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Σύνοψη 
I Στόχος της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι η μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της προκειμένου να διασφαλιστεί η ισόρροπη 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη. Για την πολιτική συνοχής έχουν 
διατεθεί περί τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. 

II Ιστορικά, η ΕΕ εστίαζε στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των δαπανών του 
προϋπολογισμού με τους σχετικούς κανόνες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, επιδίωξε 
να ενισχύσει τον προσανατολισμό στις επιδόσεις, προκειμένου η ανάλωση ενωσιακών 
πόρων να συνεπάγεται θετικές αλλαγές για τους πολίτες. Σύμφωνα με την υποχρέωση 
που υπέχουμε βάσει της Συνθήκης για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, έχουμε συμβάλει σημαντικά σε αυτή τη στροφή. 

III Στον εν εξελίξει διάλογο για τον προσανατολισμό της πολιτικής συνοχής στις 
επιδόσεις συμμετέχουν πολλά ενδιαφερόμενα μέρη με διαφορετικές, και ενίοτε 
αντικρουόμενες, απόψεις όσον αφορά τόσο την έννοια του προσανατολισμού στις 
επιδόσεις όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί. Το παρόν 
ενημερωτικό έγγραφο αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους 
εμπλεκόμενους στην αντιμετώπιση των δύσκολων πολιτικών και πρακτικών 
προκλήσεων που δημιουργεί η βελτίωση του προσανατολισμού στις επιδόσεις κατά 
την τρέχουσα και τις μελλοντικές περιόδους προγραμματισμού. 

IV Στο ενημερωτικό έγγραφο παρουσιάζονται οι απόψεις μας σχετικά με την εξέλιξη 
του προσανατολισμού στις επιδόσεις, από την προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού έως τις προτάσεις της Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027. 
Εξετάζουμε τόσο το νομοθετικό πλαίσιο όσο και την εφαρμογή του σε επίπεδο 
Επιτροπής και κρατών μελών. Στο επίκεντρο της επισκόπησής μας βρίσκονται 
14 κατευθυντήριες αρχές (ΚΑ), οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι καίριας σημασίας για τη 
διασφάλιση του προσανατολισμού των ενωσιακών δαπανών στις επιδόσεις. Οι εν 
λόγω αρχές καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης της πολιτικής, από τα στάδια 
του στρατηγικού σχεδιασμού και της υλοποίησης μέχρι εκείνα της παρουσίασης 
στοιχείων και της αξιολόγησης. 

V Βάσει των εκτενών εργασιών μας ελέγχου επιδόσεων στον τομέα της συνοχής 
(69 εκθέσεις), καθώς και επισκοπήσεων από άλλες πηγές, εξετάσαμε κατά πόσο οι 
αρχές αυτές εφαρμόστηκαν κατά τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 
2014-2020 και, με βάση την παραδοχή ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για την 
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προσεχή περίοδο θα εγκριθούν, πόσο πιθανό είναι να εφαρμοστούν κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027. Όσον αφορά τα στοιχεία που δεν έχουν ακόμη 
υλοποιηθεί (εκείνα που αφορούν την περίοδο 2021-2027 και ορισμένα τμήματα της 
περιόδου 2014-2020), η αξιολόγησή μας βασίζεται στον σχεδιασμό των υφιστάμενων 
συστημάτων. 

VI Διαπιστώσαμε ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων προγραμματισμού, η 
Επιτροπή επιδίωξε να ενσωματώσει βασικά χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού 
συστήματος διαχείρισης των επιδόσεων τόσο στο γενικό δημοσιονομικό νομοθετικό 
πλαίσιο όσο και στη νομοθεσία που διέπει ειδικά τον τομέα της συνοχής. Σε αυτά τα 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται ο ορισμός των καλών επιδόσεων και των αναγκαίων 
προϋποθέσεων για την επίτευξή τους, ο τρόπος μέτρησης των επιδόσεων, καθώς και 
ο τρόπος παρουσίασης σχετικών στοιχείων και αξιολόγησης των επιδόσεων. Κατά την 
περίοδο 2014-2020 ιδίως σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές. 

VII Ωστόσο, οι βελτιώσεις αυτές στο νομοθετικό πλαίσιο δεν συνδυάστηκαν 
πάντοτε με αποτελεσματική εφαρμογή τους στην πράξη. Επιπλέον, ένας από τους 
στόχους της προτεινόμενης νομοθεσίας για την περίοδο 2021-2027 είναι η 
απλούστευση των ρυθμίσεων. Η απλούστευση είναι μια επιδίωξη που, κατ’ αρχήν, 
εγκρίνουμε. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι υπάρχει ο κίνδυνος, επιδιώκοντας την 
απλούστευση, οι προτάσεις της Επιτροπής να εστιάσουν σε μικρότερο βαθμό στις 
επιδόσεις. 

VIII Η αξιολόγησή μας για καθεμιά από τις 14 κατευθυντήριες αρχές συνοψίζεται 
στον πίνακα 1 κατωτέρω. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος 
όσον αφορά τη μεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής συνοχής στις επιδόσεις, ιδίως σε 
σχέση με τον προγραμματισμό. Ωστόσο, σε ορισμένους τομείς υπάρχουν ακόμη 
περιθώρια βελτίωσης: στρατηγικός σχεδιασμός, εφαρμογή της πολιτικής και 
παραγωγή και χρήση πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις κατά τα στάδια της 
παρακολούθησης/παρουσίασης στοιχείων, της αξιολόγησης και της διασφάλισης της 
βιωσιμότητας. Συνολικά, διαπιστώσαμε ότι δεν παρέχονται επαρκή οικονομικά 
κίνητρα για βελτίωση των επιδόσεων. 
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Πίνακας 1 - Αξιολόγηση των κατευθυντήριων αρχών ανά περίοδο 
προγραμματισμού 

Περίοδοι προγραμματισμού Σημεία 2007- 
2013 

2014- 
2020 

2021- 
2027 

1. Αρχές που διέπουν τον στρατηγικό σχεδιασμό 

1. Η ΕΕ έχει διατυπώσει ένα σαφές και 
συνεκτικό όραμα για το τι επιθυμεί 
να επιτύχει με τους πόρους της 
πολιτικής συνοχής, το οποίο πρέπει 
να γίνει δεκτό από όλους και να 
μετατραπεί σε συγκεκριμένες 
δράσεις 

14 έως 23    

2. Για την κατανομή της 
χρηματοδότησης στα κράτη μέλη 
λαμβάνονται υπόψη οι 
διαπιστωθείσες ανάγκες, καθώς και 
τα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις 

24 έως 29    

2. Αρχές που διέπουν τον προγραμματισμό 

3. Υπάρχει σαφής λογική παρέμβασης 31 έως 38    

4. Η χρηματοδότηση είναι καλά 
στοχευμένη 39    

5. Υπάρχει ένα απλό και συνεκτικό 
πλαίσιο μέτρησης των επιδόσεων 40 έως 49    

6. Εφαρμόζονται μηχανισμοί παροχής 
κινήτρων για τη βελτίωση των 
επιδόσεων 

50 έως 56    

3. Αρχές που διέπουν την υλοποίηση 

7. Τα κράτη μέλη δαπανούν εγκαίρως 
τα κονδύλια που τους διατίθενται 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 

58 έως 64    

8. Κατά την επιλογή και την υλοποίηση 
των έργων εφαρμόζεται μια 
προσέγγιση προσανατολισμένη στις 
επιδόσεις 

65 έως 71    

9. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των 
προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη 
παράμετροι που αφορούν τις 

72 έως 78    
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επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων 

4. Αρχές που διέπουν την παρακολούθηση και την παρουσίαση στοιχείων 

10. Τα συστήματα παρακολούθησης 
εξασφαλίζουν την έγκαιρη παροχή 
στοιχείων καλής ποιότητας σχετικά 
με τις επιδόσεις 

80 έως 90    

11. Προβλέπεται σαφής υποχρέωση 
λογοδοσίας όσον αφορά τις 
επιδόσεις 

91 έως 98    

12. Τα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις 
χρησιμοποιούνται για τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων και την 
υποστήριξη της διαδικασίας 
στρατηγικού σχεδιασμού 

99 έως 104    

5. Αρχή που διέπει την αξιολόγηση 

13. Αξιολογήσεις σε επίπεδο 
προγραμμάτων και πολιτικής 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 
λήψης αποφάσεων 

106 έως 113     

6. Οριζόντια αρχή 

14. Η έννοια της βιωσιμότητας είναι 
ενσωματωμένη σε όλα τα στάδια 
του κύκλου, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η περισσότερο 
μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
παρεμβάσεων 

114 έως 124    

Σημείωση: Η Επιτροπή δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του Συνεδρίου σε σχέση με ορισμένες 
κατευθυντήριες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών αριθ. 1 και 9. 

Πηγή: ΕΕΣ. Κόκκινο: Πληρούνται ελάχιστα από τα σχετικά κριτήρια. Κίτρινο: Τα σχετικά κριτήρια 
πληρούνται εν μέρει. Πράσινο: Τα σχετικά κριτήρια πληρούνται ως επί το πλείστον. 

IX Σε παλαιότερες εκθέσεις μας έχουμε διατυπώσει πληθώρα συστάσεων σχετικά 
με τα ζητήματα αυτά, ιδίως σε σχέση με τις ΚΑ 1 και 9, οι οποίες σημειώνονται με 
κόκκινο για την περίοδο 2021-2027 στον πίνακα 1 ανωτέρω. Έχουμε επίσης 
επισημάνει την ανάγκη ελαχιστοποίησης των καθυστερήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου. Οι σωρευτικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση, σε συνδυασμό με την 
αλληλοεπικάλυψη των περιόδων επιλεξιμότητας, μετατοπίζουν την εστίαση από τις 
παραμέτρους που αφορούν τις επιδόσεις στην ανάλωση των διαθέσιμων κονδυλίων.  
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Εισαγωγή 

Οι επιδόσεις στην ΕΕ 

01 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δαπανά περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. 
Τα τελευταία χρόνια δίδεται ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στο κατά πόσο οι εν λόγω 
δαπάνες αποφέρουν θετικά οφέλη, ήτοι επιτυγχάνουν επιδόσεις. Στην ενωσιακή 
νομοθεσία, οι επιδόσεις συνήθως αναφέρονται ως «χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση». Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, ως «χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση» νοείται η εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις αρχές της 
οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, οι οποίες ορίζονται ως 
εξής1: 

o Η αρχή της οικονομίας επιβάλλει οι πόροι να καθίστανται εγκαίρως διαθέσιμοι, 
στην ενδεδειγμένη ποσότητα και ποιότητα και στην καλύτερη τιμή. 

o Η αρχή της αποδοτικότητας αφορά την καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ 
χρησιμοποιηθέντων πόρων, αναληφθεισών δραστηριοτήτων και επίτευξης 
στόχων. 

o Η αρχή της αποτελεσματικότητας αφορά τον βαθμό επίτευξης των 
επιδιωκόμενων στόχων μέσω των δραστηριοτήτων που αναλήφθηκαν. 

02 Η αρχή της οικονομίας σχετίζεται με τις απαιτούμενες εισροές. Τόσο η 
αποδοτικότητα όσο και η αποτελεσματικότητα αφορούν αυτά που επιτυγχάνονται με 
αυτές τις εισροές και, ως εκ τούτου, καλύπτουν: 

o τις εκροές, ήτοι τα παραδοτέα ενός προγράμματος (π.χ. ένα αεροδρόμιο), 

o τα αποτελέσματα, ήτοι τις άμεσες επιδράσεις του προγράμματος στους άμεσους 
παραλήπτες ή αποδέκτες (π.χ. αριθμός επιβατών που χρησιμοποιούν το 
αεροδρόμιο), 

o τον αντίκτυπο, ήτοι τις περισσότερο μακροπρόθεσμες αλλαγές, οι οποίες 
μπορούν, εν μέρει τουλάχιστον, να αποδοθούν στη δράση της ΕΕ (π.χ. τα 
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από το αεροδρόμιο, αν και ενδέχεται να 
έχουν σημασία και άλλοι παράγοντες, όπως οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα). 
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Συνοχή 

03 Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο εξετάζει τον προσανατολισμό στις επιδόσεις 
ενός από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ, του τομέα της 
συνοχής. Οι πολιτικές συνοχής αποσκοπούν στην επίτευξη μιας από τις κύριες 
επιδιώξεις της ΕΕ, της «προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μεταξύ των κρατών μελών»2. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη της 
χρηματοδότησης και των προτεραιοτήτων του τομέα της συνοχής. Από τον πίνακα 
προκύπτουν τα εξής: 

o Η χρηματοδότηση αυξήθηκε σημαντικά από την αρχή, αλλά παραμένει σε 
γενικές γραμμές σε σταθερά επίπεδα από την περίοδο 2007-2013. 

o Πριν από την περίοδο 2007-2013, δεν υπήρχε σταθερότητα όσον αφορά τα 
κονδύλια που διετίθεντο στον τομέα της συνοχής. Έκτοτε παραμένουν σε 
σταθερά επίπεδα. 

o Από την περίοδο 2007-2013, οι στόχοι της πολιτικής συνοχής διευρύνθηκαν ώστε 
να συμπεριλάβουν την εδαφική (ήτοι τη διασυνοριακή) συνεργασία, καθώς και 
στόχους που απορρέουν από τις μακροπρόθεσμες δεκαετείς στρατηγικές της ΕΕ3. 

o Έως τον Ιούνιο του 2019, δεν έχει οριστεί η στρατηγική που θα διαδεχθεί τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», στην οποία να πρέπει να συμβάλουν οι πόροι του 
τομέα της συνοχής, όπως και άλλων τομέων πολιτικής.
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Πίνακας 2 - Εξέλιξη της χρηματοδότησης και των προτεραιοτήτων της ΕΕ στον τομέα της συνοχής 

Περίοδος 
προγραμματισμού 

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

Προϋπολογισμός  
(% του συνολικού 
προϋπολογισμού) 

69 δισεκατομμύρια ECU 
* (20 %) 

168 δισεκατομμύρια 
ECU * (30 %) 

235 δισεκατομμύρια 
ευρώ (33 %) 

347 δισεκατομμύρια 
(36 %) 

355 δισεκατομμύρια 
(37 %) 

330 δισεκατομμύρια 
(34 %) 

Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ-τμήμα 
Προσανατολισμού 

ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ-
τμήμα 
Προσανατολισμού, 
ΧΜΠΑ και ΤΣ 

ΕΤΠΑ, ΕΚΤ,  
ΕΓΤΠΕ-τμήμα 
Προσανατολισμού, 
ΧΜΠΑ και ΤΣ 

ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ 

Στρατηγική της ΕΕ 
που 
αντικατοπτρίζεται 
στο νομοθετικό 
πλαίσιο για την 
πολιτική συνοχής 

- - [Λισαβόνα 
2000-2010]** 

Λισαβόνα 2000-2010 
Ευρώπη 2010-2020 Ευρώπη 2010-2020 - 

Επενδυτικοί στόχοι 

5 στόχοι 
προτεραιότητας: 
— προώθηση της 

ανάπτυξης και της 
διαρθρωτικής 
αναπροσαρμογής 
των περιφερειών· 

— αντιμετώπιση της 
βιομηχανικής 
παρακμής· 

— καταπολέμηση της 
μακροχρόνιας 
ανεργίας· 

6 στόχοι 
προτεραιότητας: 
— προώθηση της 

ανάπτυξης και της 
διαρθρωτικής 
αναπροσαρμογής 
των περιφερειών· 

— αντιμετώπιση της 
βιομηχανικής 
παρακμής· 

— καταπολέμηση της 
μακροχρόνιας 
ανεργίας και 

3 στόχοι 
προτεραιότητας: 
— προώθηση της 

ανάπτυξης και της 
διαρθρωτικής 
αναπροσαρμογής 
των περιφερειών· 

— ανασυγκρότηση 
περιοχών που 
αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές 
δυσκολίες· 

3 στόχοι 
προτεραιότητας: 
— ανάπτυξη και 

απασχόληση των 
λιγότερο 
ανεπτυγμένων 
περιφερειών· 

— ανταγωνιστικότητα 
όλων των άλλων 
περιφερειών της 
ΕΕ· 

— διασυνοριακή 
συνεργασία. 

11 θεματικοί στόχοι: 
— έρευνα & 

καινοτομία· 
— τεχνολογίες 

πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)· 

— ανταγωνιστικότητα 
των ΜΜΕ· 

— οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα· 

— προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και 

5 στόχοι πολιτικής: 
— καινοτόμος και 

έξυπνος οικονομικός 
μετασχηματισμός· 

— μια πιο «πράσινη» 
Ευρώπη με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα· 

— κινητικότητα και ΤΠΕ· 
— πυλώνας κοινωνικών 

δικαιωμάτων της ΕΕ· 
— βιώσιμη ανάπτυξη 

των αστικών, 
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Περίοδος 
προγραμματισμού 

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

— επαγγελματική 
ένταξη των νέων· 

— μεταρρύθμιση της 
ΚΓΠ και προώθηση 
της αγροτικής 
ανάπτυξης. 

επαγγελματική 
ένταξη των νέων· 

— προσαρμογή των 
εργαζομένων στις 
μεταλλαγές της 
βιομηχανίας· 

— προώθηση της 
αγροτικής 
ανάπτυξης· 

— περιφέρειες 
εξαιρετικά χαμηλής 
πληθυσμιακής 
πυκνότητας. 

— εκσυγχρονισμός 
των συστημάτων 
εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και 
απασχόλησης. 

πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων· 

— προστασία του 
περιβάλλοντος και 
αποδοτικότητα των 
πόρων· 

— βιώσιμες μεταφορές· 
— προώθηση της 

απασχόλησης και 
υποστήριξη της 
κινητικότητας της 
εργασίας· 

— κοινωνική ένταξη· 
— εκπαίδευση και 

κατάρτιση· 
— ανάπτυξη θεσμικών 

ικανοτήτων. 

αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, 
καθώς και τοπικών 
πρωτοβουλιών. 

* Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (ECU) ήταν ένα καλάθι νομισμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που χρησιμοποιείτο ως λογιστική μονάδα πριν 
αντικατασταθεί από το «ευρώ» την 1η Ιανουαρίου 1999, με ισοτιμία 1 προς 1. 

** Παρότι η έναρξη της περιόδου εφαρμογής της στρατηγικής της Λισαβόνας συνέπεσε περίπου με την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006, η στρατηγική 
δεν αντικατοπτρίστηκε στο νομοθετικό πλαίσιο για τη συνοχή της περιόδου αυτής. 

Πηγή: Βάσει της δημοσίευσης της Επιτροπής «Panorama, Inforegio», αριθ. 26, του Ιουνίου 2008 (για τις στήλες «Προϋπολογισμός», «Ταμεία», «Επενδυτικοί στόχοι» των 
περιόδων 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013), στοιχείων της Επιτροπής (για τη στήλη «Προϋπολογισμός» των περιόδων 2014-2020 και 2021-2027) και 
προηγούμενων ελεγκτικών εργασιών του ΕΕΣ. 
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Στόχος και τρόπος προσέγγισης του ενημερωτικού εγγράφου 

04 Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο δεν συνιστά έκθεση ελέγχου. Bάσει κυρίως των 
εκτενών ελεγκτικών εργασιών μας των προηγούμενων ετών, παρουσιάζει μια 
συνολική εικόνα του βαθμού στον οποίο ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολιτικής 
συνοχής εστιάζουν στις επιδόσεις και όχι στη συμμόρφωση με τους κανόνες. 
Θεωρούμε ότι το έγγραφο αυτό θα είναι χρήσιμο για όλους τους εμπλεκόμενους στον 
σχεδιασμό των ρυθμίσεων για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, τόσο σε 
επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. 

05 Αρχικά, εξετάζουμε την εξέλιξη βασικών χαρακτηριστικών του σχεδιασμού προς 
την κατεύθυνση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των επιδόσεων, σε 
σχέση τόσο με το γενικό νομοθετικό πλαίσιο (και άλλες πρωτοβουλίες της Επιτροπής) 
όσο και με τη νομοθεσία της ΕΕ που διέπει ειδικά τον τομέα της συνοχής. 

