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Σύμφωνα με το άρθρο 287, παράγραφοι 1, 2 και 4, ΣΛΕΕ, το άρθρο 258 του κανονισμού (EΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 

αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της 

απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012, καθώς και το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1877 του Συμβουλίου, 

της 26ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 
ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/323, 

 

το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη συνεδρίασή του 
της 10ης Νοεμβρίου 2022, ενέκρινε την  

 

Έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις 
του προϋπολογισμού της ΕΕ – 
Κατάσταση στο τέλος του 2021 

 

Η έκθεση, συνoδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων στις παρατηρήσεις τoυ 
Συνεδρίoυ, διαβιβάστηκε στις αρμόδιες για τη χορήγηση απαλλαγής αρχές και στα λοιπά 

θεσμικά όργανα. 

 

Τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι: 

Tony MURPHY (Πρόεδρος), Ladislav BALKO, Pietro RUSSO, Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
Iliana IVANOVA, Νικόλαος ΜΗΛΙΩΝΗΣ, Klaus-Heiner LEHNE, Bettina JAKOBSEN, 

Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ, 
Eva LINDSTRÖM, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, 
Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, 

Marek OPIOŁA, Jorg Kristijan PETROVIČ, Stef BLOK, George Marius HYZLER,  
Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  
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Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τις επιδόσεις του προϋπολογισμού  
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Απαντήσεις των θεσμικών οργάνων στην έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
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Γενική εισαγωγή 
0.1. Η παρούσα έκθεση συνιστά ένα από τα δύο μέρη της ετήσιας έκθεσής μας για 
το οικονομικό έτος 2021. Θέμα της είναι οι επιδόσεις των προγραμμάτων δαπανών 
που ήταν εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό της ΕΕ στο τέλος του 2021. Το άλλο 
μέρος αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών της ΕΕ, καθώς και τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 

0.2. Χωρίσαμε και τη φετινή ετήσια έκθεσή μας στα εν λόγω δύο μέρη 
ολοκληρώνοντας το διετές πιλοτικό έργο που ξεκινήσαμε με την ετήσια έκθεση για το 
οικονομικό έτος 2019. Βασική επιδίωξη του έργου αυτού ήταν να αναδείξουμε, στο 
πλαίσιο των ετήσιων αναφορών μας, περισσότερο τα αποτελέσματα που έχουν 
επιτευχθεί με τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, αυτός ο διαχωρισμός της ετήσιας 
έκθεσης μάς παρείχε τη δυνατότητα να λάβουμε υπόψη την ετήσια έκθεση για τη 
διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ), η οποία αποτελεί τη βασική έκθεση υψηλού 
επιπέδου της Επιτροπής σχετικά με τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ. 
Δεδομένου ότι η εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία για την έγκρισή της λήγει 
στο τέλος του Ιουνίου του έτους ν+1, μέχρι πρότινος δεν ήμαστε σε θέση να τη 
λάβουμε υπόψη για τους σκοπούς της δικής μας ετήσιας έκθεσης, η οποία 
δημοσιεύεται συνήθως στις αρχές Οκτωβρίου. Μετά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του πιλοτικού έργου και συνυπολογιζομένου του αντικτύπου του 
στους τρέχοντες ελέγχους που αφορούν τις αναδυόμενες προτεραιότητες της ΕΕ, 
αποφασίσαμε να αλλάξουμε τη μορφή της αναφοράς στις επιδόσεις, επιστρέφοντας 
στην παρουσίαση στοιχείων κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν του κεφαλαίου 3 της 
ετήσιας έκθεσης παλαιότερα. Παρ’ όλα αυτά, θα συνεχίσουμε να αναζητούμε 
τρόπους συνεκτίμησης της ΕΕΔΕ στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής μας. 

0.3. Το κυρίως θέμα της φετινής έκθεσης σχετικά με τις επιδόσεις είναι η 
ενσωμάτωση πέντε οριζόντιων προτεραιοτήτων πολιτικής στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ. Οι προτεραιότητες αυτές είναι οι εξής: 

i) η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 

ii) η διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

iii) η ισότητα των φύλων, 

iv) οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, και 

v) η ψηφιακή μετάβαση. 
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0.4. Σχετικά με τις ως άνω αναφερόμενες οριζόντιες προτεραιότητες έχουμε ήδη 
ολοκληρώσει αρκετά ελεγκτικά έργα, ενώ άλλα βρίσκονται ακόμη υπό εκτέλεση. 
Όπου ήταν δυνατόν, η παρούσα έκθεση βασίστηκε και σε προηγούμενες ελεγκτικές 
εργασίες μας. 

