυπώσαμε στην ετήσια έκθεσή μας, ότι 

είναι καλύτερο τα προγράμματα να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να ενέχουν μικρότερο 

κίνδυνο σφάλματος εξ αρχής. 

33. Προτείνονται πολλές «απλουστεύσεις» διαφορετικών ειδών. Στην πλειονότητά τους, τα 

μέτρα αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διαχείρισης των προγραμμάτων και καθεστώτων 

δαπανών της ΕΕ και της είσπραξης πόρων. Άλλα έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την 

συνεπέστερη χρήση άλλων μέσων που δεν βασίζονται σε επιχορηγήσεις, όπως είναι τα 

καταπιστευματικά ταμεία, τα χρηματοοικονομικά μέσα και η χρηματοδοτική συνδρομή, και 

ορισμένα αποσκοπούν στη ρύθμιση των καταστάσεων εκείνων οι οποίες επιτρέπουν τον 

συνδυασμό περισσ΄τοερων μέσων, βασιζόμενων ή μη σε επιχορηγήσεις, για την επίτευξη 

των ίδιων στόχων. 
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Κατά την άποψή μας, οι προτεινόμενες αλλαγές επιβάλλουν την επίδειξη μεγαλύτερης 

προσοχής για την αποφυγή περιττής πολυπλοκότητας στους μηχανισμούς χρηματοδότησης, 

ως αποτέλεσμα της αύξησης των δυνατοτήτων συνδυασμού μέσων διαφορετικών ειδών. 

Προς το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

34. Η Επιτροπή δηλώνει ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει ακόμη περισσότερο 

εκτεταμένες αλλαγές στο επόμενο ΠΔΠ και εντοπίζει μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν. Οι απόψεις μας σχετικά με τα ζητήματα που εγείρει η Επιτροπή 

παρουσιάζονται στη συνέχεια, μαζί με την άποψή μας όσον αφορά το βασικό ζήτημα που 

δεν εξετάζεται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης, ήτοι την αυξανόμενη 

πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών της ΕΕ. 

Τα ζητήματα που έθεσε η Επιτροπή 

Μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων 

35. Η Επιτροπή σκοπεύει να λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας 

υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους και, από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι να 

γνωμοδοτήσουμε σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις που ενδεχομένως να προκύψουν. 

Θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση των ρυθμίσεων για τους ιδίους πόρους και 

προτείνουμε τα αποτελέσματα μιας επανεκτίμησης του σκέλους των εσόδων του 

προϋπολογισμού να εξεταστούν παράλληλα με τα αποτελέσματα της επισκόπησης των 

δαπανών. 

Διάρκεια του πλαισίου 

36. Η Επιτροπή σημειώνει η επταετής διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ δεν είναι επαρκώς 

συγχρονισμένη με τα πέντε έτη της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής. 

37. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός κύκλος του ΠΔΠ υπερβαίνει στην πραγματικότητα 

τα 13 έτη, καθώς οι προτάσεις διαμορφώνονται δύο έτη πριν από την έναρξη της επόμενης 

περιόδου, η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
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εκτείνεται και στα τρία έτη που έπονται της περιόδου προγραμματισμού (κανόνας «ν + 3») 

και τα προγράμματα κλείνουν έως και 1,5 έτος μετά τη λήξη αυτής της περιόδου 

επιλεξιμότητας. Εάν, μετά το τρέχον ΠΔΠ, ακολουθήσει νέο πενταετές ΠΔΠ (χωρίς να 

πραγματοποιηθούν άλλες ουσιαστικές αλλαγές), το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών κατά 

τη νέα περίοδο θα αφορά τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020. 