06 Στη συνέχεια, προσδιορίζουμε ένα σύνολο 14 κατευθυντήριων αρχών που 
θεωρούμε απαραίτητες για τον προσανατολισμό της πολιτικής συνοχής στις 
επιδόσεις. Οι αρχές αυτές δεν έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να αποτελέσουν ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο, και ενδέχεται να μην ισχύουν στο σύνολό τους για άλλους 
τομείς πολιτικής της ΕΕ. Αντικατοπτρίζουν τα βασικά ζητήματα που έχουμε εντοπίσει 
στο πλαίσιο των εργασιών μας στον τομέα του ελέγχου επιδόσεων. Αφορούν 
ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης της πολιτικής, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την 
αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωσή της. Στην εικόνα 1 κατωτέρω παρουσιάζονται οι 
κατευθυντήριες αρχές που σχετίζονται με τα πέντε βασικά στάδια της διαχείρισης 
(συνοπτικές περιγραφές των οποίων περιλαμβάνονται στην ανάλυση των 
κατευθυντήριων αρχών στη συνέχεια του εγγράφου). Μία από τις αρχές (η 
διασφάλιση της βιωσιμότητας) είναι οριζόντια και ισχύει για αρκετά από αυτά τα 
στάδια. 
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Εικόνα 1 – Κύκλος εφαρμογής της πολιτικής συνοχής 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

07 Ορίσαμε τις εν λόγω κατευθυντήριες αρχές ασκώντας την επαγγελματική κρίση 
μας ως έμπειροι ελεγκτές στον τομέα αυτό, και τις αξιολογήσαμε κυρίως βάσει των 
εργασιών μας στον τομέα κατά την τελευταία δεκαετία (συνολικά 69 εκθέσεις, 
συνοδευόμενες από τις απαντήσεις της Επιτροπής). Τα στοιχεία αυτά 
συμπληρώθηκαν με επισκοπήσεις που συγκεντρώσαμε από άλλες πηγές, τόσο από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ (π.χ. μελέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκθέσεις της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής) όσο και από πηγές εκτός 
της ΕΕ (π.χ. ΟΟΣΑ). Αναλύουμε σε ποιον βαθμό εφαρμόστηκε καθεμιά από τις 
κατευθυντήριες αρχές κατά τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 
2014-2020 και, βάσει της πρότασης της Επιτροπής4, πώς αναμένεται να εφαρμοστούν 
κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με το 
παρόν ενημερωτικό έγγραφο με την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, λάβαμε υπόψη 
τις παρατηρήσεις της.  

Στρατηγικός 
σχεδιασμός

Προγραμματισμός

Υλοποίηση
Παρακολούθηση 
και παρουσίαση 

στοιχείων

Αξιολόγηση

ΚΑ 1: Η ΕΕ έχει διατυπώσει ένα σαφές και 
συνεκτικό όραμα για το τι επιθυμεί να 
επιτύχει με τους πόρους της πολιτικής 
συνοχής, το οποίο πρέπει να γίνει δεκτό 
από όλους και να εφαρμοστεί στην πράξη

ΚΑ 2: Για την κατανομή της χρηματοδότησης στα 
κράτη μέλη λαμβάνονται υπόψη οι 
διαπιστωθείσες ανάγκες, καθώς και τα 
στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις

ΚΑ 3: Υπάρχει σαφής λογική 
παρέμβασης

ΚΑ 4: Η χρηματοδότηση είναι καλά 
στοχευμένη

ΚΑ 5: Υπάρχει ένα απλό και συνεκτικό 
πλαίσιο μέτρησης των επιδόσεων

ΚΑ 6: Εφαρμόζονται μηχανισμοί 
παροχής κινήτρων για τη βελτίωση 
των επιδόσεων

ΚΑ 7: Τα κράτη μέλη δαπανούν εγκαίρως τα 
κονδύλια που τους διατίθενται στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής

ΚΑ 8: Κατά την επιλογή και την υλοποίηση των 
έργων εφαρμόζεται μια προσέγγιση 
προσανατολισμένη στις επιδόσεις 

ΚΑ 9: Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των 
προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη 
παράμετροι που αφορούν τις επιδόσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων

ΚΑ 10: Τα συστήματα παρακολούθησης 
εξασφαλίζουν την έγκαιρη παροχή 
στοιχείων καλής ποιότητας σχετικά 
με τις επιδόσεις

ΚΑ 11: Προβλέπεται σαφής υποχρέωση 
λογοδοσίας όσον αφορά τις 
επιδόσεις 

ΚΑ 12: Τα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις 
χρησιμοποιούνται για τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων και την 
υποστήριξη της διαδικασίας 
στρατηγικού σχεδιασμού

ΚΑ 13: Στο πλαίσιο της λήψης 
αποφάσεων 
χρησιμοποιούνται 
αξιολογήσεις σε 
επίπεδο προγραμμάτων 
και πολιτικής

ΚΑ 14:  Οριζόντια: Η έννοια της βιωσιμότητας είναι 
ενσωματωμένη σε όλα τα στάδια του κύκλου, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η περισσότερο 
μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
παρεμβάσεων
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Προσανατολισμός στις επιδόσεις στον 
τομέα της συνοχής 

Η εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των 
επιδόσεων 

08 Στην παρούσα ενότητα παρέχεται μια γενική επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο ο προσανατολισμός στις επιδόσεις ενσωματώθηκε στο νομοθετικό πλαίσιο. 
Στην ενότητα που ακολουθεί εξετάζεται το ζήτημα αυτό για κάθε κατευθυντήρια 
αρχή, και επίσης αξιολογείται κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εφάρμοσαν 
ορθά τις σχετικές ρυθμίσεις. 

09 Τα τελευταία χρόνια επιταχύνθηκαν οι προσπάθειες ενίσχυσης του 
προσανατολισμού του προϋπολογισμού της ΕΕ στις επιδόσεις. Από το γράφημα 1 
προκύπτει ότι η Επιτροπή σταδιακά συμπεριέλαβε στο γενικό νομοθετικό πλαίσιο (και 
σε ορισμένες πρωτοβουλίες της) βασικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού που είναι 
απαραίτητα για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των επιδόσεων. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται οι ορισμοί των επιδόσεων και της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, η χρήση άρτιων στόχων και δεικτών και η διαρθρωμένη αξιολόγηση των 
επιτευγμάτων. 
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Γράφημα 1 – Εξέλιξη των βασικών χαρακτηριστικών του σχεδιασμού 
για τις επιδόσεις σε επίπεδο ΕΕ 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της επισκόπησης των δημοσιονομικών κανονισμών και άλλων εγγράφων της 
Επιτροπής. 

2018
Δημοσιονομικός κανονισμός
 Εισάγεται η απαίτηση οι πόροι να επικεντρώνονται στις επιδόσεις, δηλαδή οι 

στόχοι των προγραμμάτων να καθορίζονται εκ των προτέρων και η πρόοδος 
προς την επίτευξή τους να παρακολουθείται μέσω δεικτών επιδόσεων και να 
αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 Απαιτεί οι δείκτες επιδόσεων να είναι συναφείς, αποδεκτοί, αξιόπιστοι, 

εύχρηστοι και εμπεριστατωμένοι (RACER) και παρέχει ορισμό του «δείκτη 
εκροής» και του «δείκτη αποτελέσματος». 
 Εισάγει μια νέα μορφή στήριξης, τη «χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με 

δαπάνες», η οποία προσφέρει τη δυνατότητα παροχής οικονομικής στήριξης 
έναντι της επίτευξης αποτελεσμάτων ή/και της εκπλήρωσης ορισμένων 
προϋποθέσεων. 
 Ενισχύει το ρόλο των αξιολογήσεων, απαιτώντας να βασίζονται σε στοιχεία που 

αποδεικνύουν τις επιδόσεις των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων. 
Πρέπει επίσης να καλύπτουν την προστιθέμενη αξία της ΕΕ.

2015
Πρωτοβουλίες της Επιτροπής
 Η Επιτροπή ανανεώνει τη δέσμευσή της για καλύτερα αποτελέσματα με τη 

δρομολόγηση της πρωτοβουλίας «Προϋπολογισμός της ΕΕ που εστιάζεται στα 
αποτελέσματα», η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εστίασης στα 
αποτελέσματα, στην προβολή των επιτευγμάτων των παρεμβάσεων της ΕΕ και 
στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των επενδύσεων της ΕΕ. 
 Η Επιτροπή εγκαινιάζει την πρωτοβουλία «Βελτίωση της νομοθεσίας για 

καλύτερα αποτελέσματα», με την οποία αναγνωρίζει τη σημασία των 
αξιολογήσεων και της προσεκτικά σχεδιασμένης νομοθεσίας για την αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των παρεμβάσεων της ΕΕ.

2010
Πρωτοβουλίες της Επιτροπής
  Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του προϋπολογισμού, η 

Επιτροπή τονίζει τη σημασία της κατάρτισης 
προϋπολογισμών με βάση τα αποτελέσματα και της 
μέτρησης της επιτυχίας των δράσεων βάσει του 
πραγματικού αντικτύπου και όχι βάσει των εισροών. 
  Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το ΕΕΣ αρχίζουν να 

συζητούν το ζήτημα της χάραξης των πολιτικών της ΕΕ 
βάσει αποτελεσμάτων και της κατάρτισης του 
προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, ιδίως στο πλαίσιο 
των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, καθώς και στο 
πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής.

2002
Δημοσιονομικός κανονισμός
 Οι στόχοι πρέπει να είναι SMART (στόχοι 

συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, 
συναφείς και χρονικά προσδιορισμένοι).
 Ορίζει ότι η έννοια της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης περιλαμβάνει 
τις αρχές της οικονομίας, της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας. 
 Εισάγει την υποχρέωση των θεσμικών 

οργάνων να διενεργούν εκ των προτέρων και 
εκ των υστέρων αξιολόγηση των 
προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων. 
 Ενισχύει τις ρυθμίσεις παρακολούθησης και 

παρουσίασης στοιχείων, απαιτώντας από 
την Επιτροπή να παρακολουθεί την επίτευξη 
των στόχων μέσω δεικτών επιδόσεων, να 
υποβάλλει ετησίως έκθεση στην αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό αρχή και να παρέχει 
διασφάλιση σχετικά με τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση στις ετήσιες 
εκθέσεις δραστηριοτήτων.

1990
Δημοσιονομικός κανονισμός
 Περιλαμβάνεται η αρχή της οικονομικής 

αποδοτικότητας. 
 Περιλαμβάνεται η απαίτηση καθορισμού 

ποσοτικώς προσδιορισμένων στόχων για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και 
παρακολούθησης της υλοποίησής τους. 

1968
Δημοσιονομικός κανονισμός
 Περιλαμβάνονται οι αρχές της 

οικονομίας και της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης. 

2011
Πρωτοβουλίες της Επιτροπής
 Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της σχετικά με την 

προστιθέμενη αξία της ΕΕ, ορίζει την έννοια αυτή 
ως την επιπλέον αξία που προσθέτει μια ενέργεια 
της ΕΕ στην αξία που θα είχαν δημιουργήσει τα 
κράτη μέλη εάν ενεργούσαν μεμονωμένα.
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10 Οι εν λόγω εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ αντικατοπτρίζονται στον προσανατολισμό 
στις επιδόσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Ενόψει της προετοιμασίας της 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 αναπτύχθηκε πολιτική δυναμική προς την 
κατεύθυνση αυτή. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και οι τιμές-στόχος που 
ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή τόνισε το 2010 την ανάγκη 
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής μέσω της εστίασης στα 
αποτελέσματα5. Κατά συνέπεια, η διασφάλιση του προσανατολισμού στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων ήταν, σύμφωνα με την Επιτροπή, ο ακρογωνιαίος λίθος στον οποίο 
βασίστηκε η έγκριση της νομοθετικής δέσμης για την περίοδο προγραμματισμού 
2014-20206. Ομοίως, ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα αποτελεί έναν από τους 
κύριους στόχους στους οποίους βασίστηκαν οι προτάσεις της Επιτροπής για την 
περίοδο 2021-2027. Η Επιτροπή επισημαίνει ειδικότερα την ανάγκη μεγαλύτερης 
ευθυγράμμισης της χρηματοδότησης με τις προτεραιότητες της ΕΕ7. 

11 Στο παράρτημα I παρουσιάζεται αναλυτικότερα ο τρόπος με τον οποίο η 
γενικότερη στροφή της ΕΕ προς την επίτευξη επιδόσεων αποτυπώνεται στον τομέα 
της συνοχής. Καταδεικνύεται σε ποιον βαθμό τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία κατά την 
άποψή μας είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της 
ΕΕ, έχουν ενσωματωθεί στη νομοθεσία της ΕΕ που διέπει ειδικά τον τομέα της 
συνοχής. Από το παράρτημα προκύπτει ότι όλο και περισσότερα από τα στοιχεία αυτά 
περιλαμβάνονταν στη νομοθεσία για την πολιτική συνοχής έως την περίοδο 
2014-2020, αλλά ότι ορισμένα εξ αυτών απαλείφθηκαν από τις προτάσεις για την 
περίοδο 2021-2027, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Επιτροπής για απλούστευση 
της πολιτικής συνοχής. 

Κατευθυντήριες αρχές 

12 Για καθεμιά από τις 14 κατευθυντήριες αρχές παρουσιάζουμε την αξιολόγησή 
μας για τις τρεις περιόδους προγραμματισμού, καθώς και πού αυτή βασίζεται. Επίσης, 
παρέχουμε αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για 
να καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας, τεκμηριώνοντάς τα με παραδείγματα από 
τις εκθέσεις μας. Δεδομένου ότι ο κύκλος υλοποίησης αποτελεί μια συνεχή 
διαδικασία, οι επιμέρους κατευθυντήριες αρχές συνδέονται με πολλούς τρόπους. 

1 – Αρχές που διέπουν τον στρατηγικό σχεδιασμό 

13 Η διαδικασία ξεκινά με τον στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο 
του οποίου οι προτεραιότητες για την ΕΕ συνολικά (όπως η στρατηγική «Ευρώπη 
2020») και για την πολιτική συνοχής ειδικότερα καθορίζονται από την Επιτροπή, το 
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Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, κατά τη διαδικασία αυτή, οι 
συννομοθέτες καθορίζουν για κάθε πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), τον 
προϋπολογισμό της πολιτικής και τους κανόνες για την εκτέλεσή του. Παραδοσιακά, 
υπάρχει ένα σύνολο κοινών κανόνων (ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων, ΚΚΔ) που 
ισχύουν για τα τρία ταμεία του τομέα της συνοχής (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΤΣ) και για ορισμένα 
άλλα ταμεία, οι οποίοι συμπληρώνονται από κανόνες ειδικούς για κάθε ταμείο. Για το 
συγκεκριμένο στάδιο προσδιορίσαμε δύο κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες 
σχετίζονται με τη διατύπωση ενός οράματος και την κατανομή της χρηματοδότησης 
στα κράτη μέλη. 

1 

Η ΕΕ έχει διατυπώσει ένα σαφές και 
συνεκτικό όραμα για το τι επιθυμεί 
να επιτύχει με τους πόρους της 
πολιτικής συνοχής, το οποίο πρέπει 
να γίνει δεκτό από όλους και να 
μετατραπεί σε συγκεκριμένες 
δράσεις 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

14 Αφετηρία κάθε διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού αποτελεί ένα σαφές 
όραμα για το τι επιδιώκεται να επιτευχθεί με τη χρηματοδότηση. Αυτό ενέχει 
δυσκολίες, δεδομένου του πολύπλοκου στρατηγικού πλαισίου εντός του οποίου 
λειτουργεί η ΕΕ. Για την περίοδο 2014-2020, η στρατηγική της ΕΕ (Ευρώπη 2020) 
εντάχθηκε στην πολιτική συνοχής, κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωση της περιόδου 
2007-2013. Για την περίοδο 2021-2027 δεν υπάρχει γενική στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ 
στην οποία θα πρέπει να συμβάλουν οι δαπάνες στον τομέα της συνοχής8. Επίσης, 
εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες: ανταγωνιστικά, μη 
ευθυγραμμισμένα σύνολα στρατηγικών στόχων, που ενίοτε δεν είναι ρεαλιστικοί και 
τους οποίους ενδεχομένως δεν αποδέχονται πλήρως ή δεν μετατρέπουν σε 
συγκεκριμένες δράσεις όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

1. Η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
στρατηγικής και να συνοδεύεται από στρατηγικούς στόχους και τιμές-στόχο 

15 Οι στρατηγικές σε επίπεδο ΕΕ, στις οποίες καθορίζονταν οι στρατηγικοί στόχοι 
της ΕΕ που συνοδεύονταν από τιμές-στόχο, και οι οποίες κάλυπταν τις περιόδους 
2007-2013 και 2014-2020, παρείχαν στρατηγικές κατευθύνσεις9 για τη χρησιμοποίηση 
των πόρων του τομέα της συνοχής. Επί του παρόντος δεν υφίσταται αντίστοιχη 
στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ για την περίοδο μετά το 202010. Όσον αφορά τη συνοχή, η 
Επιτροπή προτείνει στον ΚΚΔ πέντε στόχους πολιτικής υψηλού επιπέδου. Αυτό έχει το 
πλεονέκτημα ότι εξασφαλίζει τη συνέχεια της χρηματοδότησης, δεδομένου ότι 
υποστηρίζονται οι ίδιοι τομείς στους οποίους δόθηκε προτεραιότητα κατά την 
περίοδο 2014-202011. Εάν για την περίοδο μετά το 2020 αναπτυχθεί νέα γενική 



17 

 

στρατηγική, αυτό θα γίνει μετά τη συμφωνία για το νέο ΠΔΠ. Αυτό δεν αποτελεί 
συνήθη πρακτική ούτε είναι σύμφωνο με τη λογική αλληλουχία των γεγονότων, 
καθώς η κατάρτιση των δημόσιων προϋπολογισμών είθισται να έπεται του 
καθορισμού πολιτικών στόχων και του σχεδιασμού πολιτικών12. 

2. Πρέπει να αποφεύγεται ο καθορισμός διαφορετικών συνόλων στρατηγικών 
στόχων που καλύπτουν διαφορετικές χρονικές περιόδους και στόχους 

16 Το στρατηγικό περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζονται τα ταμεία της πολιτικής 
συνοχής περιλαμβάνει ένα σύνολο αλληλοεπικαλυπτόμενων στρατηγικών 
πλαισίων/στόχων13, που προκύπτουν από πολύπλοκες πολιτικές διαδικασίες σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Από το γράφημα 2 προκύπτει ότι οι κύριες 
δεκαετείς στρατηγικές της ΕΕ (στρατηγική της Λισαβόνας και στρατηγική «Ευρώπη 
2020») επικαλύπτονται από σειρά άλλων δεσμεύσεων, όπως οι προτεραιότητες της 
Επιτροπής και τα σχέδια για την τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ (όπως η 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή). Παράλληλα, τα ταμεία του τομέα 
της συνοχής πρέπει επίσης να εκπληρώνουν τις ειδικές αποστολές τους. 

Γράφημα 2 – Η δράση της ΕΕ χαρακτηρίζεται από 
αλληλοεπικαλυπτόμενα και μη συγχρονισμένα στρατηγικά πλαίσια και 
στόχους 

 
Πηγή: Ενημερωτικό έγγραφο με τίτλο «Η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο της περιόδου 2021-2027», γράφημα 6. 

17 Η συνύπαρξη πολλών στρατηγικών πλαισίων και στόχων με 
αλληλοεπικαλυπτόμενες περιόδους, στόχους, δείκτες και τιμές-στόχο δημιουργεί μια 
πολύπλοκη κατάσταση και ενδεχομένως προκαλεί σύγχυση14. Σε παλαιότερες 
εκθέσεις μας έχουμε επισημάνει πως, παρότι η στρατηγική της Λισαβόνας 
(2000-2010) εγκρίθηκε ταυτόχρονα με το ΠΔΠ της περιόδου 2000-2006, αυτό δεν 
ίσχυσε στην περίπτωση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (που καλύπτει την περίοδο 
2010-2020), η οποία εγκρίθηκε στο μέσο της περιόδου του ΠΔΠ 2007-2013, όταν 

2020 2021 2022 2023 2024 20252007 2008 2015 2016 2017 2018 20192009 2010 2011 2012 2013 2014

Στρατηγική της Λισαβόνας Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Ευρώπη 2020 + ;

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συμφωνία του Παρισιού

1η Επιτροπή 
Barroso 2η Επιτροπή Barroso Επιτροπή Juncker:

δέκα προτεραιότητες
Πρόγραμμα της επόμενης 

Επιτροπής

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΙΕΘΝΕΊΣ 
ΔΕΣΜΕΎΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

ΠΔΠ 2014-2020 ΠΔΠ 2021-2027ΠΔΠ 2007-2013

Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο: 
έως το 2014

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:
Στρατηγικό θεματολόγιο για 

την Ένωση σε εποχή αλλαγών
Στρατηγική του επόμενου 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
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είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή οι ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση 
και την υποβολή εκθέσεων. Ως εκ τούτου, δεν κατέστη δυνατό να παρουσιαστούν 
κατά τρόπο αποτελεσματικό στοιχεία σχετικά με τη συμβολή του προϋπολογισμού 
της ΕΕ στη στρατηγική της ΕΕ15. 

