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Τα σχέδια δαπανών των κρατών μελών εστιάζουν στους στόχους 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά η μέτρηση των 
επιδόσεων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, δηλώνουν οι ελεγκτές 

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρά τις όποιες αρχικές 
δυσκολίες, στα σχέδια δαπανών που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών 
μελών της ΕΕ προσδιορίστηκαν επιτυχώς οι επενδυτικές ανάγκες, οι στόχοι και τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο. Τα σχέδια αυτά είναι επίσης στοχευμένα 
στη στήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ωστόσο, 
αναπτύχθηκε υπερβολικά υψηλός αριθμός δεικτών επιδόσεων και ορισμένοι σημαντικοί 
ορισμοί δεν εναρμονίστηκαν.  

Τα κράτη μέλη της ΕΕ υπογράφουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις λεγόμενες «συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης». Πρόκειται για στρατηγικά επενδυτικά σχέδια, στα οποία αναφέρονται οι 
εθνικές προτεραιότητές τους όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι 
επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από τα τρία ταμεία και υλοποιούνται μέσω επιχειρησιακών 
προγραμμάτων αναμένεται να ανέλθουν συνολικά σε 350 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου για 
την περίοδο 2014-2020, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ.  

Οι ελεγκτές εξέτασαν, αφενός, αν η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε αποτελεσματικά τις εν λόγω 
συμφωνίες και τα επιχειρησιακά προγράμματα, κατά τρόπο ώστε η χρηματοδότηση της ΕΕ να 
στοχεύει καλύτερα στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και, αφετέρου, αν οι 
προϋποθέσεις που τέθηκαν για τη μέτρηση των επιδόσεων ήταν οι κατάλληλες. 
Πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Ισπανία, την Ιρλανδία, την Κροατία, την Πολωνία, τη 
Ρουμανία και τη Δανία. 

«Η νομοθεσία για την πολιτική συνοχής εγκρίθηκε λίγο πριν από την έναρξη της περιόδου 
προγραμματισμού 2014-2020», δήλωσε ο Ladislav Balko, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Εντούτοις, παρά τη δυσκολία αυτή, η Επιτροπή 
κατόρθωσε να εγκρίνει τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα και 
να συγκεντρώσει τα κεφάλαια της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση, στόχους που 

http://www.eca.europa.eu/�


EL 

 
 
 

 

2 

προωθούνται μέσω της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”. Ωστόσο, για την επίτευξη των 
αποτελεσμάτων θα απαιτηθεί σημαντική συνεισφορά και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, 
καθώς και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό δείχνει ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί περισσότερο 
τα ταμεία αυτά προκειμένου να επηρεάσει την οικονομική διακυβέρνηση στα κράτη μέλη.» 

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, στις περιπτώσεις των περισσότερων προγραμμάτωντης περιόδου 
2014-2020, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατάφεραν να ορίσουν ειδικούς στόχους και να 
προσδιορίσουν πώς αυτοί αναμένεται να επιτευχθούν. Ωστόσο, δεν υφίσταται κοινός ορισμός 
των εννοιών της «εκροής» και του «αποτελέσματος», ούτε εναρμονισμένη προσέγγιση μεταξύ 
των ταμείων όσον αφορά τη χρήση κοινών δεικτών. Επιπροσθέτως, είναι αδύνατον να υπάρξουν 
συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ για τις χιλιάδες ειδικούς δείκτες επιδόσεων που 
ανέπτυξαν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η διάρθρωση των προγραμμάτων έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση του όγκου των προς συλλογή στοιχείων, με αποτέλεσμα πρόσθετη διοικητική 
επιβάρυνση, ενώ μένει να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο αυτά θα χρησιμοποιηθούν.  

Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη 
βελτίωση της λειτουργίας των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και της υλοποίησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Τα κράτη μέλη πρέπει: 

• να παρέχουν στην Επιτροπή τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που της είναι 
απαραίτητες για την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες περί 
εκτέλεσης των δαπανών∙ 

• να διακόπτουν τη χρήση ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών που καθίστανται περιττοί∙ 

• να διασφαλίζουν τη συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό 
της επίδρασης των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. 

Η Επιτροπή πρέπει: 

• να εξασφαλίσει ότι οι νομοθετικές προτάσεις της για την περίοδο μετά το 2020 θα 
υποβληθούν εγκαίρως∙ 

• να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τους κανόνες περί δαπανών ∙ 

• να διατυπώσει κοινούς ορισμούς των εννοιών «εκροή» και «αποτέλεσμα» και να 
προτείνει την ενσωμάτωσή τους στον δημοσιονομικό κανονισμό ∙ 

• να εντοπίσει τους πλέον ενδεδειγμένους δείκτες για τον προσδιορισμό του αντικτύπου 
της χρηματοδότησης της ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2020∙ 

• να μεριμνήσει για τη διάδοση των ορθών πρακτικών των κρατών μελών όσον αφορά την 
αξιολόγηση του αντικτύπου των παρεμβάσεων της ΕΕ και να προωθήσει τη χρήση της 
συγκριτικής αξιολόγησης∙ 

• να εφαρμόσει, κατά περίπτωση, την ιδέα ενός προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, που 
συνδέει τους πόρους με τα αποτελέσματα.  
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Η ειδική έκθεση αριθ. 2/2017, με τίτλο «Διαπραγμάτευση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
των προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 2014-2020 από την Επιτροπή: δαπάνες 
περισσότερο στοχευμένες στις προτεραιότητες της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, αλλά 
πολυπλοκότερες ρυθμίσεις για τη μέτρηση των επιδόσεων», διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 

 