38. Εξάλλου, σε πρόσφατες ετήσιες εκθέσεις21

- Ο δεκαετής κύκλος στρατηγικού προγραμματισμού δεν είναι συγχρονισμένος με τον 

επταετή κύκλο της διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

, επισημάναμε τα περιθώρια βελτίωσης της 

διαδικασίας ευθυγράμμισης των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με τις 

στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε τα εξής: 

- Οι ισχύουσες δημοσιονομικές ρυθμίσεις δεν διευκολύνουν τη μετάφραση των 

πολιτικών φιλοδοξιών (στρατηγική «Ευρώπη 2020» / δέκα πολιτικές προτεραιότητες 

της Επιτροπής) σε χρήσιμους επιχειρησιακούς στόχους για τα προγράμματα και τα 

καθεστώτα δαπανών22

39. Ως εκ τούτου, υπάρχει πλέον η ανάγκη, αλλά και η ευκαιρία, συγχρονισμού της 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής και της χάραξης πολιτικής με τον δημοσιονομικό κύκλο. Είναι 

πλέον καιρός να διερευνηθούν και άλλες επιλογές, όπως: 

. 

- κυλιόμενη κατάρτιση του προϋπολογισμού με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 

προγραμματισμού και κυλιόμενο πρόγραμμα αξιολόγησης· 

- προσδιορισμό της διάρκειας των προγραμμάτων και των καθεστώτων βάσει των 

αναγκών των πολιτικών και όχι βάσει της διάρκειας της περιόδου δημοσιονομικού 

προγραμματισμού· και 

                                                      

21 Βλέπε κεφάλαιο 3 των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμών των 
οικονομικών ετών 2014 και 2015. 

22 Σημεία 3.86 και 3.87 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
2015. 
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- επιβολή στα κράτη μέλη και την Επιτροπή της υποχρέωσης παρουσίασης των δεόντως 

αιτιολογημένων αναγκών τους για χρηματοδότηση από την ΕΕ, καθώς και των 

αποτελεσμάτων που επιδιώκεται να επιτευχθούν, πριν από τον καθορισμό των 

δαπανών. 

40. Θα ήταν επίσης προς το συμφέρον της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της 

διαφάνειας, οι πολιτικές, νομοθετικές και αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές της ΕΕ να 

εξετάσουν σε ποιους τομείς πολιτικής πρέπει να δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

προτού ληφθεί απόφαση σχετικά με το επόμενο μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό σχέδιο. 

Ευελιξία 

41. Η Επιτροπή προσδιορίζει την προκατανομή των υπό επιμερισμένη διαχείριση 

κονδυλίων στα κράτη μέλη ως τον βασικό παράγοντα που περιορίζει την ικανότητα του 

τρέχοντος προϋπολογισμού να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες. Επίσης, προτείνει 

την επανεξέταση της σύστασης αποθεματικών τα οποία μπορούν να κινητοποιούνται 

ταχέως. 

42. Θεωρούμε ότι πράγματι η προκατανομή συνιστά αιτία αγκυλώσεων. Ωστόσο, το 

ζήτημα αυτό πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας διαδικασίας προβληματισμού υψηλού 

επιπέδου (βλέπε επίσης σημείο 40) σχετικά με το τι θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ και για πόσο διάστημα. 

Ένταξη του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό 

43. Συμφωνούμε ότι οι νομοθετικές και οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές πρέπει 

να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του ΕΤΑ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Προτείνουμε η σχετική συζήτηση να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας 

τιθάσευσης της ολοένα αυξανόμενης πολυπλοκότητας των ρυθμίσεων για τη 

χρηματοδότηση των πολιτικών της ΕΕ. 
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Αξιοποίηση των καινοτομιών του τρέχοντος ΠΔΠ 

44. Η Επιτροπή προτίθεται να αξιοποιήσει τα μέτρα παροχής βοήθειας υπό όρους, 

μόχλευσης και απλούστευσης που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και 

αναπτύχθηκαν περαιτέρω στις προτάσεις για την ενδιάμεση επανεξέταση. 

45. Όσον αφορά την παροχή βοήθειας υπό όρους, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να 

διενεργηθεί αξιολόγηση των επιδόσεων αυτού του μηχανισμού κατά το τρέχον ΠΔΠ προτού 

επιδιωχθεί η περαιτέρω ανάπτυξή του. 

46. Ομοίως, η προσπάθεια διπλασιασμού της χρήσης μόχλευσης κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας περιόδου μέσω χρηματοοικονομικών μέσων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων και καταπιστευματικών ταμείων θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί 

ενδελεχώς, ώστε να διασφαλιστεί ότι η δυνατότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικονομική 

αποδοτικότητα, εγγυόμενη τη διαφάνεια και περιορίζοντας τον κίνδυνο σε εύλογο επίπεδο. 