18 Ορισμένες εξωτερικές πηγές έχουν επίσης επιστήσει την προσοχή στο ζήτημα 
αυτό και ειδικότερα στη μεγάλη συσσώρευση στόχων, που δυσχεραίνει τη στρατηγική 
και επιχειρησιακή εφαρμογή της πολιτικής και δημιουργεί προκλήσεις για τη 
συνεκτικότητα16. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ενέχει μεγάλες δυσκολίες η εξασφάλιση 
συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. 

3. Οι στρατηγικοί στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί 

19 Εντοπίσαμε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες οι στρατηγικοί στόχοι δεν είναι 
ρεαλιστικοί. Αυτές εμπίπτουν σε δύο ευρείες κατηγορίες: είτε οι στρατηγικοί στόχοι 
δεν καθορίζονται στο ενδεδειγμένο επίπεδο είτε δεν λαμβάνουν υπόψη τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση. 

Ετήσια έκθεση για το 2014 

Ένα παράδειγμα στρατηγικών στόχων που δεν καθορίστηκαν στο ενδεδειγμένο 
επίπεδο: στην έκθεσή μας περιγράψαμε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν οι 
πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», βάσει χωριστών τιμών-
στόχου για κάθε κράτος μέλος. Στις περιπτώσεις δύο πρωταρχικών στόχων, ακόμη 
και εάν όλα τα κράτη μέλη επιτύγχαναν τους εθνικούς στόχους τους, ο συνολικός 
πρωταρχικός στόχος σε επίπεδο ΕΕ δεν θα επιτυγχανόταν17. 

Ειδική έκθεση για το ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της 
σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 

Ένα παράδειγμα στρατηγικών στόχων που δεν λαμβάνουν υπόψη τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση: διαπιστώσαμε ότι η ανάπτυξη του νέου συστήματος διαχείρισης 
της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας βασίστηκε σε μια στρατηγικής σημασίας πολιτική 
επιλογή. Παρόλο που αποδείχθηκε ότι το κόστος θα ανέλθει σε 
190 δισεκατομμύρια ευρώ με ορίζοντα το 2050, δρομολογήθηκε χωρίς εκτίμηση 
του συνολικού κόστους ή κατάλληλο σχεδιασμό18. 

4. Οι στρατηγικοί στόχοι πρέπει να γίνονται δεκτοί από όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη 

20 Τα κράτη μέλη δεν συμμερίζονται πάντοτε τις φιλοδοξίες της ΕΕ, και το πλαίσιο 
εντός του οποίου αυτή λειτουργεί δεν είναι πάντοτε νομικά δεσμευτικό, αλλά 
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βασίζεται στην καλή θέληση. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορεί να έχουν 
περιορισμένα κίνητρα για την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. 

Ειδική έκθεση για το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής 
ταχύτητας και πανοραμική επισκόπηση για τις μεταφορές 

Στο πλαίσιο του ελέγχου μας σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο 
υψηλής ταχύτητας, διαπιστώσαμε ότι τα κράτη μέλη δεν ανέπτυσσαν γραμμές 
υψηλής ταχύτητας στις περιπτώσεις που δεν τις θεωρούσαν εθνική προτεραιότητα, 
ακόμη και αν βρίσκονταν σε διακρατικό διάδρομο και αποτελούσαν μέρος του 
κεντρικού δικτύου. Επιπλέον, η Επιτροπή διέθετε περιορισμένα μέσα ή εξουσίες 
επιβολής της νομοθεσίας ώστε να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις 
δεσμεύσεις που ανέλαβαν για την κατασκευή των γραμμών υψηλής ταχύτητας που 
απαιτούνταν για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου19. 

21 Σε έκθεσή μας, αναφερθήκαμε σε ένα παράδειγμα όπου η έλλειψη δεσμευτικής 
νομοθεσίας δεν εμπόδισε τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις φιλοδοξίες που 
διατυπώθηκαν σε επίπεδο ΕΕ. Διαπιστώσαμε ότι οι στόχοι της ΕΕ στον τομέα της 
εκπαίδευσης ελήφθησαν επαρκώς υπόψη στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και των σχετικών έργων της περιόδου 2007-2013, καθώς και κατά τον 
σχεδιασμό των προγραμμάτων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Και 
αυτό, παρά το γεγονός ότι η πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης εμπίπτει στην 
πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι οι στρατηγικές της ΕΕ 
εγκρίνονται με τη μορφή συμπερασμάτων του Συμβουλίου, τα οποία δεν είναι νομικά 
δεσμευτικά για τα κράτη μέλη20. 

5. Οι στρατηγικοί στόχοι πρέπει να μεταφράζονται σε επιχειρησιακούς 

22 Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή ή τα κράτη μέλη δεν μεταφράζουν τους 
στρατηγικούς στόχους σε επιχειρησιακούς21, κάτι που εγκυμονεί τον κίνδυνο οι εν 
λόγω στόχοι υψηλού επιπέδου να παραμείνουν απλώς πολιτικές φιλοδοξίες. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει τη σημασία της μετατροπής των στόχων σε 
συγκεκριμένες δράσεις22. 
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Ειδική έκθεση σχετικά με την ευρυζωνικότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ 

Οι στρατηγικές των κρατών μελών για την υλοποίηση των επενδύσεων της ΕΕ σε 
ευρυζωνικές υποδομές κατά την περίοδο 2014-2020 δεν ήταν συνεπείς με τη γενική 
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Αν και ορισμένες έθεσαν στόχους απαιτητικότερους 
από εκείνους που περιλαμβάνει η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η στρατηγική 
κανενός από τα κράτη μέλη που εξετάσαμε δεν περιλάμβανε εθνική τιμή-στόχο που 
να σχετίζεται με μία από τις τρεις τιμές-στόχο της ΕΕ: τη σύνδεση του 50 % των 
νοικοκυριών σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα23. 

23 Για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή επιδίωξε να μεταφράσει τους 
στρατηγικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε στόχους της πολιτικής 
συνοχής, μέσω της ενσωμάτωσης θεματικών στόχων κατανεμημένων σε επενδυτικές 
προτεραιότητες συνδεόμενες με τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Τα δυνητικά οφέλη αυτής της κίνησης αναγνωρίστηκαν από τον 
ΟΟΣΑ24, την Επιτροπή25 και το Κοινοβούλιο26. Στην πράξη, ωστόσο, πίσω από τις 
πολιτικές επιδιώξεις της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» βρίσκεται μια πολύπλοκη δομή 
που περιλαμβάνει πέντε πρωταρχικούς στόχους, επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες 
και 11 θεματικούς στόχους. Είτε μεμονωμένα είτε συνολικά, αυτά τα διαφορετικά 
επίπεδα δεν έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να μετατρέπουν τις πολιτικές 
επιδιώξεις αυτής της στρατηγικής σε χρήσιμους επιχειρησιακούς στόχους27. Επιπλέον, 
διαπιστώσαμε ότι, με μία μόνο εξαίρεση, τα κράτη μέλη που εξετάστηκαν δεν 
μετέφρασαν τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε 
επιχειρησιακούς στόχους των προγραμμάτων28. Ακόμη, η Επιτροπή τόνισε ότι οι 
πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μπορούν να επιτευχθούν μόνο 
εφόσον υπάρξει ισχυρή συμμετοχή και αποδοχή σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο29. 

2 

Για την κατανομή της 
χρηματοδότησης στα κράτη μέλη 
λαμβάνονται υπόψη οι 
διαπιστωθείσες ανάγκες, καθώς και 
τα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

24 Στην περίπτωση της πολιτικής συνοχής, η συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση 
κατανέμεται εκ των προτέρων στα κράτη μέλη30. Τον Μάρτιο του 2019, δημοσιεύσαμε 
μια συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση στην οποία παρέχουμε λεπτομερέστερα 
στοιχεία σχετικά με την προτεινόμενη διαδικασία για την εκ των προτέρων κατανομή 
των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής στα κράτη μέλη για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού 2021-202731. 
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25 Η μέθοδος κατανομής δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά από το 1999 που 
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Ο κύριος παράγοντας στον οποίο βασίζεται η 
κατανομή των κονδυλίων είναι η περιφερειακή ευημερία, η οποία υπολογίζεται βάσει 
του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ32 (βλέπε πίνακα 3 κατωτέρω). Παρότι ενισχύθηκε, η 
σύνδεση με ορισμένους από τους στρατηγικούς στόχους παραμένει περιορισμένη. 

Πίνακας 3 – Κριτήρια για την κατανομή των πόρων της πολιτικής 
συνοχής στα κράτη μέλη 

Πηγή: Παρουσίαση της Επιτροπής με τίτλο «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: Περιφερειακή 
ανάπτυξη και συνοχή» (για τις περιόδους 2014-2020 και 2021-2027) και εκτίμηση της Επιτροπής (για 
την περίοδο 2007-2013). 

26 Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εκ των προτέρων κατανομή των κονδυλίων στα 
κράτη μέλη περιορίζει την ικανότητα προσαρμογής του προϋπολογισμού στις 
εξελισσόμενες ανάγκες. Με την εξαίρεση μιας τεχνικής προσαρμογής που 
πραγματοποιείται άπαξ κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου προγραμματισμού, δεν 
υπάρχει ευελιξία για την εκ νέου κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών 
κατά τη διάρκεια της περιόδου33. Ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι αυτή η ανελαστικότητα του ΠΔΠ 
συνιστά σαφή παρέκκλιση από τις πρακτικές κατάρτισης των εθνικών 
προϋπολογισμών, στο πλαίσιο των οποίων αποτελεί κανόνα η ανακατανομή των 
πόρων, σε ετήσια ή περιοδική βάση, βάσει των μεταβαλλόμενων προτεραιοτήτων 
αλλά και λαμβανομένων υπόψη των αξιολογήσεων των επιδόσεων και των 
αποτελεσμάτων. Ο ΟΟΣΑ προσθέτει ότι, στην πράξη, οι εθνικοί φορείς θεωρούν ότι οι 
χορηγήσεις τους ανήκουν αφότου τους διατεθούν στο πλαίσιο του ΠΔΠ, και ότι τα 
ποσά αυτά δεν πρέπει να προσαρμόζονται, παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις34. Από 
προηγούμενους ελέγχους έχουμε διαπιστώσει ότι ενέχει μεγάλες δυσκολίες η 
εξασφάλιση ικανοποιητικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων από καθεστώτα στο 
πλαίσιο των οποίων η απορρόφηση κονδυλίων από τα κράτη μέλη αποτελεί σιωπηρό 
στόχο35. Θεωρούμε ότι για την κατανομή της χρηματοδότησης πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις. 

Κριτήριο 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

ΑΕγχΠ (συμπεριλαμβανομένου του ΑΕΕ 
για το ΤΣ) 

83 % 86 % 81 % 

Αγορά εργασίας, εκπαίδευση, 
δημογραφικά χαρακτηριστικά 

17 % 14 % 15 % 

Κλίμα   1 % 

Μετανάστευση   3 % 

Σύνολο 100 % 100 % 100 % 
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1. Η κατανομή της χρηματοδότησης στα κράτη μέλη πρέπει να βασίζεται στις 
διαπιστωθείσες ανάγκες και τους επιδιωκόμενους στόχους 

27 Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιείται εκτίμηση των αναγκών 
στο επίπεδο της πολιτικής συνοχής λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους στόχους που 
απορρέουν από τη Συνθήκη (π.χ. μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων) όσο και 
άλλους συναφείς στρατηγικούς στόχους (π.χ. πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»: αύξηση των συνδυασμένων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων 
στην Ε&Α στο 3 % του ΑΕγΠ). Η εν λόγω εκτίμηση αναγκών πρέπει να μετουσιώνεται 
σε στόχους πολιτικής, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων 
της ΕΕ. Η κατανομή της χρηματοδότησης στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους 
πρέπει να συνάδει με τους εν λόγω στόχους πολιτικής. 

28 Όπως αναλύεται στην συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση που 
δημοσιεύσαμε πρόσφατα (σημείο 24), η μέθοδος κατανομής των κονδυλίων λαμβάνει 
υπόψη, σε κάποιο βαθμό, τους στόχους που απορρέουν από τη Συνθήκη (όπως το 
ΑΕγχΠ), καθώς και εξελισσόμενους στρατηγικούς στόχους (όπως ορισμένα κριτήρια 
που σχετίζονται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»). Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει 
επιδιώξει να κατανείμει τη χρηματοδότηση με συνεπή και δομημένο τρόπο βάσει των 
αναγκών και των στρατηγικών στόχων. 

2. Για την κατανομή της χρηματοδότησης στα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες επιδόσεις 

29 Σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΟΣΑ, παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο κατάρτισης 
προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων της ΕΕ είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο, η Ένωση 
σημειώνει επιδόσεις αντίστοιχες με αυτές των χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες για τις επιδόσεις για τη λήψη 
των δημοσιονομικών αποφάσεων. Ωστόσο, έκρινε ότι οι δεσμοί μεταξύ των 
πληροφοριών για τις επιδόσεις και της ευρύτερης πολιτικής κατανομής των πόρων 
είναι αδύναμοι36. 

2 – Αρχές που διέπουν τον προγραμματισμό 

30 Ο ΚΚΔ ορίζει επίσης το πλαίσιο για το στάδιο που έπεται, αυτό του 
προγραμματισμού από τα κράτη μέλη. Στο στάδιο αυτό καταρτίζονται σε επίπεδο 
κράτους μέλους λεπτομερή σχέδια για μια συγκεκριμένη περίοδο προγραμματισμού, 
μέσω της διατύπωσης στρατηγικής ανά χώρα37 και σχετικών προγραμμάτων. Πριν από 
την έγκρισή τους, η Επιτροπή διαπραγματεύεται με τις εθνικές αρχές το περιεχόμενο 
και των δύο συνόλων εγγράφων προγραμματισμού. Για το συγκεκριμένο στάδιο, 
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προσδιορίσαμε τέσσερις κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες αφορούν τη λογική 
παρέμβασης, τη στόχευση της χρηματοδότησης, το πλαίσιο μέτρησης των επιδόσεων 
και τα κίνητρα. 

3 Υπάρχει σαφής λογική παρέμβασης 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

31 Ως «λογική παρέμβασης» νοείται η διαδικασία που ακολουθείται για τον 
προσδιορισμό των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν με την ενωσιακή 
χρηματοδότηση, καθώς και του τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Ως 
πρώτο βήμα, τα κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίζουν τις εθνικές ανάγκες τους. Επί 
της βάσης αυτής, διατυπώνονται στόχοι και ορίζονται τιμές-στόχος, καθώς και η 
απαιτούμενη χρηματοδότηση. Εν συνεχεία, μια παρόμοια διαδικασία πρέπει να 
επαναληφθεί στο επίπεδο των προγραμμάτων, με τη μετουσίωση των εθνικών 
στόχων σε επιχειρησιακούς. Στο στάδιο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν τις 
σχέσεις μεταξύ των εισροών, των δράσεων, των εκροών και των αποτελεσμάτων. 

32 Η Επιτροπή συμπεριέλαβε την ύπαρξη μιας τεκμηριωμένης λογικής παρέμβασης 
στους πυλώνες της προσέγγισης του προσανατολισμού στα αποτελέσματα κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Αυτό αντικατοπτρίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο 
νομοθετικό πλαίσιο της περιόδου 2014-2020, μέσω, παραδείγματος χάριν, της 
υποχρεωτικής διατύπωσης των αναγκών σε εθνικό επίπεδο και της υποχρεωτικής 
διενέργειας εκ των προτέρων αξιολογήσεων των προγραμμάτων που εστιάζουν στη 
σαφήνεια της λογικής παρέμβασης38. Τα μέτρα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη 
σαφέστερη παρουσίαση της λογικής παρέμβασης, τόσο σε επίπεδο συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων39. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπίστωσε επίσης ότι η λογική παρέμβασης των προγραμμάτων βελτιώθηκε και ότι 
οι δείκτες αποτελέσματος για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ήταν 
καλύτερα σχεδιασμένοι40. 

33 Το σχέδιο πρότασης για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 δεν περιέχει 
ορισμένα από τα στοιχεία που συμβάλλουν στην αποσαφήνιση της λογικής 
παρέμβασης και, ειδικότερα, την υποχρεωτική εκτίμηση των αναγκών στη συμφωνία 
εταιρικής σχέσης και την υποχρέωση εκ των προτέρων αξιολόγησης των 
προγραμμάτων41. 

34 Οι αδυναμίες στον σχεδιασμό της λογικής παρέμβασης είναι μία από τις 
συχνότερες διαπιστώσεις μας, και επισημαίνονται σε περισσότερες από τις μισές από 
τις ειδικές εκθέσεις που αναλύσαμε. 
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1. Θα πρέπει να γίνεται επαρκής εκτίμηση των αναγκών 

35 Αφετηρία για τον προγραμματισμό τόσο σε επίπεδο συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης όσο και σε επίπεδο προγράμματος θα πρέπει να αποτελεί ο προσδιορισμός 
των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν με την πολιτική. Αυτό δεν συμβαίνει σε 
όλες τις περιπτώσεις. 

Ειδική έκθεση για το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής 
ταχύτητας 

Διαπιστώσαμε ότι η ποιότητα της εκτίμησης των αναγκών στην οποία βασίζονται οι 
επενδύσεις των κρατών μελών σε σιδηροδρομικές υποδομές υψηλής ταχύτητας δεν 
είναι ικανοποιητική. Εναλλακτικές λύσεις, όπως η αναβάθμιση υφιστάμενων 
συμβατικών γραμμών αντί της κατασκευής νέων γραμμών υψηλής ταχύτητας, 
εξετάστηκαν συστηματικά μόνο σε δύο από τα έξι κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη (στην Ιταλία και τη Γερμανία)42. 

2. Οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα πρέπει να αντικατοπτρίζουν 
τις ανάγκες 

36 Το δεύτερο βήμα μετά την ανάλυση των αναγκών είναι ο καθορισμός στόχων 
SMART (στόχοι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά 
προσδιορισμένοι) σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο προγράμματος, οι οποίοι 
αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές που τα κράτη μέλη επιδιώκουν να επιτύχουν με τα 
κονδύλια. Διαπιστώσαμε ότι οι στόχοι δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις ανάγκες 
και/ή δεν είναι πάντοτε σαφείς. 

Ειδική έκθεση για την ανεργία των νέων 

Για την περίοδο 2014-2020, διαπιστώσαμε ότι τα κράτη μέλη δεν δημιούργησαν 
κατάλληλες στρατηγικές με σαφείς στόχους ώστε να παρέχουν στήριξη σε όλους 
τους άνεργους νέους που βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης. Πράγματι, ορισμένα κράτη μέλη δεν στόχευσαν τον συνολικό 
πληθυσμό των νέων, αλλά επικεντρώθηκαν σε έναν υποπληθυσμό τους. 
Διαπιστώσαμε ότι λιγότερο επωφελήθηκαν από τη στήριξη οι οικονομικώς 
ανενεργοί πολίτες, οι πλέον αποκομμένοι από την αγορά εργασίας43. 

3. Η κατάλληλη εκτίμηση της απαιτούμενης χρηματοδότησης είναι απαραίτητη 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί 

37 Η κατάλληλη εκτίμηση της απαιτούμενης χρηματοδότησης είναι απαραίτητη 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. 
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Ειδικές εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ 
διά χρηματοοικονομικών μέσων και σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα για τις ΜΜΕ που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ 

Και στις δύο εκθέσεις επισημαίνονται αδυναμίες στην εκτίμηση των αναγκών της 
αγοράς που δικαιολογούν την κατανομή των κονδυλίων στα χρηματοοικονομικά 
μέσα για την περίοδο 2007-201344. Ειδικότερα, διαπιστώσαμε ότι πολλά 
χρηματοοικονομικά μέσα ήταν υπερμεγέθη, κάτι που υποδηλώνει ότι οι 
διαχειριστικές αρχές δεν είχαν αξιολογήσει πάντοτε σωστά τις ανάγκες της αγοράς 
πριν από την κατανομή των κονδυλίων των προγραμμάτων στα χρηματοοικονομικά 
μέσα. Αυτό είχε ως συνέπεια τη συσσώρευση υπέρογκων κεφαλαιακών πόρων κατά 
τη σύσταση των χρηματοοικονομικών μέσων, με αποτέλεσμα χαμηλά ποσοστά 
εκταμίευσης45. 

4. Οι δράσεις πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα την επίτευξη των στόχων και 
των αποτελεσμάτων 

38 Μια σαφής λογική παρέμβασης προϋποθέτει επίσης τον προσδιορισμό στα 
προγράμματα των πλέον ενδεδειγμένων δράσεων για την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων. Σε αρκετές εκθέσεις μας διαπιστώσαμε 
ότι οι εν λόγω δράσεις δεν συνδέονταν σαφώς με τους στόχους ή/και δεν εστίαζαν 
επαρκώς στα αποτελέσματα46. 

4 Η χρηματοδότηση είναι καλά 
στοχευμένη 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

39 Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να είναι στοχευμένη κατά τρόπο ώστε να 
μεγιστοποιείται ο αντίκτυπός της47. Ως εκ τούτου, τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής 
πρέπει να επικεντρώνονται σε τομείς με πραγματικό δυναμικό και δυνατότητες και 
όχι να κατακερματίζονται και να διασκορπίζονται σε μη συναφείς τομείς. Την περίοδο 
2014-2020 εφαρμόστηκαν δύο μέσα που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της στόχευσης 
της χρηματοδότησης: 

o Η χρηματοδοτική συγκέντρωση, που απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη να 
διαθέτουν ορισμένο ποσοστό της χρηματοδότησής τους σε κοινούς τομείς 
προτεραιότητας για τη στήριξη της υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
Η απαίτηση αυτή προτείνεται και για την περίοδο 2021-202748, παρότι δεν 
συνδέεται πλέον με μια στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ. Διαπιστώσαμε ότι τα κράτη 
μέλη που εξετάσαμε συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις θεματικής 
συγκέντρωσης που καθορίστηκαν για την περίοδο 2014-2020, και σε ορισμένες 
περιπτώσεις μάλιστα τις υπερέβησαν49. Διαπιστώσαμε επίσης ότι είχαν ισχυρό 
αντίκτυπο στον καθορισμό των κατάλληλων προτεραιοτήτων χρηματοδότησης50. 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης αναγνωρίσει τη θετική συμβολή του εν 
λόγω μέτρου όσον αφορά τη στόχευση των κονδυλίων σύμφωνα με τις γενικές 
στρατηγικές της ΕΕ51. 

o Η ποιοτική συγκέντρωση μέσω στρατηγικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων52. 
Οι τελευταίες παρέχουν τη δυνατότητα περαιτέρω ιεράρχησης κατά 
προτεραιότητα των ομάδων / τομέων-στόχου των παρεμβάσεων (π.χ. εστίαση 
στους μακροχρόνια ανέργους ή σε τομείς όπως η έξυπνη εξειδίκευση). Στο 
πλαίσιο παλαιότερων ελέγχων μας που αφορούσαν την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, διαπιστώσαμε ορισμένες αδυναμίες όσον αφορά 
τη στόχευση των κονδυλίων στις ανάγκες (βλέπε ΚΑ αριθ. 3, μέρος 1 ανωτέρω)53. 
Ως εκ τούτου, επικροτούμε την καθιέρωση των στρατηγικών εκ των προτέρων 
αιρεσιμοτήτων κατά την περίοδο 2014-2020 ως μέσου για την αντιμετώπιση 
αυτού του προβλήματος54, μολονότι ο αντίκτυπός του μένει να αποδειχθεί. Οι εκ 
των προτέρων αιρεσιμότητες ενισχύονται στην πρόταση της Επιτροπής για την 
περίοδο 2021-2027 (στην οποία αναφέρονται ως «αναγκαίοι πρόσφοροι 
όροι»)55. 

5 Υπάρχει ένα απλό και συνεκτικό 
πλαίσιο μέτρησης των επιδόσεων 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

40 Η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων της ΕΕ από την Επιτροπή προϋποθέτει 
την ύπαρξη συναφών, αξιόπιστων και εγκαίρως διαβιβαζόμενων πληροφοριών 
σχετικά με τις εκροές και τα αποτελέσματα, προερχόμενων από ένα άρτιο σύστημα 
διαχείρισης των επιδόσεων. 

41 Η περίοδος 2014-2020 συνοδεύθηκε από μια βελτίωση του πλαισίου για τη 
μέτρηση των επιδόσεων στην πολιτική συνοχής μέσω π.χ. της υποχρεωτικής 
συμπερίληψης δεικτών εκροής και αποτελέσματος στα προγράμματα 
(συνοδευόμενων από τιμές βάσης και τιμές-στόχο), και κοινών δεικτών που 
διευκολύνουν την παρουσίαση συγκεντρωτικών στοιχείων εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών. Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει την περαιτέρω 
ενίσχυση του πλαισίου μέτρησης των επιδόσεων με την εισαγωγή, για πρώτη φορά, 
ενός συνεκτικού ορισμού των δεικτών «εκροής» και «αποτελέσματος», καθώς και 
κοινών δεικτών εκροής και αποτελέσματος για το σύνολο των ταμείων. 

42 Στην πράξη, στο πλαίσιο των ελέγχων μας διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες 
στα συστήματα μέτρησης των επιδόσεων των κρατών μελών. 
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1. Είναι αναγκαία η ύπαρξη σαφούς και συνεκτικού ορισμού της «εκροής» και 
του «αποτελέσματος» 

43 Ο εναρμονισμένος ορισμός των εκροών και των αποτελεσμάτων συμβάλλει στη 
συνεκτικότητα56, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της καθιέρωσης της 
κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, που συνδέει τη χρηματοδότηση 
με τα αποτελέσματα. Έχουμε αναφερθεί σε εκθέσεις μας στην έλλειψη συνεκτικού 
ορισμού των εννοιών της «εκροής» και του «αποτελέσματος» και στις συνέπειές της. 

Ειδική έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και 
παρακολούθησης του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ κατά την περίοδο 2014-2020 

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η έννοια του «αποτελέσματος» ερμηνεύεται με 
διαφορετικούς τρόπους στους ειδικούς ανά ταμείο κανονισμούς (για το ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ) και διαπιστώσαμε τον κίνδυνο να μην είναι εφικτή σε επίπεδο ΕΕ η ουσιαστική 
παρουσίαση συγκεντρωτικών στοιχείων για τις επιδόσεις (ιδίως όσον αφορά τα 
αποτελέσματα)57. 

44 Στην πρότασή της για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή εισήγαγε, για πρώτη 
φορά, ορισμό των δεικτών «εκροής» και «αποτελέσματος»58. 

2. Είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλου πλαισίου για τη μέτρηση των 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικοποιημένων δεικτών εκροής και 
αποτελέσματος συνοδευόμενων από τιμές βάσης, ορόσημα και τιμές-στόχο 

45 Το πλαίσιο για τη μέτρηση των επιδόσεων πρέπει να περιλαμβάνει δείκτες 
εκροής και αποτελέσματος. Οι εν λόγω δείκτες πρέπει να συνοδεύονται από 
ποσοτικώς προσδιορισμένες τιμές βάσης, ορόσημα και τιμές-στόχο, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των τεθέντων στόχων. 
Μεγάλη είναι η σημασία των ορόσημων και για την περίοδο 2014-2020, καθώς 
αποτελούν τη βάση για την κατανομή του υποχρεωτικού αποθεματικού επίδοσης. 

46 Σε αρκετές εκθέσεις μας αναφερθήκαμε σε προβλήματα όσον αφορά τον τρόπο 
με τον οποίο χρησιμοποιούνταν οι δείκτες εκροής ή/και αποτελέσματος. 
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Ενημερωτικό έγγραφο: Η ενσωμάτωση των μεταναστών από χώρες 
εκτός της ΕΕ 

Διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν διαθέτουν ολοκληρωμένη εικόνα 
του αριθμού των μεταναστών που λαμβάνουν στήριξη ή/και του ποσού που 
δαπανάται για την υλοποίηση μέτρων ενσωμάτωσης. Σε επίπεδο ΕΕ, ένα σύνολο 
κοινών βασικών δεικτών («δείκτες της Σαραγόσα») σηματοδοτεί ένα θετικό βήμα 
προς την κατεύθυνση της κατανόησης της ενσωμάτωσης στην ΕΕ. Ωστόσο, οι 
δείκτες αυτοί, οι οποίοι σύμφωνα με την Επιτροπή εμφανίζουν ορισμένους 
περιορισμούς, δεν χρησιμοποιούνται από όλα τα κράτη μέλη59. 

47 Γενικότερα αναφέραμε ότι, για την περίοδο 2014-2020, οι απαιτήσεις των 
κανονισμών διαφέρουν όσον αφορά τις τιμές βάσης, τα ορόσημα και τις τιμές-στόχο 
για τα διάφορα ταμεία. Δεν απαιτείται πάντα η ύπαρξη τιμών βάσης, ενώ ορόσημα 
απαιτείται να συνοδεύουν μόνον τους δείκτες που εντάσσονται στο «πλαίσιο 
επιδόσεων». Οι τιμές-στόχος για τα αποτελέσματα δεν απαιτείται πάντοτε να 
προσδιορίζονται ποσοτικώς60. 

3. Είναι αναγκαία η ύπαρξη κοινών δεικτών οι οποίοι να καθιστούν δυνατή την 
παρουσίαση συγκεντρωτικών στοιχείων 

48 Προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να παρουσιάσει συγκεντρωτικά στοιχεία 
σχετικά με τις επιδόσεις σε επίπεδο ΕΕ και να μετρήσει τη συμβολή τους στην 
επίτευξη των συνολικών στόχων της ΕΕ, χρειάζεται κοινούς δείκτες, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών αποτελέσματος, εφαρμοστέους σε περισσότερα 
ταμεία στο μέτρο του δυνατού και χρησιμοποιούμενους με συνέπεια από όλα τα 
κράτη μέλη61. Όσον αφορά την περίοδο 2007-2013, παρουσιάσαμε στοιχεία σχετικά 
με την απουσία κοινών δεικτών62. Για την περίοδο 2014-2020, το νομοθετικό πλαίσιο 
προέβλεψε ένα σύνολο κοινών δεικτών εκροής και για τα τρία ταμεία της πολιτικής 
συνοχής (ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ) καθώς και κοινούς δείκτες αποτελέσματος για το ΕΚΤ. 
Παρότι η αλλαγή αυτή αποτέλεσε βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ορισμένα 
στοιχεία στον σχεδιασμό του συστήματος κοινών δεικτών ενδέχεται να περιορίσουν 
τη χρησιμότητα και τη συνάφειά τους και, επομένως, την ικανότητα της Επιτροπής να 
παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις63. Παραδείγματος 
χάριν: 

o Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να περιλαμβάνουν συστηματικά κοινούς 
δείκτες στα προγράμματά τους. Ωστόσο, οι εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τις 
επιδόσεις βασίζονται σε αυτούς τους κοινούς δείκτες (παραδείγματος χάριν, τα 
σχέδια διαχείρισης και οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της Επιτροπής 
σχετικά με τα ταμεία του τομέα της συνοχής βασίζονται αποκλειστικά στους 
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κοινούς δείκτες). Επομένως, υπάρχει κίνδυνος η ασυνεπής χρήση τους να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα των εκθέσεων της Επιτροπής64. 

o Τα ταμεία της πολιτικής συνοχής διαθέτουν κοινούς δείκτες εκροής. Ωστόσο, δεν 
υπάρχουν κοινοί δείκτες αποτελέσματος για το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ. Θα 
είναι, επομένως, δύσκολο για την Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεντρωτικά 
στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα για τα συγκεκριμένα ταμεία65. Για την 
περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά ένα σύνολο κοινών 
δεικτών αποτελέσματος για κάθε ταμείο66. 

4. Οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη 
στην Επιτροπή πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες 

49 Πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις πρέπει να παράγονται μόνον εφόσον 
χρησιμοποιούνται67, ήτοι για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και τη στήριξη της 
διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο ΕΕ. Για την περίοδο 2014-2020, τα 
κράτη μέλη όρισαν περίπου 9 000 διαφορετικούς δείκτες για τη μέτρηση των 
επιδόσεων των δαπανών της συνοχής. Επισημάναμε ότι οι περισσότεροι αφορούν 
συγκεκριμένα προγράμματα, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην μπορεί παρουσιάζει 
κατά τρόπο συγκεντρωτικό και να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά με τρόπο που να 
μπορούν να αξιοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες και να τις παρουσιάζουν εγκαίρως. Σύμφωνα με 
την Επιτροπή, το εν λόγω πλαίσιο παρακολούθησης αυξάνει τόσο το διοικητικό 
κόστος που επωμίζονται οι αρχές όσο και την επιβάρυνση των δικαιούχων. Αυτός ο 
αριθμός δεικτών ήταν υπερβολικός και είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
υπερβολικού όγκου δεδομένων68. Τα κράτη μέλη μπορεί να κρίνουν ότι οι ειδικοί ανά 
πρόγραμμα δείκτες είναι χρήσιμοι για τη διαχείριση των προγραμμάτων τους. Ο 
προτεινόμενος κανονισμός για την περίοδο 2021-2027 παρέχει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες, με 
αποτέλεσμα να παραμένει ο κίνδυνος της συγκέντρωσης υπερβολικού όγκου 
δεδομένων69. 

6 Εφαρμόζονται μηχανισμοί παροχής 
κινήτρων για τη βελτίωση των 
επιδόσεων 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

50 Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται μηχανισμοί παροχής κινήτρων, με σκοπό τη 
σύνδεση των επιδόσεων με τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Κατά την περίοδο 2014-2020 
θεσπίστηκαν οικονομικές ανταμοιβές και κυρώσεις, οι οποίες αποσκοπούσαν στην 
παροχή κινήτρων για βελτίωση των επιδόσεων. 
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o Με τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες επιβαλλόταν στα κράτη μέλη η 
εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων κανονιστικού, θεσμικού ή στρατηγικού 
χαρακτήρα προτού δρομολογηθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων ή το 
αργότερο μέχρι το τέλος του 2016. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αναστείλει 
το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών, εάν ένα κράτος μέλος δεν 
εκπληρώσει τις εφαρμοστέες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. Ο εν λόγω 
μηχανισμός ενισχύεται στην πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027 
για τους αναγκαίους πρόσφορους όρους. 

o Ένα υποχρεωτικό αποθεματικό επίδοσης, το οποίο θέτει ως προϋπόθεση για τη 
διάθεση ποσοστού 6 % των κονδυλίων σε ένα κράτος μέλος την εκπλήρωση 
ορισμένων ορόσημων, τα οποία προσδιορίζονται στο σχετικό πρόγραμμα. Η 
Επιτροπή δύναται επίσης να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση μη 
επίτευξης των ορόσημων και των τιμών-στόχου70. Η Επιτροπή προτείνει την 
κατάργηση του αποθεματικού επίδοσης για την περίοδο 2021-2027. Προτίθεται 
να λαμβάνει υπόψη τις επιδόσεις - μεταξύ άλλων - μέσω της εισαγωγής της 
ενδιάμεσης επανεξέτασης κάθε προγράμματος το 2025 σε σύνδεση με τον εκ 
νέου προγραμματισμό των πόρων. 

o Κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, που συνδέει τη 
χρηματοδότηση με την επίτευξη αποτελεσμάτων. Για την περίοδο 2014-2020, η 
Επιτροπή εισήγαγε τα «κοινά σχέδια δράσης», ένα νέο είδος χρηματοδότησης 
που δεν συνδέεται με το κόστος των σχετικών πράξεων, αλλά βασίζεται στην 
εκπλήρωση όρων που σχετίζονται με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την 
επίτευξη των στόχων. Το 2018 θεσπίστηκε μια νέα μορφή χρηματοδότησης, στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, η χρηματοδότηση 
που δεν συνδέεται με δαπάνες (η πληρωμή βασίζεται στην εκπλήρωση όρων ή 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων). Η νέα αυτή μορφή χρηματοδότησης 
περιλαμβάνεται επίσης στις προτάσεις της Επιτροπής για την περίοδο 
2021-2027. 

51 Στην πράξη, διαπιστώσαμε αδυναμίες σε ορισμένες πτυχές τόσο του σχεδιασμού 
όσο και της εφαρμογής των μηχανισμών αυτών, οι οποίες περιορίζουν τη δυνατότητα 
των μηχανισμών να λειτουργήσουν ως κίνητρο. 

1. Οι μηχανισμοί παροχής κινήτρων πρέπει να καλύπτουν τα αποτελέσματα 

52 Προκειμένου να δοθούν κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων, είναι 
εξαιρετικά σημαντικό οι μηχανισμοί παροχής κινήτρων να καλύπτουν την επίτευξη 
αποτελεσμάτων. Ο σχεδιασμός της μεθόδου για την κατανομή του αποθεματικού 
επίδοσης δεν επικεντρώθηκε τόσο στα αποτελέσματα, όσο στις εκροές και τις 
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εισροές71. Κατά την εξέταση της εφαρμογής του αποθεματικού επίδοσης, 
διαπιστώσαμε ότι σχεδόν στο σύνολό τους οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατανομή του αποθεματικού σχετίζονταν είτε με τις εισροές είτε με τις εκροές και ότι 
η χρήση δεικτών αποτελέσματος ήταν οριακή72. 

53 Όσον αφορά τη νέα μορφή χρηματοδότησης που βασίζεται στα αποτελέσματα 
και προβλέπεται για την περίοδο 2021-2027, η τελική επιτυχία της πρότασης θα 
εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το εάν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα αντισταθούν 
στην τάση να επανέλθουν στις πληρωμές που σχετίζονται σε τις εισροές και τις εκροές 
και θα διασφαλίσουν ότι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την 
ενεργοποίηση της πληρωμής συνδέονται με παραμέτρους που αφορούν πράγματι τις 
επιδόσεις73. Το ίδιο ισχύει και για την προτεινόμενη ενδιάμεση επανεξέταση για την 
περίοδο 2021-202774. 

2. Οι μηχανισμοί παροχής κινήτρων πρέπει να εφαρμόζονται και να οδηγούν 
σε πραγματικά οικονομικά οφέλη ή κυρώσεις 

54 Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία τους, είναι σημαντικό οι μηχανισμοί 
παροχής κινήτρων να εφαρμόζονται και να οδηγούν σε πραγματικά οικονομικά οφέλη 
ή κυρώσεις. Τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο έργων, αυτό δεν 
ισχύει πάντοτε. Η επίτευξη των στόχων όσον αφορά τις επιδόσεις, ήτοι των 
αποτελεσμάτων, κατά κανόνα δεν έχει αντίκτυπο στο επίπεδο της χρηματοδότησης.  

o Σε επίπεδο προγραμμάτων, η Επιτροπή αποφάσισε να μην επιβάλει αναστολές 
πληρωμών, παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός εκ των προτέρων 
αιρεσιμοτήτων δεν είχε εκπληρωθεί75. Στο πλαίσιο αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα 
σημείωσε ότι «το μαστίγιο» της απόσυρσης της χρηματοδότησης αποδείχθηκε 
δυσεφάρμοστο για πολιτικούς λόγους76.  

o Ο χαρακτήρας κινητροδότησης του αποθεματικού επίδοσης αποδυναμώθηκε 
από το γεγονός ότι, σε περίπτωση μη επίτευξης των σχετικών ορόσημων, το 
κράτος μέλος δεν χάνει τη χρηματοδότηση από το αποθεματικό επίδοσης, η 
οποία είναι δυνατό να ανακατανεμηθεί σε άλλες προτεραιότητες77.  

o Επιπλέον, στο τέλος μιας περιόδου προγραμματισμού, η πληρωμή του τελικού 
υπολοίπου από την Επιτροπή σε κράτος μέλος στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κλεισίματος του προγράμματος δεν συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των τιμών-
στόχου78. 