Από τις ελεγκτικές εργασίες μας προκύπτει, παραδείγματος χάριν, ότι οι προηγούμενες 

εκτιμήσεις της μόχλευσης βασίστηκαν σε ασυνεπείς μεθοδολογίες και ήταν κατά κανόνα 

υπερβολικά αισιόδοξες23

47. Όσον αφορά την περαιτέρω απλούστευση, συμφωνούμε ότι απαιτείται μια νέα 

προσέγγιση για τα προγράμματα υπό επιμερισμένη διαχείριση, δεδομένων των 

καθυστερήσεων που σημειώθηκαν και πάλι κατά την εφαρμογή τους. Αντίστοιχη προσοχή 

πρέπει να δοθεί στα προγράμματα που τελούν υπό άμεση και έμμεση διαχείριση. Τα 

ζητήματα αυτά θα μπορούσαν να καλυφθούν στο πλαίσιο μιας γενικής επισκόπησης των 

δαπανών (βλέπε σημείο 18). 

.  

Γενικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης 

48. Πέραν των ζητημάτων που τίθενται ανωτέρω, θεωρούμε ότι θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί μια ευρεία συζήτηση σχετικά με το πώς οι γενικοί μηχανισμοί 

                                                      

23 Σημεία 62 έως 91 της ειδικής έκθεσης αριθ. 19/2016. 
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χρηματοδότησης των πολιτικών της ΕΕ μπορούν να καταστούν όσο το δυνατόν σαφέστεροι, 

απλούστεροι και συνεκτικότεροι. 

49. Κατά την άποψή μας, η αποτελεσματική διαχείριση, ο έλεγχος και η εμπεριστατωμένη 

εξέταση των ισχυόντων μηχανισμών είναι ήδη δυσχερής και δαπανηρή υπόθεση. Οι 

προτάσεις της Επιτροπής για τη δημιουργία νέων ταμείων της ΕΕ και για ενθάρρυνση της 

χρηματοδότησης από πολλαπλές πηγές εγκυμονούν τον κίνδυνο περαιτέρω επιβάρυνσης 

του ήδη υπερφορτωμένου και περίπλοκου χρηματοδοτικού τοπίου της ΕΕ. 

50. Το τοπίο αυτό επί του παρόντος περιλαμβάνει προγράμματα, διαρθρωτικά ταμεία, 

καταπιστευματικά ταμεία, ταμεία στρατηγικών επενδύσεων, ταμεία εγγυήσεων, 

διευκολύνσεις, χρηματοοικονομικά μέσα, μέσα μακροοικονομικής συνδρομής, διάφορα 

αποθεματικά και μια σειρά προβλέψεων.  

51. Προβλήματα δημιουργεί και η χρησιμοποιούμενη ορολογία. Όροι όπως «ανάληψη 

υποχρέωσης», «μέσο», «ταμείο», «αποθεματικό» και «πρόβλεψη» συχνά έχουν 

διαφορετική έννοια σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής24

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει 

περαιτέρω την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα ζητήματα αυτά.  

52. Το δημοσιονομικό σύστημα της ΕΕ χρήζει τεκμηριωμένης μεταρρύθμισης, προκειμένου 

να καταστεί περισσότερο: 

- ευκίνητο όσον αφορά τη διάθεση των περιορισμένων πόρων κατά τρόπο ταχύ και 

ευέλικτο εκεί όπου μπορούν να προσδώσουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία·  

- αποδοτικό όσον αφορά την παροχή κονδυλίων και την επίτευξη αποτελεσμάτων, 

περιορίζοντας τον κίνδυνο σε εύλογο επίπεδο· και 

                                                      

24 Στο σημείο 2.5 και το πλαίσιο 2.1 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το 2015 παρέχονται παραδείγματα δημοσιονομικών υποχρεώσεων ανά 
τομέα του ΠΔΠ. 
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- διαφανές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι πολιτικές και τα 

αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. 