55 Έως τον Μάιο του 2018, κανένα κράτος μέλος δεν είχε κάνει χρήση της 
δυνατότητας να χρησιμοποιήσει τα κοινά σχέδια δράσης, έναν από τους τρεις 
βασικούς μηχανισμούς που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων για τη βελτίωση των 
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επιδόσεων79. Σε συνέχεια πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, τον Ιανουάριο 
του 2019, η Επιτροπή ανέθεσε δύο πιλοτικά κοινά σχέδια δράσης στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ, τα οποία θα υλοποιηθούν στις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία. 

56 Σε επίπεδο έργων, σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις η επίτευξη των στόχων όσον 
αφορά τις επιδόσεις έχει αντίκτυπο στο επίπεδο χρηματοδότησης της ΕΕ. 

Ετήσια έκθεση για το 2014 

Σε μία περίπτωση, στο πλαίσιο συμφωνίας επιχορήγησης για ένα έργο του ΕΤΠΑ 
στη Ρουμανία προβλεπόταν ότι ο δικαιούχος θα επέστρεφε τμήμα της 
επιχορήγησης που είχε λάβει, εάν οι δείκτες αποτελέσματος οι οποίοι είχαν οριστεί 
στη συμφωνία επιχορήγησης δεν είχαν επιτευχθεί έως την ολοκλήρωση του έργου. 
Ωστόσο, αν και οι δείκτες αποτελέσματος δεν επιτεύχθηκαν πλήρως, δεν υπήρξε 
αντίκτυπος στη χρηματοδότηση που έλαβε ο δικαιούχος80. 

3 – Αρχές που διέπουν την υλοποίηση 

57 Η υλοποίηση των προγραμμάτων από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους 
κατά κανόνα αρχίζει μόλις τα στρατηγικά έγγραφα και τα προγράμματα εγκριθούν 
από την Επιτροπή. Οργανώνεται από τις «διαχειριστικές αρχές» σε κάθε χώρα ή/και 
περιφέρεια και συνίσταται στην επιλογή και την υλοποίηση έργων που, θεωρητικά, 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του εκάστοτε προγράμματος, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Εντούτοις, ο ρόλος της Επιτροπής 
στο στάδιο της υλοποίησης είναι σχετικά περιορισμένος. Τρεις είναι οι 
κατευθυντήριες αρχές σε σχέση με το συγκεκριμένο στάδιο, και αφορούν την 
πραγματοποίηση των δαπανών σε εύθετο χρόνο, την επιλογή και την υλοποίηση 
έργων και την αναθεώρηση των προγραμμάτων. 

7 Τα κράτη μέλη δαπανούν εγκαίρως 
τα κονδύλια που τους διατίθενται στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

58 Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν να χρειάζεται να δαπανήσουν σημαντικό 
μέρος των κονδυλίων που τους διατίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στο 
τέλος της περιόδου προγραμματισμού, δεδομένου ότι η πίεση για ανάλωση πόρων 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η συνιστώσα της 
οικονομικής αποδοτικότητας81. Από τους ελέγχους μας προκύπτει ότι οι 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση ενέχουν κινδύνους για την επίτευξη των στόχων των 
προγραμμάτων και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την επιλογή έργων χαμηλής 
ποιότητας στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού. Κατά την περίοδο 
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προγραμματισμού 2007-2013, ο ρυθμός εκτέλεσης των δαπανών ήταν βραδύς82 και 
κατά την περίοδο 2014-2020 ακόμη βραδύτερος. Έως τον Απρίλιο του 2019, κατά το 
έκτο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, τα κράτη μέλη 
είχαν δαπανήσει το 27 % της χρηματοδότησης που τους είχε διαθέσει η ΕΕ. Χωρίς 
αυτό να μπορεί να διασφαλιστεί, τα μέτρα απλούστευσης που πρότεινε η Επιτροπή 
για την περίοδο 2021-2027 ενδέχεται να οδηγήσουν σε ταχύτερη υλοποίηση των 
προγραμμάτων στα κράτη μέλη. 

1. Η υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να αρχίζει όσο το δυνατόν 
νωρίτερα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου προγραμματισμού 

59 Η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την 
κατάρτιση των προγραμμάτων, επειδή παρέχει στα κράτη μέλη την ασφάλεια ότι τα 
σχέδια δαπανών και οι οριζόμενοι στα προγράμματά τους στόχοι ευθυγραμμίζονται 
με τους στόχους της ΕΕ. Με τη σειρά της, η έγκριση των προγραμμάτων από την 
Επιτροπή σηματοδοτεί την έναρξη της πραγματοποίησης πληρωμών από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ προς ένα πρόγραμμα83. 

60 Για αμφότερες τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020, η 
καθυστερημένη έγκριση του νομοθετικού πλαισίου συνέβαλε στην καθυστερημένη 
έγκριση των προγραμμάτων84. Επιπλέον, για την περίοδο 2014-2020, επισημάναμε ότι 
τα αρχικά σχέδια των εγγράφων προγραμματισμού που υπέβαλαν τα κράτη μέλη 
εμφάνιζαν προβλήματα ποιότητας85. Όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, η δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την πολιτική συνοχής εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, 
μόλις δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού και πέντε 
μήνες αργότερα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο86. Τον Δεκέμβριο του 2014, 
ένα έτος μετά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, είχε εγκριθεί 
μόλις το 64 % των προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση». Αυτό προξένησε αναπόφευκτες αλυσιδωτές 
συνέπειες στην ανάλωση των διατεθέντων πόρων και χαμηλά επίπεδα πληρωμών 
κατά τα πρώτα έτη87. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της καθυστερημένης 
έγκρισης του νομοθετικού πλαισίου, η Επιτροπή ενθάρρυνε την έγκαιρη έγκριση 
πολιτικής συμφωνίας επί του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020 και ενέκρινε τις 
προτάσεις της για την περίοδο μετά το 2020 τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2018, ήτοι 
30 μήνες πριν από την έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που προτείναμε σε μία από τις ειδικές εκθέσεις μας88. 

61 Προθεσμίες για την υποβολή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων συμπεριελήφθησαν για τις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020. 
Ωστόσο, τέτοιες προθεσμίες δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση για την περίοδο 
2021-202789. Από την άλλη, η πρόταση αυτή περιλαμβάνει ορισμένα μέτρα 
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απλούστευσης που μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη υλοποίηση, όπως μια 
απλούστερη διαδικασία «ορισμού» και τη συμπερίληψη υποδειγμάτων των 
εγγράφων προγραμματισμού90. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν μπορούν από μόνα τους 
να εγγυηθούν την έγκαιρη έγκριση των προγραμμάτων σε περίπτωση που υπάρξουν 
καθυστερήσεις στην έγκριση της δέσμης νομοθετικών μέτρων. 

2. Πρέπει να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων 

62 Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων στον 
τομέα της συνοχής. Έχουμε επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια αναφερθεί στις 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων και 
στα αίτια των καθυστερήσεων αυτών91. Οι καθυστερήσεις ενέχουν επίσης κινδύνους 
την επίτευξη των στόχων/τιμών-στόχου σε επίπεδο προγράμματος92. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τα κράτη μέλη στα οποία η ενωσιακή χρηματοδότηση αντιπροσωπεύει 
σημαντικό μέρος των δημόσιων επενδύσεων. 

3. Η αλληλοεπικάλυψη των περιόδων επιλεξιμότητας πρέπει να αποφεύγεται 
στο μέτρο του δυνατού, και η διαδικασία κλεισίματος πρέπει να ολοκληρώνεται 
αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας 

63 Ένας ακόμη παράγοντας που εξηγεί την βραδεία έναρξη της ανάλωσης των 
πόρων είναι το γεγονός ότι στα μέσα της περιόδου προγραμματισμού τα κράτη μέλη 
μπορούν ακόμη να χρησιμοποιούν πόρους της προηγούμενης περιόδου93. Η 
αλληλοεπικάλυψη των περιόδων επιλεξιμότητας σημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
επιτρέπεται να συνεχίσουν τις δαπάνες μετά το τέλος της περιόδου 
προγραμματισμού, για 2 έτη για την περίοδο 2007-2013, και για 3 έτη για την περίοδο 
2014-202094. Για την περίοδο 2021-2027, προτείνεται η επάνοδος στα 2 έτη, πρόταση 
που επικροτήσαμε ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της κατά το δυνατόν 
ευθυγράμμισης της περιόδου επιλεξιμότητας με την περίοδο προγραμματισμού95. 
Μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου επιλεξιμότητας, η διαδικασία κλεισίματος (στο 
πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη καταρτίζουν και υποβάλλουν τα έγγραφα 
κλεισίματος και η Επιτροπή τα αξιολογεί) προσθέτει τουλάχιστον δύο επιπλέον έτη. 

64 Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραμμάτων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 
ανθρώπινων πόρων. Η παράταση των περιόδων επιλεξιμότητας και η διαδικασία 
κλεισίματος έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση αυτών των πόρων96, δημιουργώντας 
αντικίνητρα για την έναρξη των προγραμμάτων της επόμενης περιόδου 
προγραμματισμού και, ως εκ τούτου, επηρεάζοντας την έγκαιρη υλοποίησή τους97. 
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8 Κατά την επιλογή και την υλοποίηση 
των έργων εφαρμόζεται μια 
προσέγγιση προσανατολισμένη στις 
επιδόσεις 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

65 Προκειμένου μια πολιτική να είναι αποτελεσματική, δεν αρκεί ο καθορισμός 
μιας σαφούς λογικής παρέμβασης στο στάδιο του προγραμματισμού 
(βλέπε ΚΑ αριθ. 3). Σημασία έχει επίσης η εφαρμογή μιας προσέγγισης που να 
εστιάζει στα αποτελέσματα καθ’ όλη τη φάση επιλογής και υλοποίησης των έργων, 
καθώς η αποτελεσματικότητα της πολιτικής κρίνεται κυρίως από την ποιότητα των 
χρηματοδοτούμενων έργων και την προστιθέμενη αξία τους από την άποψη των 
απτών αποτελεσμάτων98. Σε γενικές γραμμές, από την περίοδο 2014-2020, το 
νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει καλύτερη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων κατά την 
επιλογή και υλοποίηση των έργων, αλλά η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων 
στην πράξη εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε 
ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες κατά το στάδιο της 
υλοποίησης των προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία εστίαση 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων99. 

1. Απαιτείται η εφαρμογή μιας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα 
προσέγγισης κατά την επιλογή των έργων 

66 Καίρια στοιχεία μιας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα προσέγγισης είναι 
τα εξής: 

o Η διαδικασία επιλογής πρέπει να διασφαλίζει ότι τα έργα που επιλέγονται 
συνάδουν με το πρόγραμμα και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων του. Διαπιστώσαμε ότι στις περιπτώσεις των προγραμμάτων στα 
οποία πραγματοποιήσαμε επισκέψεις στο πλαίσιο του πρόσφατου ελέγχου που 
διενεργήσαμε σχετικά με την επιλογή των έργων, αυτό συνέβη κατά την περίοδο 
2014-2020100. 

o Τα κριτήρια για την επιλογή των έργων πρέπει να απαιτούν από τους 
δικαιούχους να καθορίζουν τουλάχιστον έναν γνήσιο δείκτη αποτελέσματος που 
να αντιστοιχεί στους στόχους του προγράμματος. Στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου 
διαπιστώσαμε ότι, την περίοδο 2014-2020, τα κριτήρια δεν λάμβαναν επαρκώς 
υπόψη τα αποτελέσματα, αλλά επικεντρώνονταν κυρίως στις εκροές και τις 
δαπάνες101. 

o Τα έργα που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση πρέπει να αξιολογούνται και να 
κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων. Στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, 
διαπιστώσαμε ότι, για την περίοδο 2014-2020, τα έργα είχαν κατά κανόνα 
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εγκριθεί βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας. Κατά συνέπεια, 
ενδέχεται η χρηματοδότηση να μην διατέθηκε στα καλύτερα έργα102. 

o Το αντικείμενο των έργων που επιλέγονται πρέπει να αιτιολογείται σαφώς από 
τις ανάγκες και να είναι συναφές με τους στόχους του προγράμματος. Στο 
πλαίσιο πολλών από τους ελέγχους μας διαπιστώνουμε προβλήματα σχετικά με 
το αντικείμενο των έργων που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις αυτό οφείλεται σε ασάφειες της λογικής παρέμβασης (ανάλυση 
αναγκών) κατά το στάδιο του προγραμματισμού (βλέπε ΚΑ αριθ. 3). Ωστόσο, 
ακόμη και όταν η λογική παρέμβασης είναι σαφής, οι ανεπαρκείς διαδικασίες 
επιλογής μπορούν να οδηγήσουν στη χρηματοδότηση ακατάλληλων έργων103. 

67 Το σχέδιο ΚΚΔ για την περίοδο 2021-2027 προτείνει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή πρόσθετες αρμοδιότητες για την έγκριση των κριτηρίων επιλογής και 
θεσπίζει πρόσθετες απαιτήσεις για τις διαχειριστικές αρχές όσον αφορά την επιλογή 
των έργων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ενισχυθεί ο προσανατολισμός της επιλογής 
των έργων στα αποτελέσματα, καθώς και η οικονομική αποδοτικότητα των έργων που 
επιλέγονται104. 

2. Στις συμβάσεις/συμφωνίες επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνονται 
δείκτες επιδόσεων 

68 Στις συμβάσεις ή/και στις συμφωνίες επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνονται 
δείκτες επιδόσεων συνοδευόμενοι από τιμές-στόχο, ώστε να είναι δυνατό να 
μετρηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι των προγραμμάτων105. 

69 Σε επίπεδο έργων, και για τις τρεις περιόδους που εξετάστηκαν, η νομοθεσία δεν 
απαιτεί ρητά τη συμπερίληψη δεικτών επιδόσεων στις συμφωνίες επιχορήγησης. Ως 
εκ τούτου, διαπιστώσαμε ότι είναι δύσκολη η παρακολούθηση του βαθμού της 
συμβολής των έργων του ΕΤΠΑ στην επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων106. Το 
αυτό πρόβλημα ισχύει και για το ΕΚΤ, καθώς πολλές συμφωνίες επιχορήγησης δεν 
περιλαμβάνουν ποσοτικοποιημένους δείκτες αποτελέσματος107. 

3. Η υλοποίηση των έργων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο οικονομικά 
αποδοτικό 

70 Η νομοθεσία για τις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020 περιλάμβανε μια σειρά 
μέτρων που σχεδιάστηκαν με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα έργα που επιλέγονται 
υλοποιούνται κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό (βέλτιστη σχέση μεταξύ των 
χρησιμοποιηθέντων πόρων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων): την απαίτηση να 
διενεργείται ανάλυση κόστους-οφέλους για τα μεγάλα έργα, ανώτατο όριο στη 
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χρηματοδότηση έργων που παράγουν έσοδα και την ανάγκη εφαρμογής διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Παρότι διατηρεί την απαίτησης εφαρμογής της 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για την 
περίοδο 2021-2027 δεν προβλέπει τις άλλες απαιτήσεις, κάτι που θεωρούμε ότι 
ενέχει κινδύνους για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση108. 

71 Έχουμε σε αρκετές περιπτώσεις επισημάνει προβλήματα σχετικά με την 
οικονομική αποδοτικότητα των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής. 

 

9 Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των 
προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη 
παράμετροι που αφορούν τις 
επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

72 Ο αναπρογραμματισμός των κονδυλίων (ήτοι η μεταφορά κονδυλίων μεταξύ 
προγραμμάτων και μεταξύ προτεραιοτήτων, η τροποποίηση των ποσοστών 
συγχρηματοδότησης ή η μεταβολή του δημόσιου και του ιδιωτικού μεριδίου της 
εθνικής συνεισφοράς) μπορεί να λάβει χώρα κατά το στάδιο της υλοποίησης του 
προγράμματος, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν τις 
δραστηριότητές τους βάσει των νέων συνθηκών. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναπρογραμματίσουν τη χρηματοδότηση μέσω πρότασης για την τροποποίηση των 
σχετικών προγραμμάτων, η οποία πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή. Προκειμένου 
να διατηρείται η λογική παρέμβασης που έχει οριστεί για τα προγράμματα, οι 
αναθεωρήσεις των προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τις επιδόσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων110. 

73 Οι προϋποθέσεις για την αναθεώρηση των προγραμμάτων παρείχαν στα κράτη 
μέλη σημαντικά περιθώρια ελιγμών κατά την περίοδο 2007-2013111. Σε σχέση με την 
περίοδο αυτή, διαπιστώσαμε ότι οι τροποποιήσεις των προγραμμάτων δεν γίνονταν 
πάντοτε με γνώμονα παραμέτρους που αφορούν τις επιδόσεις, αλλά κυρίως 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν δυσκολίες στην ανάλωση του συνόλου των 
διαθέσιμων κονδυλίων της ΕΕ. 

Ειδική έκθεση σχετικά με τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση 

Διαπιστώσαμε ότι η οικονομική αποδοτικότητα δεν αποτελούσε αποφασιστικό 
παράγοντα κατά τη διάθεση χρηματοδότησης εκ μέρους των κρατών μελών σε 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης και σε συγκεκριμένα έργα109. 
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74 Το νομοθετικό πλαίσιο ενισχύθηκε την περίοδο 2014-2020, με την πρόβλεψη της 
υποχρέωσης αιτιολόγησης των προτεινόμενων τροποποιήσεων των προγραμμάτων 
και αξιολόγησης του προσδοκώμενου αντικτύπου τους στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των προγραμμάτων112, καθώς και μέσω της 
θέσπισης κανόνων σχετικά με τις αλλαγές στους δείκτες που αφορούν το 
αποθεματικό επίδοσης113. Ωστόσο, στις προτάσεις για την περίοδο 2021-2027, ενώ οι 
τροποποιήσεις των προγραμμάτων εξακολουθούν να πρέπει να αιτιολογούνται και τα 
κράτη μέλη εξακολουθούν να πρέπει να αξιολογούν τον προσδοκώμενο αντίκτυπό 
τους στους στόχους των προγραμμάτων, οι περιορισμοί όσον αφορά τους δείκτες 
έχουν απαλειφθεί. Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε μια υποχρεωτική 
ενδιάμεση επανεξέταση για την τροποποίηση όλων των προγραμμάτων το 2025, ώστε 
να καθοριστεί η χρηματοδότηση για τα δύο τελευταία έτη. Ωστόσο, έχουμε 
επισημάνει ότι υπάρχει ασάφεια ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των επιδόσεων114. 
Επιπλέον, η εισαγωγή της δυνατότητας μεταφοράς κεφαλαίων που αντιστοιχούν έως 
και στο 5 % των αρχικών κονδυλίων μέσω τροποποίησης του προγράμματος χωρίς την 
έγκριση της Επιτροπής115 αυξάνει επίσης τον κίνδυνο πραγματοποίησης αλλαγών 
χωρίς συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων116. 

1. Κατά την αναθεώρηση των προγραμμάτων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
παράμετρος των αποτελεσμάτων 

75 Διαπιστώσαμε ότι στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων των προγραμμάτων δεν 
λαμβάνονταν πάντοτε υπόψη παράμετροι σχετικές με τα αποτελέσματα. 

2. Οι τιμές-στόχος δεν πρέπει να αναθεωρούνται χωρίς αιτιολόγηση, αλλά 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο χρηματοδότησης 

76 Θεωρούμε ότι οι τιμές βάσης και οι τιμές-στόχος για τους δείκτες επιδόσεων 
πρέπει να καθορίζονται εξ αρχής στο ενδεδειγμένο επίπεδο118 και να προσαρμόζονται 
μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις (εξωτερικοί παράγοντες και αλλαγές στον 
προϋπολογισμό). Οι αδικαιολόγητες και συχνές αναθεωρήσεις των τιμών-στόχου 
υπονομεύουν τον προσανατολισμό στις επιδόσεις στον τομέα της πολιτικής συνοχής. 

Ειδική έκθεση σχετικά με τη στήριξη των Ομάδων Δράσης για τους 
Νέους από την Επιτροπή 

Για την περίοδο 2007-2013, διαπιστώσαμε ότι η αξιολόγηση από την Επιτροπή των 
τροποποιήσεων των προγραμμάτων που πρότειναν τα κράτη μέλη επικεντρωνόταν 
κυρίως στις δημοσιονομικές πτυχές της διαδικασίας αναπρογραμματισμού και όχι 
στη βέλτιστη χρήση των πόρων του ΕΚΤ117. 
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77 Εντοπίσαμε αρκετές περιπτώσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκαν συχνές και 
αδικαιολόγητες αναθεωρήσεις των τιμών-στόχου. 

78 Στις περιπτώσεις που δικαιολογούνται σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της 
χρηματοδότησης, πρέπει να αναθεωρούνται οι τιμές-στόχος του προγράμματος. 
καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να δυσχεραίνεται η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητάς του120. Διαπιστώσαμε ότι σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της 
χρηματοδότησης δεν αντικατοπτρίζονταν με συνέπεια στις τιμές-στόχο. 

4 – Αρχές που διέπουν την παρακολούθηση και την παρουσίαση 
στοιχείων 

79 Τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη έχουν αρμοδιότητες για την 
παρακολούθηση των προγραμμάτων. Σε επίπεδο κρατών μελών, οι διαχειριστικές 
αρχές παρακολουθούν την υλοποίηση των προγραμμάτων, παρουσιάζουν 
συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την παρακολούθηση και, από την περίοδο 
2014-2020, επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία των στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις 
στην Επιτροπή. Η παρουσίαση στοιχείων συνδέεται στενά με την παρακολούθηση και 
αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία που αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
λογοδοσίας. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια 
των περιόδων προγραμματισμού, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από την 
Επιτροπή ως βάση για τις στρατηγικές εκθέσεις που δημοσιεύει (π.χ. ετήσια 
συνοπτική έκθεση, ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων). Τρεις είναι οι αρχές σε σχέση 
με το συγκεκριμένο στάδιο, και αφορούν την έγκαιρη παρουσίαση στοιχείων σχετικά 

Ειδική έκθεση για τη στήριξη προς τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ 
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου 

Για την περίοδο 2007-2013, αναφέραμε σε έκθεσή μας ότι η μέτρηση της 
επιτευχθείσας προόδου υπονομεύθηκε ορισμένες φορές από το γεγονός ότι οι 
δείκτες και οι τιμές-στόχος αναθεωρούνταν, και μάλιστα συχνά προς το τέλος της 
περιόδου προγραμματισμού, χωρίς πάντοτε κατάλληλη αιτιολόγηση119. 

Ειδική έκθεση σχετικά με τους στόχους της ΕΕ στον τομέα της 
εκπαίδευσης στην πολιτική συνοχής 

Στις περιπτώσεις δύο προγραμμάτων στην Ιταλία, διαπιστώσαμε ότι τα κονδύλια 
για την εκπαίδευση μειώθηκαν κατά 8 % και 10 % του αρχικού προϋπολογισμού 
αντίστοιχα, χωρίς τροποποίηση των δεικτών και των τιμών-στόχου τους και χωρίς 
να παρασχεθεί κατάλληλη αιτιολόγηση121. 
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με τις επιδόσεις, την υποχρέωση λογοδοσίας και τη χρήση των πληροφοριών σχετικά 
με τις επιδόσεις. 

80 Η έγκαιρη παρουσίαση στοιχείων καλής ποιότητας σχετικά με τις επιδόσεις 
αποτελεί τη βάση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των επιδόσεων. Η 
ύπαρξη αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου διαχείρισης της πολιτικής, για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων 
και της ανάγκης λήψης διορθωτικών μέτρων122. Στα διορθωτικά μέτρα 
περιλαμβάνεται η προετοιμασία μεταγενέστερης νομοθεσίας, και, ειδικότερα για την 
περίοδο 2014-2020, η ουσιαστική επανεξέταση των επιδόσεων123 (βλέπε ΚΑ αριθ. 6). 
Αυτό θα καταστεί ακόμη πιο σημαντικό στο πλαίσιο της αυξημένης δυνατότητας 
άμεσης σύνδεσης των πληρωμών με τις επιδόσεις. 

81 Το νομοθετικό πλαίσιο ενισχύθηκε την περίοδο 2014-2020 σε σύγκριση με την 
περίοδο 2007-2013, παραδείγματος χάριν με την καθιέρωση της υποχρεωτικής 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις μεταξύ των 
δικαιούχων, των αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και με τη 
θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων σε επίπεδο κρατών 
μελών. Οι προτάσεις για την περίοδο 2021-2027 διατηρούν αυτές τις ρυθμίσεις και 
απαιτούν επίσης από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις 
ανά δίμηνο, κάτι που αναμένεται να βελτιώσει τον έγκαιρο χαρακτήρα τους. 

82 Μια συχνή διαπίστωση κατά τους ελέγχους μας είναι η ύπαρξη ελλείψεων όσον 
αφορά την αξιοπιστία, την πληρότητα ή τον έγκαιρο χαρακτήρα των πληροφοριών 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη (όπου παράγονται τα περισσότερα δεδομένα) στην 
Επιτροπή. Οι προτάσεις για την περίοδο 2021-2027 καθιστούν τα κράτη μέλη 
υπεύθυνα για την ποιότητα και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και 
για τα δεδομένα σχετικά με τους δείκτες124. Ωστόσο, εξακολουθούμε να πιστεύουμε 
ότι οι προτάσεις δεν είναι επαρκώς σαφείς ως προς το ποιος είναι υπεύθυνος για τη 
διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο της επιτροπής 
παρακολούθησης και της Επιτροπής125. 

10 Τα συστήματα παρακολούθησης 
εξασφαλίζουν την έγκαιρη παροχή 
στοιχείων καλής ποιότητας σχετικά 
με τις επιδόσεις 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 
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1. Τα συστήματα παρακολούθησης παράγουν δεδομένα καλής ποιότητας 
σχετικά με τις επιδόσεις, διαθέσιμα την κατάλληλη χρονική στιγμή 

83 Και για τις τρεις περιόδους, η νομοθεσία προβλέπει ότι οι διαχειριστικές αρχές 
πρέπει να θεσπίσουν ένα σύστημα που θα επιτρέπει την καταχώριση και αποθήκευση 
των δεδομένων σχετικά με τις επιδόσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Κατά την περίοδο 
2014-2020 βελτιώθηκαν σημαντικά οι διατάξεις που συμβάλλουν στην παραγωγή 
στοιχείων καλής ποιότητας σχετικά με τις επιδόσεις από τα συστήματα 
παρακολούθησης: 

o Τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους δικαιούχους με 
ηλεκτρονικά μέσα («ηλεκτρονική συνοχή»). Αυτό είναι υποχρεωτικό στην 
πρόταση για την περίοδο 2021-2027. 

o Η Επιτροπή ανέπτυξε ένα σύστημα που επιτρέπει στις διαχειριστικές αρχές να 
διαβιβάζουν δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα και σε 
δομημένη μορφή στην Επιτροπή (διατηρείται για την περίοδο 2021-2027). 

o Οι ρυθμίσεις για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με 
τους δείκτες αποτελέσματος περιλαμβάνονταν στο πλαίσιο των εκ των προτέρων 
αιρεσιμοτήτων. Αυτό προτείνεται να καταργηθεί για την περίοδο 2021-2027. 

84 Οι προτάσεις για την περίοδο 2021-2017 απαιτούν από τα κράτη μέλη να 
διαβιβάζουν στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις ανά δίμηνο, κάτι που αναμένεται να 
βελτιώσει τον έγκαιρο χαρακτήρα τους. 

85 Παρά τις ρυθμίσεις αυτές, οι αδυναμίες στην ποιότητα των στοιχείων είναι ένα 
από τα προβλήματα που διαπιστώνουμε συχνότερα στο πλαίσιο των ελέγχων μας. 

Ειδική έκθεση για την ανεργία των νέων 

Σε όλα τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, εντοπίσαμε περιορισμένες μόνο 
πληροφορίες σχετικά με το είδος της παρασχεθείσας στους ΕΑΕΚ νέους στήριξης 
πριν από την εξαγγελία των εγγυήσεων για τη νεολαία, τον αριθμό των προσφορών 
που τους έγιναν ή των υπηρεσιών που τους παρασχέθηκαν και το σχετικό κόστος. 
Επίσης, διαπιστώσαμε πολλές ασυνέπειες, καθώς και προβλήματα αξιοπιστίας, στα 
στοιχεία που ανέφεραν τα κράτη μέλη, τα οποία επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα 
των στοιχείων. Προβλήματα, περιλαμβανομένης της πληρότητας των στοιχείων, 
παρατηρήθηκαν στα κράτη μέλη που διέθεταν περισσότερους του ενός φορείς 
παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία, αλλά όχι ενιαίο, εναρμονισμένο σύστημα 
αναφοράς στοιχείων126. 
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2. Η ποιότητα αυτών των στοιχείων πρέπει να διασφαλίζεται από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη 

86 Τόσο για την περίοδο 2007-2013 όσο και για την περίοδο 2014-2020, τα κράτη 
μέλη ήταν αρμόδια για τη δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης και 
παρουσίασης στοιχείων, καθώς και για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας τους. Τα 
συστήματα αυτά ελέγχονται από τις ελεγκτικές αρχές (διαδικασία «ορισμού») πριν 
από την έναρξη της υλοποίησης των προγραμμάτων. Μέσω των ελέγχων που 
διενεργεί, η Επιτροπή πρέπει να ελέγχει την αξιοπιστία των στοιχείων που 
διαβιβάζουν τα κράτη μέλη. Τόσο η Επιτροπή όσο και οι ελεγκτικές αρχές πρέπει 
επίσης να ελέγχουν την αξιοπιστία των συστημάτων για την καταγραφή των στοιχείων 
σχετικά με την υλοποίηση που παρέχουν τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των εργασιών 
τους ελέγχου συστημάτων127. 

87 Κατά την περίοδο 2014-2020 ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες για τη διασφάλιση 
της ποιότητας των στοιχείων στα κράτη μέλη. Οι διαχειριστικές αρχές οφείλουν να 
επιβεβαιώνουν στην Επιτροπή, στις διαχειριστικές δηλώσεις τους, την αξιοπιστία των 
στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις. Στη συνέχεια, οι ελεγκτικές αρχές επιβεβαιώνουν 
την εν λόγω αξιολόγηση στις ελεγκτικές γνώμες τους. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
αναστέλλει τις πληρωμές σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αδυναμίες όσον 
αφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων παρακολούθησης ή των 
στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις. Έως τον Απρίλιο του 2019, η Επιτροπή είχε κινήσει 
δύο τέτοιες διαδικασίες αναστολής πληρωμών. 

88 Στο πλαίσιο σειράς ελέγχων μας εντοπίσαμε συγκεκριμένες αδυναμίες που 
σχετίζονται με τις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων τόσο σε 
επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο Επιτροπής. 
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Ειδική έκθεση για τη στήριξη προς τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ 
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου 

Σε δύο από τα επιλεγέντα κράτη μέλη, οι διαχειριστικές αρχές δεν είχαν 
διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους σχετικά με την αξιοπιστία των στοιχείων 
που καταχωρίζονταν στο σύστημα128. 

Ειδική έκθεση σχετικά με την επιλογή και την παρακολούθηση των 
έργων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ την περίοδο 2014-2020 

Διαπιστώσαμε ότι, κατά την περίοδο 2014-2020, οι έλεγχοι της Επιτροπής και της 
ελεγκτικής αρχής σχετικά με τα συστήματα παρακολούθησης και την αξιοπιστία και 
τη διαθεσιμότητα των στοιχείων, δεν άρχισαν, ως επί το πλείστον, έως το 2017, 
περιορίζοντας το βαθμό βεβαιότητας που μπορεί να αποκομισθεί. Επισημάναμε 
ότι, καθώς η επανεξέταση των επιδόσεων θα διενεργηθεί το 2019, υπάρχει ο 
κίνδυνος να μην ολοκληρωθούν εγκαίρως τα τυχόν διορθωτικά μέτρα και η 
επανεξέταση να μην βασιστεί σε σωστές πληροφορίες129. 

89 Το 2013, η IAS διαπίστωσε επίσης προβλήματα σχετικά με τις υφιστάμενες 
ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις 
για την περίοδο 2007-2013. Συνέστησε μάλιστα στη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και 
Αστικής Ανάπτυξης και τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης να 
αναπτύξουν στρατηγική για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών που 
αφορούν τις επιδόσεις των κρατών μελών. Σύμφωνα με τον έλεγχο παρακολούθησης 
που διενήργησε η IAS, η σύσταση υλοποιήθηκε το 2016. 

90 Θεωρούμε ότι η πρόταση κανονισμού για την περίοδο 2021-2027 δεν είναι 
ακόμη αρκετά σαφής ως προς το ποιος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των δεδομένων. Μολονότι προτείνεται η επιτροπή παρακολούθησης να 
επιβλέπει την υλοποίηση του προγράμματος και να εξετάζει και να εγκρίνει τις 
ετήσιες εκθέσεις και τις τελικές εκθέσεις επιδόσεων που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή, αυτό δεν ισχύει για τα δεδομένα που αφορούν τις επιδόσεις. Επισημάναμε 
επίσης ότι η πρόταση ΚΚΔ δεν περιέχει διατάξεις σχετικά με τον ρόλο της Επιτροπής 
ως προς την επαλήθευση της ποιότητας των δεδομένων που της διαβιβάζονται130. 

11 Υπάρχει σαφής υποχρέωση 
λογοδοσίας όσον αφορά τις 
επιδόσεις 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

91 Η υποχρέωση δημόσιας λογοδοσίας για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
με την ενωσιακή χρηματοδότηση αποτελεί σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ της ΕΕ και 
των πολιτών της. Οι κανόνες που διέπουν την υποχρέωση λογοδοσίας σχετικά με τη 
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νομιμότητα και την κανονικότητα δεν καλύπτουν κατά κανόνα τις επιδόσεις. Η 
λογοδοσία εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων στοιχείων και εκθέσεων 
σχετικά με την επίτευξη ή μη των στόχων, που συχνά δεν υπάρχουν. 

1. Οι εκθέσεις πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα των επιδόσεων και να 
δημοσιοποιούνται 

92 Η κατάρτιση των εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων της 
ΕΕ πρέπει να γίνεται κατά τρόπο συνεκτικό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα 
αποτελέσματα που παρουσιάζονται να είναι αξιόπιστα και να συνάδουν με τους 
στόχους131. Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν όσον αφορά την ύπαρξη και την 
αξιοπιστία στοιχείων (βλέπε ΚΑ αριθ. 5, 8 και 10), σε συνδυασμό με τα προβλήματα 
που συνδέονται με τη μετατροπή των στρατηγικών στόχων σε επιχειρησιακούς για 
τους υπευθύνους διαχειριστές (βλέπε ΚΑ αριθ. 1), περιορίζουν την ικανότητα της 
Επιτροπής να παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις βάσει αυτών των υψηλού 
επιπέδου στόχων132. 

93 Οι εκθέσεις της ΕΕ σχετικά με τις επιδόσεις πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη 
εικόνα των επιτευγμάτων133. Οι εκθέσεις επιδόσεων της Επιτροπής δεν είναι επαρκώς 
ισορροπημένες, δεδομένου ότι δεν περιέχουν αρκετές πληροφορίες για τις δυσκολίες 
και τις αστοχίες134. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν αναγνωρίζει τους περιορισμούς που 
συνεπάγεται η εξάρτησή της από τα δεδομένα που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, τα 
οποία μπορεί να είναι ανακριβή ή αναξιόπιστα135. 

94 Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις αποτελεί 
σημαντική πτυχή της λογοδοσίας136. Από το 2014, τα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο 
σε σχέση με τους κοινούς δείκτες στον τομέα της συνοχής, όπως διαβιβάζονται από 
τις διαχειριστικές αρχές, είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω της πλατφόρμας ανοικτών 
δεδομένων της Επιτροπής για τη συνοχή. Ωστόσο, θεωρούμε ότι, όσον αφορά τις 
προτάσεις για την περίοδο 2021-2027, η κατάργηση τόσο των ετήσιων εκθέσεων 
υλοποίησης των κρατών μελών137 όσο και των στρατηγικών εκθέσεων της Επιτροπής 
προς τις αρμόδιες για την απαλλαγή αρχές σχετικά με τον βαθμό στον οποίο τα 
ταμεία επιτυγχάνουν τους στρατηγικούς στόχους συνιστά οπισθοδρόμηση138. 

2. Οι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
αναλάβουν την ευθύνη για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείρισή του 

95 Η ύπαρξη αξιόπιστων δεδομένων και εκθέσεων σχετικά με τον βαθμό επίτευξης 
των στόχων και των αποτελεσμάτων πρέπει να παρέχουν στους υπεύθυνους για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν την ευθύνη 
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για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, όπως απαιτεί ο δημοσιονομικός 
κανονισμός139. 

96 Όσον αφορά τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, εκφράσαμε τη λύπη μας 
για το γεγονός ότι η διαδικασία κλεισίματος δεν περιλαμβάνει την αποδοχή από την 
Επιτροπή πτυχών που συνδέονται με τις επιδόσεις, όπως τα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν, καθώς και για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν παρουσιάζει στοιχεία 
σχετικά με τις επιδόσεις στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή140. 

97 Επιπλέον, παρότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν δήλωση 
αξιοπιστίας των γενικών διευθυντών, οι οποίοι μεταξύ άλλων, βεβαιώνουν ότι οι 
πόροι που χορηγήθηκαν για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην έκθεση 
χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό τους, καθώς και με τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, στην πράξη, τα ζητήματα των 
επιδόσεων αποκλείονται ρητά από την παρεχόμενη διασφάλιση. Η διασφάλιση, 
καθώς και τυχόν σχετικές επιφυλάξεις, περιορίζεται σε θέματα κανονικότητας και 
εσωτερικού ελέγχου141. 

98 Επιπλέον, στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, ο γενικός διευθυντής δηλώνει 
ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που περιέχει η έκθεση παρέχουν αληθή και 
ακριβοδίκαιη εικόνα της κατάστασης. Κατά τα προηγούμενα έτη, η δήλωση αυτή δεν 
κάλυπτε και την ποιότητα των παρουσιαζόμενων στοιχείων σχετικά με τις 
επιδόσεις142. Οι εσωτερικές οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση των 
ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων για το 2018, οι οποίες δημοσιεύθηκαν την άνοιξη 
του 2019, απαιτούν πλέον δήλωση από ένα μέλος της ανώτατης διοίκησης της γενικής 
διεύθυνσης, η οποία να καλύπτει τα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις, σχεδιασμένη 
να υποστηρίζει τη δήλωση του γενικού διευθυντή. Ο πρακτικός αντίκτυπος των εν 
λόγω πρόσθετων δηλώσεων δεν προκύπτει με σαφήνεια από τις οδηγίες αυτές και 
δεν τον εξετάσαμε. 

12 Τα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις 
χρησιμοποιούνται για τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων και την 
υποστήριξη της διαδικασίας 
στρατηγικού σχεδιασμού 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

99 Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις 
για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων, τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων και 
την προσαρμογή των συστημάτων διαχείρισης, καθώς και για τη στήριξη της 
διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού143. Αυτό ισχύει σε όλα τα στάδια του κύκλου 
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δημοσιονομικής διαχείρισης, από την κατανομή των πόρων κατά τη διάρκεια του 
ΠΔΠ, έως τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των έργων. 

100 Κατά τις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020, τα κράτη μέλη διαβίβαζαν στην 
Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των προγραμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένων των δυσχερειών που προέκυψαν και των μέτρων που 
ελήφθησαν για την αντιμετώπισή τους) μέσω των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης. Οι 
εν λόγω εκθέσεις εγκρίνονται από επιτροπές παρακολούθησης και στη συνέχεια 
επικυρώνονται από την Επιτροπή. Αντ’ αυτού, για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή 
προτείνει να χρησιμοποιούνται οι ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης των επιδόσεων 
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για την επανεξέταση των επιδόσεων των 
προγραμμάτων. Ωστόσο, η πρόταση είναι ασαφής όσον αφορά τους συμμετέχοντες, 
το περιεχόμενο και τις συνέπειες των εν λόγω συνεδριάσεων144. Επιπλέον, ενώ τα 
στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα κράτη μέλη 
ανά δίμηνο (βλέπε ΚΑ αριθ. 10), οι συνεδριάσεις επανεξέτασης των επιδόσεων θα 
πραγματοποιούνται μόνο μία φορά τον χρόνο145. 