53. Η Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις που θα συμβάλλουν στην εστίαση περισσότερων 

πόρων στις τρέχουσες προτεραιότητες, στο να καταστεί ο προϋπολογισμός περισσότερο 

ευέλικτος και να απλοποιηθούν ορισμένες πτυχές των δημοσιονομικών κανόνων. Δεν είναι 

ρόλος του ελεγκτή να σχολιάσει το μέγεθος, τη διάρθρωση ή την κατανομή του 

προϋπολογισμού της ΕΕ. Ωστόσο, είναι ευθύνη μας είναι επισημάνουμε ότι η λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση, πριν από τη διενέργεια ενδελεχούς εξέτασης 

των μελλοντικών προτεραιοτήτων και των προηγούμενων επιδόσεων, εγκυμονεί κινδύνους 

για την οικονομική αποδοτικότητα. Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων 

στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και οι καθυστερήσεις στο κλείσιμο των προηγούμενων 

προγραμμάτων συνεπάγονται ότι κατά την κατάρτιση των προτάσεων δεν ελήφθη υπόψη 

αξιολόγηση των δαπανών της τρέχουσας περιόδου και ότι δεν θα υπάρξει μάλλον ευκαιρία 

αξιολόγησης των επιδόσεων πριν από την υποβολή του επόμενου ΠΔΠ από την Επιτροπή 

στο τέλος του 2017. Επιπλέον, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών της ΕΕ, 

την οποία ορισμένες από τις προτάσεις της ενδιάμεσης επανεξέτασης ενδέχεται να 

επιτείνουν. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, διατυπώνουμε τέσσερις 

προτάσεις. 

Πρόταση 1: Επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος για την κατάρτιση του επόμενου ΠΔΠ 

54. Προτείνουμε να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα της κατάρτισης του επόμενου ΠΔΠ 

και των συνοδευτικών προγραμμάτων δαπανών, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής 

χρόνος για να συζητηθούν οι μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες και προτεραιότητες, να 

επανεξεταστούν οι δαπάνες της τρέχουσας περιόδου και να βελτιωθούν οι μηχανισμοί 

χρηματοδότησης.  
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Πρόταση 2: Διενέργεια συνολικής επισκόπησης των δαπανών της ΕΕ 

55. Προτείνουμε τη διενέργεια επισκόπησης των δαπανών πριν από την υποβολή των 

προτάσεων για το νέο ΠΔΠ και τη δέσμη προγραμμάτων δαπανών. Στο πλαίσιο της 

επανεξέτασης των δαπανών θα πρέπει να αξιολογηθεί σε ποιον βαθμό:  

- η κατανομή των πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ αντικατοπτρίζει τις στρατηγικές 

προτεραιότητές της και τις ευκαιρίες επίτευξης προστιθέμενης αξίας·  

- τα προγράμματα και τα καθεστώτα της ΕΕ συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών 

προτεραιοτήτων, εξασφαλίζουν την οικονομική αποδοτικότητα και καθιστούν δυνατό 

τον έλεγχο του κινδύνου παρατυπίας. 

Πρόταση 3: Ανάπτυξη σαφέστερων, απλούστερων και συνεκτικότερων μηχανισμών 

χρηματοδότησης 

56. Καλούμε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις μέτρων τα οποία να καθιστούν τους 

μηχανισμούς χρηματοδότησης της ΕΕ σαφέστερους, απλούστερους, συνεκτικότερους και 

καταλληλότερους να διασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια, τήρηση της υποχρέωσης 

λογοδοσίας και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι πολιτικές της ΕΕ 

και των οφελών που αποφέρουν.  

Πρόταση 4: Δρομολόγηση διαλόγου υψηλού επιπέδου με αντικείμενο τις προτεραιότητες 

του προϋπολογισμού της ΕΕ  

57. Προτείνουμε στις πολιτικές αρχές της ΕΕ να δρομολογήσουν το συντομότερο δυνατόν 

διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι διάφορες πολιτικές της ΕΕ 

θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις 

πιθανές εξελίξεις στις πολιτικές και τον αριθμό των κρατών μελών. 
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