101 Διαπιστώσαμε ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις δεν 
χρησιμοποιούνται επαρκώς, ορισμένες φορές επειδή απλώς δεν είναι διαθέσιμες. 
Εξάλλου, οι ανεπαρκείς επιδόσεις δεν έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή οικονομικών 
κυρώσεων ούτε σε στρατηγικό επίπεδο ούτε σε επίπεδο προγράμματος ή έργου. 

1. Για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, είναι αναγκαία η ύπαρξη 
ουσιαστικών πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις 

102 Αναφερθήκαμε προηγουμένως (σε σχέση με τις ΚΑ αριθ. 5, 8 και 10) στο 
γεγονός ότι δεν διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα ουσιαστικών πληροφοριών σχετικά 
με τις επιδόσεις, πράγμα που εξ ορισμού περιορίζει τη χρήση τους για τη λήψη 
αποφάσεων και διορθωτικών μέτρων. Επιπλέον, υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα 
χρονισμού στον κύκλο διαχείρισης του προγράμματος, καθώς απαιτείται κάποιο 
χρονικό διάστημα μέχρι τα αποτελέσματα να καταστούν διαθέσιμα (από τα 
συστήματα παρακολούθησης) και να είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη 
αποφάσεων. Στην καθυστέρηση αυτή προστίθενται οι καθυστερήσεις στην έναρξη 
των προγραμμάτων (βλέπε ΚΑ αριθ. 7). Η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σημείωσε ότι δεν προβλέπεται μεταβατική φάση μεταξύ δύο κύκλων 
ΠΔΠ, και ότι τα διδάγματα πολιτικής που αντλήθηκαν από προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στο σύνολό τους όταν πρέπει να 
αρχίσει η επεξεργασία των μελλοντικών προτάσεων και θέσεων146. Το ίδιο ζήτημα 
υπάρχει σε σχέση με τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις για μια συγκεκριμένη περίοδο προγραμματισμού147 
(βλέπε ΚΑ αριθ. 13). 
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2. Όταν είναι διαθέσιμες, οι σχετικές με τις επιδόσεις πληροφορίες πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τη λήψη διορθωτικών μέτρων 

103 Όσον αφορά τη στρατηγική διαδικασία, σημειώσαμε σε σχέση με την 
ΚΑ αριθ. 2 ότι η κατανομή της χρηματοδότησης στα κράτη μέλη πρέπει να βασίζεται 
και στις πληροφορίες που αφορούν προηγούμενες επιδόσεις. Στο πλαίσιο των 
ελέγχων μας διαπιστώσαμε ότι, τόσο σε επίπεδο προγράμματος όσο και σε επίπεδο 
έργου, οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις δεν αποτελούσαν πάντοτε 
αντικείμενο παρακολούθησης και ότι, σε περίπτωση μη επίτευξης των τιμών-στόχου, 
δεν λαμβάνονταν διορθωτικά μέτρα (όπως η εφαρμογή δημοσιονομικών 
διορθώσεων). Σε σχέση με την ΚΑ αριθ. 6 επισημάναμε ότι η επίτευξη των στόχων 
επιδόσεων κατά κανόνα δεν έχει αντίκτυπο στο επίπεδο της χρηματοδότησης της ΕΕ, 
ούτε σε επίπεδο προγράμματος (π.χ. αποθεματικό επίδοσης, κλείσιμο) ούτε σε 
επίπεδο έργου. 

104 Εντοπίσαμε άλλες περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες σχετικά με τις 
επιδόσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν πλήρως. 

Ειδική έκθεση σχετικά με τη στήριξη των Ομάδων Δράσης για τους 
Νέους από την Επιτροπή 

Στα πρακτικά των ετήσιων συνεδριάσεων εξέτασης διαπιστώσαμε ότι τα σχόλια της 
Επιτροπής επικεντρώνονταν στην δημοσιονομική εκτέλεση και τις εκροές και όχι 
στα αποτελέσματα που πράγματι επιτεύχθηκαν. Επιπλέον, η Επιτροπή αποδεχόταν 
τα στοιχεία που παρουσίαζαν τα κράτη μέλη κατά τις ετήσιες συνεδριάσεις 
εξέτασης χωρίς να τα επαληθεύει. Σε μία περίπτωση, ενώ η Επιτροπή ανέφερε ότι 
οι τιμές-στόχος για τρία μέτρα είχαν ήδη επιτευχθεί, από τον εκ νέου υπολογισμό 
που διενεργήσαμε προέκυψε ότι στην πραγματικότητα είχε επιτευχθεί μόλις το 
72 % της τιμής-στόχου148. 

Ειδική έκθεση σχετικά με την ευρυζωνικότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ 

Ως παράδειγμα ανεπαρκών διορθωτικών μέτρων, διαπιστώσαμε ότι δεν θα 
επιτευχθούν έως το 2020 όλοι οι στόχοι ευρυζωνικής κάλυψης για τα κράτη μέλη. 
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει προτείνει διορθωτικά μέτρα149. 

5 – Αρχή που διέπει την αξιολόγηση 

105 Το τελευταίο στάδιο του κύκλου υλοποίησης είναι η αξιολόγηση, στο πλαίσιο 
της οποίας αξιολογούνται σε βάθος τα επιτεύγματα και ο αντίκτυπός τους. Οι 
αξιολογήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε επίπεδο προγράμματος (εκ των 
προτέρων αξιολόγηση, αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου όπως οι 
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ενδιάμεσες αξιολογήσεις150, εκ των υστέρων αξιολόγηση) ή σε επίπεδο πολιτικής (εκ 
των προτέρων εκτίμηση αντικτύπου, εκ των υστέρων επισκόπηση). Οι αξιολογήσεις 
των κρατών μελών αφορούν τα προγράμματα (ή ομάδες προγραμμάτων) σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, ενώ οι αξιολογήσεις της Επιτροπής αφορούν τα ταμεία ή τα 
προγράμματα σε ενωσιακό επίπεδο. 

13 Αξιολογήσεις σε επίπεδο 
προγράμματος και πολιτικής 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 
λήψης αποφάσεων 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

106 Συνολικά, η Επιτροπή ανέπτυξε και έθεσε σε εφαρμογή ένα καλά σχεδιασμένο 
σύστημα αξιολογήσεων, και το τρέχον σύστημα εκ των υστέρων επισκόπησης που 
εφαρμόζει είναι τουλάχιστον συγκρίσιμο με τα αντίστοιχα συστήματα στην 
πλειονότητα των κρατών μελών151. Το 2018 ο ΟΟΣΑ κατέταξε το σύστημα εκ των 
υστέρων επισκόπησης της ΕΕ στην τέταρτη θέση μεταξύ των μελών του152. 

107 Ωστόσο, διαπιστώσαμε δύο βασικά προβλήματα που επηρεάζουν τη 
χρησιμότητα των αξιολογήσεων: 

o Οι αξιολογήσεις δεν χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων, είτε επειδή δεν 
διενεργούνται είτε επειδή δεν είναι διαθέσιμες όταν χρειάζονται· ή, όταν 
υπάρχουν, δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς για τη λήψη αποφάσεων. 

o Δεν βασίζονται σε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. 

1. Οι αξιολογήσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων 

108 Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν διενεργούνται εκ των προτέρων αξιολογήσεις. 
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Γνώμη για την πρόταση ΚΚΔ 

o Σε επίπεδο πολιτικής, από το 2002 όλες οι σημαντικές νομοθετικές προτάσεις 
πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση αντικτύπου. Σε αντίθεση με ό,τι 
συνέβαινε σε άλλες περιόδους, η Επιτροπή δεν διενήργησε εκτίμηση 
αντικτύπου για τον ΚΚΔ για την περίοδο 2021-2027. Οι ειδικοί για κάθε ταμείο 
κανονισμοί για τα επτά ταμεία που διέπονται από τον ΚΚΔ έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο εκτίμησης αντικτύπου. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές δεν κάλυπταν 
ορισμένα σημαντικά ζητήματα γενικής σημασίας153. 

o Οι υποχρεωτικές εκ των προτέρων αξιολογήσεις των προγραμμάτων από τα 
κράτη μέλη συνέβαλαν στη διασφάλιση περισσότερο τεκμηριωμένης λογικής 
παρέμβασης στα προγράμματα. Ωστόσο, οι προτάσεις για την περίοδο 
2021-2027 καταργούν αυτή τη θετική εξέλιξη154. 

109 Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ο έγκαιρος χαρακτήρας. Έχουμε ήδη αναφερθεί 
(βλέπε ΚΑ αριθ. 12) στις δυσκολίες που συνδέονται με τον χρονισμό και οι οποίες 
συνεπάγονται ότι οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις που διενεργούνται μετά την 
περίοδο προγραμματισμού δεν μπορούν να είναι διαθέσιμες ώστε να αξιοποιηθούν 
κατά την κατάρτιση των νομοθετικών προτάσεων σχετικά με την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού. Όπως τόνισε η Επιτροπή, η αξιολόγηση για την περίοδο 2007-2013 
ολοκληρώθηκε το 2016, ενώ η κατάρτιση της νομοθεσίας για την περίοδο 2014-2020 
άρχισε το 2011. Επομένως, δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τον 
προγραμματισμό του πλαισίου της περιόδου 2014-2020155. 

110 Το νομοθετικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 εισήγαγε την υποχρεωτική 
αξιολόγηση των προγραμμάτων (που καλύπτει την αποτελεσματικότητα) από τα 
κράτη μέλη κατά την περίοδο προγραμματισμού. Κατά την άποψή μας, οι 
αξιολογήσεις αυτές θα μπορούσαν τουλάχιστον εν μέρει να έχουν αντιμετωπίσει αυτό 
το εγγενές πρόβλημα του χρονισμού και να έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την κατάρτιση 
των νομοθετικών προτάσεων για την περίοδο 2021-2027. Ωστόσο, μέχρι το τέλος του 
2017 δεν είχαν ολοκληρωθεί τέτοιες αξιολογήσεις. Για την περίοδο 2021-2027, 
προτείνεται να προβεί η Επιτροπή και σε ενδιάμεση αξιολόγηση των ταμείων, η οποία 
θα μπορούσε να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες στο πλαίσιο αυτό. 

111 Ένα τρίτο πρόβλημα είναι ότι οι αξιολογήσεις δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε. 
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων από τα κράτη μέλη ήταν 
προαιρετική για τις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020. Η IAS διαπίστωσε αδυναμίες 
όσον αφορά την παρακολούθηση (δηλαδή τη χρήση) των αξιολογήσεων από τα κράτη 
μέλη. Παραδείγματος χάριν, τα περισσότερα κράτη μέλη στο δείγμα της IAS δεν 
κατάρτισαν ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των συστάσεων της 
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αξιολόγησης. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, αυτό το είδος αξιολόγησης θα 
είναι υποχρεωτικό για την περίοδο 2021-2027. 

2. Οι αξιολογήσεις πρέπει να βασίζονται σε χρήσιμα και αξιόπιστα αποδεικτικά 
στοιχεία 

112 Έχουμε ήδη επισημάνει ορισμένα προβλήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
και την αξιοπιστία των στοιχείων (βλέπε ΚΑ αριθ. 5, 8 και 10). Τα προβλήματα αυτά 
επηρεάζουν και τις αξιολογήσεις. 

Ειδική έκθεση για την εκ των υστέρων επισκόπηση της νομοθεσίας της 
ΕΕ 

Διαπιστώσαμε ότι, ενώ οι αξιολογήσεις διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις και τις ορθές πρακτικές που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για 
τη βελτίωση της νομοθεσίας, η μη διαθεσιμότητα δεδομένων αποτελεί μείζον 
πρόβλημα που εμποδίζει τη διενέργεια τεκμηριωμένης επισκόπησης156. 

113 Στην έκθεσή της εκ των υστέρων αξιολόγησης για την περίοδο 2007-2013, η 
Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα, όσον αφορά το «σύστημα υλοποίησης», ότι 
ένας από τους κύριους λόγους υποχρησιμοποίησης των αξιολογήσεων των κρατών 
μελών για την άντληση διδαγμάτων σε σχέση με την πολιτική ήταν η περιορισμένη 
διαθεσιμότητα ποιοτικών δεδομένων παρακολούθησης και δεδομένων σχετικά με τις 
ομάδες σύγκρισης για τους σκοπούς της εκ των υστέρων αξιολόγησης157. Οι 
προτάσεις της Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027 προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν οι αναγκαίες διαδικασίες για την παραγωγή 
και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις158. 

6 – Οριζόντια αρχή 

14 Η έννοια της βιωσιμότητας είναι 
ενσωματωμένη σε όλα τα στάδια του 
κύκλου, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η περισσότερο 
μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
παρεμβάσεων 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

114 Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της μακροπρόθεσμης 
αποτελεσματικότητας των δημόσιων παρεμβάσεων159. Η κύρια ένδειξη ότι ένα έργο 
εξασφάλισε βιώσιμες εκροές και βιώσιμα αποτελέσματα είναι η διαρκής ροή 
καθαρών οφελών από αυτό μετά την ολοκλήρωσή του160. 
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115 Δεν παρέχουν όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ εγγυήσεις 
βιωσιμότητας (ή η βιωσιμότητα δεν μπορεί να αποδειχθεί). Η διασφάλιση της 
βιωσιμότητας και η επίτευξη μακροχρόνιων αποτελεσμάτων πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου υλοποίησης των προγραμμάτων161. 

Στάδιο προγραμματισμού 

116 Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας απαιτεί ανάλυση και στρατηγική στο στάδιο 
της διαμόρφωσης του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη διατήρηση μιας συγκεκριμένης επένδυσης162. Στο πλαίσιο 
πρόσφατου ελέγχου διαπιστώσαμε ότι η επίτευξη μακροχρόνιων αποτελεσμάτων από 
τις παραγωγικές επενδύσεις δεν προωθήθηκε αποτελεσματικά στα συναφή 
προγράμματα ή σε άλλα σχετικά έγγραφα περιφερειακής στρατηγικής. Η επίτευξη 
μακροχρόνιων αποτελεσμάτων δεν αποτελούσε προτεραιότητα163. 

117 Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για την οικονομική βιωσιμότητα είναι τα τέλη που 
χρεώνονται για τις συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ υποδομές. Στην περίπτωση της 
περιόδου 2007-2013, διαπιστώσαμε ότι δεν στηρίζουν πάντοτε τη βιωσιμότητα των 
επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Παραδείγματος χάριν, τα τέλη για την 
επεξεργασία των λυμάτων που χρεώνονταν στα νοικοκυριά και τη βιομηχανία σε 
πολλές περιπτώσεις ήταν τόσο χαμηλά ώστε δεν εξασφαλιζόταν η ανακαίνιση της 
υποδομής στο τέλος του προσδοκώμενου οικονομικού κύκλου ζωής της164. Για την εν 
μέρει τουλάχιστον αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η νομοθεσία για την 
περίοδο 2014-2020 απαιτούσε από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν για 
συγκεκριμένους τομείς (όπως ο τομέας των υδάτων) στρατηγικές οι οποίες να 
προβλέπουν μια βιώσιμη πηγή χρηματοδότησης για τη διατήρηση των υποδομών που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν (εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα αριθ. 6.1). 

118 Η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των εκ των 
προτέρων αιρεσιμοτήτων στη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων165. Κατά συνέπεια, η 
προτεινόμενη νομοθεσία για την περίοδο 2021-2027 απαιτεί τη διατήρηση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, αντί να 
αξιολογούνται στο πλαίσιο διαδικασίας διενεργούμενης μία μόνο φορά. 

Επιλογή των έργων 

119 Οι νομοθετικές διατάξεις όλων των περιόδων απαιτούν από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι (κύριοι των έργων) των έργων που επιλέγονται 
διαθέτουν τη διοικητική και οικονομική ικανότητα να διατηρήσουν το έργο μετά την 
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ολοκλήρωσή του. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε σχετικά με την 
ενωσιακή στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις, διαπιστώσαμε ότι 
τα κριτήρια επιλογής δεν αντικατόπτριζαν επαρκώς την ανάγκη επίτευξης 
μακροχρόνιων αποτελεσμάτων από τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ166. 
Οι διατάξεις της πρότασης ΚΚΔ για την περίοδο 2021-2027 κατέστησαν πιο 
συγκεκριμένες και απαιτούν από τα κράτη μέλη να εξετάζουν εάν οι δικαιούχοι 
διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας και 
συντήρησης167. 

120 Όσον αφορά τα μεγάλα επενδυτικά έργα (αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), για τις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020, ένας από τους στόχους της 
υποχρεωτικής ανάλυσης κόστους-οφέλους ήταν να διασφαλιστεί ότι οι 
συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις είναι οικονομικά βιώσιμες. Η απουσία αξιόπιστης 
ανάλυσης κόστους οφέλους σε αρκετές περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα οικονομικά 
μη βιώσιμα και/ή ανεπαρκώς αξιοποιούμενα έργα168. Η πρόταση αποκλεισμού των 
μεγάλων έργων και, ως εκ τούτου, της υποχρεωτικής ανάλυσης κόστους-οφέλους για 
την περίοδο 2021-2027 αυξάνει τον κίνδυνο για τη βιωσιμότητα. 

Στάδιο υλοποίησης 

121 Και για τις τρεις περιόδους προγραμματισμού, η νομοθεσία υποχρεώνει τους 
δικαιούχους να διατηρούν τα έργα για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσής τους, ειδάλλως υποχρεούνται να επιστρέψουν τη χρηματοδότηση169. 
Στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήσαμε σχετικά με την ενωσιακή στήριξη των 
παραγωγικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις, διαπιστώσαμε ότι η εκ του νόμου 
προβλεπόμενη περίοδος βιωσιμότητας τηρήθηκε για όλα τα έργα που ελέγχθηκαν170. 

122 Οι διατάξεις αυτές δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε με ακρίβεια τον κύκλο ζωής 
των στοιχείων ενεργητικού, που μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ τα πέντε έτη. Αυτό 
ενέχει τον κίνδυνο ότι οι δικαιούχοι μπορούν να διαθέσουν ελεύθερα τα στοιχεία 
ενεργητικού μετά τη λήξη της περιόδου αυτής. 
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Ειδική έκθεση σχετικά με τη στήριξη που παρείχε το ΕΤΠΑ για την 
ανάπτυξη εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων 

Διαπιστώσαμε ότι τα εφαρμοζόμενα συστήματα επιτρέπουν σημαντικό μέρος της 
αξίας της δημόσιας χρηματοδότησης να περιέλθει στους ιδιοκτήτες των 
εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων μετά τη λήξη της περιόδου βιωσιμότητας171. 

Στάδιο παρακολούθησης/παρουσίασης στοιχείων/αξιολόγησης 

123 Η διασφάλιση της βιωσιμότητας απαιτεί κατάλληλη παρακολούθηση όχι μόνο 
καθ’ όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου, αλλά και αργότερα172. Διαπιστώσαμε ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία σχετικά με τη βιωσιμότητα ήταν ελλιπή. 

Ειδική έκθεση για την ενωσιακή στήριξη των παραγωγικών 
επενδύσεων σε επιχειρήσεις 

Διαπιστώσαμε ότι, στο τέλος της πενταετούς περιόδου βιωσιμότητας, οι 
περιορισμοί στις πληροφορίες παρακολούθησης είχαν ως αποτέλεσμα να μην είναι 
δυνατή η αξιολόγηση της βιωσιμότητας για το ήμισυ σχεδόν των έργων. Αυτό 
οφειλόταν στο γεγονός ότι οι διαχειριστικές αρχές δεν είχαν συλλέξει τα 
απαραίτητα στοιχεία παρακολούθησης, ή ότι τα συναφή έγγραφα δεν ήταν πλέον 
διαθέσιμα λόγω παρέλευσης της περιόδου διατήρησης αρχείων. Συνολικά, η 
παρακολούθηση των νομικών απαιτήσεων βιωσιμότητας, μετά την ολοκλήρωση 
των έργων, παρέμενε περιορισμένης εμβέλειας και εμφάνιζε διαφορές μεταξύ 
προγραμμάτων. Ειδικότερα, καθώς δεν είχαν καμία νομική υποχρέωση να 
συνεχίσουν να πράττουν κάτι τέτοιο, οι διαχειριστικές αρχές έπαυαν να 
παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων αμέσως μετά το πέρας της εκ του νόμου 
προβλεπόμενης περιόδου βιωσιμότητας173. 

124 Ως περαιτέρω παραδείγματα της περιορισμένης σημασίας που δίδεται στο 
ζήτημα αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισημάνει ότι το ενδιαφέρον του 
δημόσιου τομέα για το θέμα αυτό είναι περιορισμένο και ότι, κατά συνέπεια, είναι 
διαθέσιμα ελλιπή στοιχεία όσον αφορά τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των 
έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ174. Επιπλέον, δεν εντοπίσαμε καμία 
αξιολόγηση των προγραμμάτων παραγωγικών επενδύσεων που να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων175.  
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Τελικές παρατηρήσεις 
125 Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής δεν επηρεάζουν θετικά 
μόνο τις επιδόσεις των κρατών μελών και των περιφερειών στις οποίες υλοποιούνται, 
αλλά μπορούν επίσης να έχουν δευτερογενή αντίκτυπο σε άλλες περιοχές της ΕΕ. 
Προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τον θετικό αντίκτυπο της πολιτικής, η ΕΕ 
επιδίωξε να ενισχύσει τον προσανατολισμό των δαπανών στον τομέα της συνοχής 
στις επιδόσεις. Οι απόψεις των ενδιαφερομένων όσον αφορά τον τρόπο επίτευξης 
του στόχου αυτού είναι ενίοτε αποκλίνουσες ή και αντικρουόμενες. 

126 Το γενικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και οι ειδικοί κανόνες για την πολιτική 
συνοχής σταδιακά εξελίχθηκαν και πλέον περιλαμβάνουν μια σειρά βασικών 
χαρακτηριστικών που είναι αναγκαία για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης 
των επιδόσεων, αν και η προτεινόμενη νομοθεσία για την περίοδο 2021-2027 
περιορίζει σε κάποιο βαθμό την εστίαση στις επιδόσεις. Ωστόσο, αυτή η γενική 
βελτίωση του σχεδιασμού δεν συνοδεύθηκε πάντοτε από βελτιώσεις στον τρόπο 
υλοποίησης της πολιτικής. 

127 Οι κατευθυντήριες αρχές που εντοπίσαμε καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο 
διαχείρισης της πολιτικής, από τα στάδια του στρατηγικού σχεδιασμού και της 
υλοποίησης μέχρι εκείνα της παρουσίασης στοιχείων και της αξιολόγησης. Οι 
κατευθυντήριες αρχές εντάσσονται στο πλαίσιο της έννοιας της προστιθέμενης αξίας 
της ΕΕ, «της αξίας που προκύπτει από παρέμβαση της ΕΕ, πέραν της αξίας που θα είχε 
επιτευχθεί αποκλειστικά από τη δράση κράτους μέλους ή ομάδας κρατών μελών». 
Έχουμε τονίσει στο παρελθόν ότι τα προγράμματα δαπανών χωρίς προστιθέμενη αξία 
της ΕΕ είναι εξ ορισμού απίθανο να συνιστούν αποδοτική και αποτελεσματική χρήση 
των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ. Διαπιστώσαμε επίσης ότι συχνά ήταν 
δύσκολο να προσδιοριστεί η πραγματική προστιθέμενη αξία της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο 
της επιμερισμένης διαχείρισης, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της πολιτικής 
συνοχής. 

128 Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, 
έχουμε διατυπώσει συστάσεις σε παλαιότερες εκθέσεις μας. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται οι εξής: 

o Η ανάγκη για διατύπωση σαφών προτεραιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ - 
συνοδευόμενων από τιμές-στόχο - στις οποίες πρέπει να συμβάλλουν οι δαπάνες 
στον τομέα της συνοχής για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση των 
στρατηγικών πλαισίων, ώστε να επιτευχθεί ένα συνεκτικό σύνολο στόχων 
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υψηλού επιπέδου που μπορούν να μεταφραστούν σε επιχειρησιακούς στόχους 
(ΚΑ αριθ. 1). 

o Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των προγραμμάτων πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι πτυχές που αφορούν τις επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
επίτευξης καλύτερων αποτελεσμάτων (ΚΑ αριθ. 9). 

129 Επισημάναμε επίσης ότι το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να είναι έτοιμο έως την 
έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση επηρεάζουν τα επόμενα στάδια του κύκλου. Οι καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση, σε συνδυασμό με την αλληλοεπικάλυψη των περιόδων επιλεξιμότητας, 
μετατοπίζουν την εστίαση από τις παραμέτρους που αφορούν τις επιδόσεις στην 
ανάλωση των διαθέσιμων κονδυλίων (βλέπε ΚΑ αριθ. 7) και περιορίζουν τις 
δυνατότητες αξιοποίησης των σχετικών με τις επιδόσεις στοιχείων για σκοπούς 
αξιολόγησης ή στρατηγικού σχεδιασμού (βλέπε ΚΑ αριθ. 12 και 13). 
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Παράρτημα 

Παράρτημα I Εξέλιξη του προσανατολισμού στις επιδόσεις στη νομοθεσία για την πολιτική συνοχής 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται κατά πόσον, για κάθε ΚΑ, τα κριτήρια στα οποία βασίστηκαν οι εκτιμήσεις μας προβλέπονταν στην 
αντίστοιχη νομοθεσία για τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής. Τα περισσότερα κριτήρια αναλύθηκαν περαιτέρω, ώστε να περιέχουν 
περισσότερες λεπτομέρειες από αυτές που περιλαμβάνονται στην ανάλυση κάθε επιμέρους ΚΑ στο κυρίως κείμενο. Προκειμένου η εικόνα να 
είναι ολοκληρωμένη, αναλύσαμε όλες τις περιόδους προγραμματισμού από τη δημιουργία της πολιτικής συνοχής. 

 
1989-
1993 

1994- 
1999 

2000- 
2006 

2007- 
2013 

2014- 
2020 

2021- 
2027 

Αρχές που διέπουν τον στρατηγικό σχεδιασμό       

1. Η ΕΕ έχει διατυπώσει ένα σαφές και συνεκτικό όραμα για το τι επιθυμεί να επιτύχει με τους πόρους της πολιτικής συνοχής, το οποίο πρέπει να γίνει δεκτό από όλους 
και να μετατραπεί σε συγκεκριμένες δράσεις 
Ύπαρξη γενικής στρατηγικής σε επίπεδο ΕΕ       

Μετάφραση των στρατηγικών στόχων της ΕΕ σε στόχους για την πολιτική συνοχής       

2. Για την κατανομή της χρηματοδότησης στα κράτη μέλη λαμβάνονται υπόψη οι διαπιστωθείσες ανάγκες, καθώς και τα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις 
Η μέθοδος κατανομής προβλέπεται στη νομοθεσία       
Η κατανομή βασίζεται στο ΑΕγχΠ       
Η κατανομή βασίζεται στις ανάγκες σε συγκεκριμένους τομείς       
Για την κατανομή λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις       

Αρχές που διέπουν τον προγραμματισμό       

3. Υπάρχει σαφής λογική παρέμβασης 
Ύπαρξη υποχρεωτικής εθνικής στρατηγικής (π.χ. εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, συμφωνία εταιρικής 
σχέσης)       

Καθορισμός στόχων/προτεραιοτήτων σε εθνικό επίπεδο       
Η κοινή στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ μεταφράστηκε σε στόχους σε εθνικό επίπεδο συνοδευόμενους από τιμές-
στόχο (κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα) 
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1989-
1993 

1994- 
1999 

2000- 
2006 

2007- 
2013 

2014- 
2020 

2021- 
2027 

Προσδιορισμός και περιγραφή των αναγκών σε εθνικό επίπεδο       
Ύπαρξη υποχρεωτικών προγραμμάτων       
Προσδιορισμός και περιγραφή των αναγκών σε επίπεδο προγράμματος       
Καθορισμός στόχων σε επίπεδο προγράμματος       
Καθορισμός δράσεων για την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο προγράμματος       
Τυποποιημένο υπόδειγμα προγράμματος στο οποίο περιγράφεται η λογική παρέμβασης με εναρμονισμένο 
τρόπο 

      

Κατανομή των χρηματοοικονομικών δεδομένων ανά κωδικό παρέμβασης σε επίπεδο προγράμματος       
4. Η χρηματοδότηση είναι καλά στοχευμένη 
Ύπαρξη απαιτήσεων θεματικής συγκέντρωσης που υποχρεώνουν όλα τα κράτη μέλη να διαθέτουν 
συγκεκριμένα κονδύλια στους τομείς προτεραιότητας της ΕΕ 

      

Ύπαρξη εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων / αναγκαίων πρόσφορων όρων που συμβάλλουν στη συγκέντρωση 
πόρων σε τομείς / κατηγορίες δικαιούχων-στόχο 

      

5. Ύπαρξη απλού και συνεκτικού πλαισίου μέτρησης των επιδόσεων 
Δείκτες εκροής (ανά πρόγραμμα)       
Δείκτες εκροής (κοινοί για τα ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ)       
Δείκτες αποτελέσματος (ανά πρόγραμμα)       
Δείκτες αποτελέσματος (κοινοί για τα ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ)       
Υποχρεωτική και εκ των προτέρων (κατά την έγκριση του προγράμματος) συμπερίληψη δεικτών εκροής και 
αποτελέσματος στα προγράμματα       

Το υπόδειγμα προγράμματος απαιτεί τον καθορισμό τιμών βάσης και τιμών-στόχου για τις εκροές και τα 
αποτελέσματα 

      

Υποχρέωση καθορισμού ορόσημων για τις εκροές (*για την περίοδο 2014-2020 μόνο για το πλαίσιο 
επιδόσεων) 

      

Υποχρέωση καθορισμού ορόσημων για τα αποτελέσματα (*για την περίοδο 2014-2020 μόνο για το πλαίσιο 
επιδόσεων) 

      

Εναρμονισμένος ορισμός των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στον τομέα της συνοχής       
6. Εφαρμόζονται μηχανισμοί παροχής κινήτρων για τη βελτίωση των επιδόσεων 
Ανάγκη πλήρωσης ορισμένων στρατηγικών/ρυθμιστικών προϋποθέσεων για την αποτελεσματική χρήση των 
κονδυλίων (εκ των προτέρων αιρεσιμότητες / αναγκαίοι πρόσφοροι όροι) 

      

Υποχρεωτικό αποθεματικό επίδοσης / ενδιάμεση επανεξέταση που λαμβάνει υπόψη τις επιδόσεις σε 
επίπεδο προγράμματος 
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1989-
1993 

1994- 
1999 

2000- 
2006 

2007- 
2013 

2014- 
2020 

2021- 
2027 

Καταβολή του τελικού υπολοίπου στο πρόγραμμα που συνδέεται με την επίτευξη των στόχων (κλείσιμο)       

Δημοσιονομικές διορθώσεις σε σχέση με έργα σε περίπτωση μη επίτευξης των συμφωνηθέντων 
αποτελεσμάτων (*μόνο για το πλαίσιο επιδόσεων) 

      

Κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων - πραγματοποίηση πληρωμών μετά την εκπλήρωση των 
όρων και την επίτευξη των αποτελεσμάτων (προαιρετικά) 

      

Σύνδεση της εκταμίευσης κονδυλίων της ΕΕ με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις οικονομικής 
διακυβέρνησης (Ευρωπαϊκό Εξάμηνο) 

      

Αρχές που διέπουν την υλοποίηση       

7. Τα κράτη μέλη δαπανούν εγκαίρως τα κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
Προθεσμίες για την υποβολή εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων       

Σαφή χρονοδιαγράμματα για τον ορισμό (εφόσον απαιτείται)       

Απλούστερη διαδικασία ορισμού (επέκταση προηγούμενων συστημάτων)       
Ύπαρξη δημοσιονομικών κανόνων για πραγματοποίηση δαπανών μόνο βάσει του κανόνα (N + 2) ή (N + 3)       
Προθεσμίες για την υποβολή των εγγράφων κλεισίματος (14 ή 15 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου 
επιλεξιμότητας) 

      

Προθεσμία για την ολοκλήρωση από την Επιτροπή της αξιολόγησης του κλεισίματος και την καταβολή του 
τελικού υπολοίπου 

      

Ένταξη των υποδειγμάτων των εγγράφων προγραμματισμού εκ των προτέρων στον ΚΚΔ       
Απαιτήσεις που διασφαλίζουν την έγκαιρη υλοποίηση των έργων       

8. Κατά την επιλογή και την υλοποίηση των έργων εφαρμόζεται μια προσέγγιση προσανατολισμένη στις επιδόσεις 
Υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν κριτήρια για την επιλογή των έργων       
Υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης και 
τις διαδικασίες επιλογής σε δυνητικούς δικαιούχους 

      

Απαίτηση τα κριτήρια επιλογής των κρατών μελών να διασφαλίζουν τη συμβολή των έργων που επιλέγονται 
στην επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων 

      

Ύπαρξη πρόσθετων απαιτήσεων ποιότητας όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (οικονομική αποδοτικότητα, 
συμμόρφωση με τους αναγκαίους πρόσφορους όρους) 

      

Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό τουλάχιστον ενός δείκτη αποτελέσματος 
που να αντιστοιχεί στους στόχους του προγράμματος 

      

Υποχρέωση των κρατών μελών να ιεραρχούν κατά προτεραιότητα τα προς επιλογή έργα       
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1989-
1993 

1994- 
1999 

2000- 
2006 

2007- 
2013 

2014- 
2020 

2021- 
2027 

Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και τα κράτη μέλη πρέπει 
να παρακολουθούν τη συνέχεια που δίδεται στις παρατηρήσεις αυτές 

      

Υποχρεωτική συμπερίληψη δεικτών επιδόσεων στις συμφωνίες επιχορήγησης       
Υποχρέωση υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων κατά τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο 
(εφαρμογή της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις)       

Υποχρέωση υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων κατά τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο 
(ανάλυση κόστους-οφέλους, έλλειμμα χρηματοδότησης) 

      

9. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη παράμετροι που αφορούν τις επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 
Αλλαγές στα προγράμματα είναι δυνατές μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. κοινωνικο-οικονομικές 
συνθήκες, δυσκολίες στην υλοποίηση) 

      

Υποχρεωτική εκτίμηση του αντικτύπου των αλλαγών στους στόχους (για τα κράτη μέλη και για την Επιτροπή) 
και ανάγκη αιτιολόγησης των προτεινόμενων αλλαγών στα προγράμματα 

      

Υποχρεωτική εκτίμηση του αντικτύπου των αλλαγών στους δείκτες στο πλαίσιο επιδόσεων       

Για όλα τα αναθεωρημένα προγράμματα απαιτείται έγκριση της Επιτροπής       

Αρχές που διέπουν την παρακολούθηση και την παρουσίαση στοιχείων       

10. Τα συστήματα παρακολούθησης εξασφαλίζουν την έγκαιρη παροχή στοιχείων καλής ποιότητας σχετικά με τις επιδόσεις 
Υποχρέωση των κρατών μελών να αναπτύξουν σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων 
παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή 

      

Υποχρέωση των κρατών μελών να περιγράφουν τις ρυθμίσεις για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 
στα έγγραφα προγραμματισμού τους (εκ των προτέρων αιρεσιμότητα αριθ. 7) 

      

Η λειτουργία του συστήματος ελέγχεται από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου σε πρώιμο στάδιο της υλοποίησης       

Υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δικαιούχων και αρχών με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονική 
συνοχή) 

      

Υποχρέωση των κρατών μελών να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία σε δομημένη μορφή μέσω του 
συστήματος ΤΠ της Επιτροπής 

      

Οι διαχειριστικές αρχές επιβεβαιώνουν στην Επιτροπή, στις διαχειριστικές δηλώσεις τους, την αξιοπιστία των 
στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις 

      

Οι ελεγκτικές αρχές επιβεβαιώνουν την εκτίμηση των διαχειριστικών αρχών για την αξιοπιστία των στοιχείων 
σχετικά με τις επιδόσεις στις ελεγκτικές γνώμες 

      

Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει και επιβεβαιώνει την ποιότητα των στοιχείων που διαβιβάζουν οι 
διαχειριστικές αρχές στην Επιτροπή 

      

Ο ρόλος της Επιτροπής στην εξέταση των δεδομένων προβλέπεται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων       
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Η Επιτροπή μπορεί να αναστέλλει τις πληρωμές όταν υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια όσον αφορά την ποιότητα 
και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης ή των δεδομένων για κοινούς και ειδικούς δείκτες       

11. Υπάρχει σαφής υποχρέωση λογοδοσίας όσον αφορά τις επιδόσεις 
Υποχρέωση των κρατών μελών να διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις των 
προγραμμάτων για όλα τα ταμεία       

Υποχρέωση υποβολής ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης από τα κράτη μέλη       

Υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει στρατηγικές εκθέσεις       

Τα δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις είναι άμεσα και δημόσια διαθέσιμα στο διαδίκτυο       
Η Επιτροπή πρέπει να αποδέχεται ρητά τις εκροές και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά το κλείσιμο 
του προγράμματος 

      

12. Τα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις χρησιμοποιούνται για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και την υποστήριξη της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού 
Οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις προβλέπεται να χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε 
στρατηγικό επίπεδο (ενδιάμεση επανεξέταση) 

      

Οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις προβλέπεται να χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε 
επίπεδο προγράμματος (αποθεματικό επίδοσης, ενδιάμεση επανεξέταση και διορθώσεις για ανεπαρκείς 
επιδόσεις) 

      

Επίσημη έγκριση των επιδόσεων των προγραμμάτων από την Επιτροπή       
Επίσημη έγκριση των επιδόσεων των προγραμμάτων από την επιτροπή παρακολούθησης        
Ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους για την εξέταση των 
επιδόσεων κάθε προγράμματος       

Αρχή που διέπει την αξιολόγηση       

13. Στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων χρησιμοποιούνται αξιολογήσεις σε επίπεδο προγράμματος και πολιτικής 
Εκ των προτέρων εκτίμηση του αντικτύπου της νομοθεσίας για τη συνοχή από την Επιτροπή       

Υποχρεωτική εκ των προτέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων από τα κράτη μέλη       
Υποχρεωτική ενδιάμεση αξιολόγηση των προγραμμάτων από τα κράτη μέλη, η οποία να καλύπτει την 
αποτελεσματικότητα 

      

Υποχρεωτική εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων από τα κράτη μέλη       
Υποχρεωτική ενδιάμεση αξιολόγηση της πολιτικής/των ταμείων από την Επιτροπή       
Υποχρεωτική εκ των υστέρων αξιολόγηση της πολιτικής/των ταμείων από την Επιτροπή       
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Οριζόντια αρχή       

14. Η έννοια της βιωσιμότητας είναι ενσωματωμένη σε όλα τα στάδια του κύκλου, προκειμένου να διασφαλίζεται η περισσότερο μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα 
των δημόσιων παρεμβάσεων 
Υποχρέωση των διαχειριστικών αρχών να εξετάζουν κατά την επιλογή των έργων την (οικονομική και 
διοικητική) ικανότητα των δικαιούχων να διατηρήσουν τα έργα       

Υποχρέωση των κρατών μελών να εξετάζουν κατά πόσον οι δικαιούχοι διαθέτουν επαρκείς πόρους για την 
κάλυψη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης       

Τα μεγάλα έργα (> 50 εκατομμυρίων ευρώ) πρέπει να συνοδεύονται από ανάλυση κόστους-οφέλους, η 
οποία θα καλύπτει την οικονομική βιωσιμότητά τους       

Υποχρέωση των δικαιούχων να διατηρούν τα έργα (έργα/παραγωγικές επενδύσεις και υποδομές) για 
τουλάχιστον 5 έτη       

Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες ή οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι προϋποθέτουν την ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επενδύσεων       
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