0.5. Η έκθεση χωρίζεται σε τρία κεφάλαια: 

o Στο κεφάλαιο 1, εξετάζουμε κατά πόσον οι οριζόντιες πολιτικές έχουν 
ενσωματωθεί πλήρως σε επιλεγμένα προγράμματα δαπανών της ΕΕ. 
Προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, αξιολογήσαμε το σύνολο της 
προσέγγισης και των μεθοδολογιών που εφαρμόζει η Επιτροπή, καθώς και τις 
περί επιδόσεων πληροφορίες που περιέχει η ΕΕΔΕ και οι οποίες αναφέρονται 
στις οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής. Για την αξιολόγησή μας, βασιστήκαμε 
σε δείγμα 11 επί συνόλου 47 προγραμμάτων δαπανών που ορίστηκαν για την 
περίοδο 2021-2027, το οποίο αντιπροσώπευε περί το 90 % του συνολικού 
προϋπολογισμού της συγκεκριμένης περιόδου. 

o Στο κεφάλαιο 2, εξετάζουμε κατά πόσον το πλαίσιο επιδόσεων που εφάρμοζε η 
Επιτροπή ήταν πρόσφορο για τη μέτρηση της συμβολής του προϋπολογισμού της 
ΕΕ σε αυτές τις οριζόντιες προτεραιότητες. Προκειμένου να απαντήσουμε στο 
ερώτημα αυτό, αξιολογήσαμε τις μεθοδολογίες που εφαρμόζει η Επιτροπή για 
την παρακολούθηση των δαπανών στο πλαίσιο των προγραμμάτων που καλύπτει 
το κεφάλαιο 1, καθώς και τις περί επιδόσεων πληροφορίες, περιλαμβανομένων 
των συναφών δεικτών, που περιέχονται στις αντίστοιχες προγραμματικές 
δηλώσεις. 

o Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις και των δύο κεφαλαίων παρατίθενται στο 
κεφάλαιο 2. 

o Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μεταπαρακολούθησης 
των ελεγκτικών συστάσεων που διατυπώναμε στις ειδικές εκθέσεις που 
δημοσιεύσαμε το 2018. 

0.6. Στο παράρτημα παρατίθενται τα αποτελέσματα της μεταπαρακολούθησης 
των συστάσεων που διατυπώναμε στο κεφάλαιο 3 της ετήσιας έκθεσής μας για 
το 2018. 
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0.7. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τις παρατηρήσεις μας κατά τρόπο σαφή 
και περιεκτικό. Δεν είναι πάντοτε δυνατόν να αποφεύγουμε τη χρήση όρων 
χρησιμοποιούμενων χαρακτηριστικά όταν γίνεται αναφορά στην ΕΕ, στις πολιτικές και 
στον προϋπολογισμό της ή όρων προερχόμενων από τα γνωστικά πεδία της 
λογιστικής και της ελεγκτικής. Στον ιστότοπό μας δημοσιεύουμε γλωσσάριο με 
ορισμούς και επεξηγήσεις των περισσότερων ειδικών αυτών όρων. Οι όροι που 
περιλαμβάνονται στο γλωσσάριο αναγράφονται με πλάγιους χαρακτήρες την πρώτη 
φορά που εμφανίζονται στην έκθεση. 
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Κεφάλαιο 1 

Ενσωμάτωση των οριζόντιων προτεραιοτήτων  
πολιτικής της Επιτροπής 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
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Περιεχόμενα 
Σημείο 

Εισαγωγή 1.1.‑1.7. 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης 1.8.‑1.12. 

Ενσωμάτωση των οριζόντιων προτεραιοτήτων 
πολιτικής στα επιλεγμένα προγράμματα του 
προϋπολογισμού της ΕΕ 1.13.‑1.40. 
Υπάρχει πλαίσιο για τη διαχείριση των περισσότερων 
οριζόντιων προτεραιοτήτων πολιτικής στο ΠΔΠ 2021-2027 1.14.‑1.17. 

Τα επιλεγμένα προγράμματα δαπανών της ΕΕ 
ενσωματώνουν τις οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής που 
εξετάσαμε 1.18.‑1.24. 

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μεθόδους παρακολούθησης των 
δαπανών για ορισμένες οριζόντιες προτεραιότητες 
πολιτικής 1.25.‑1.40. 

Κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την επίτευξη των 
οριζόντιων προτεραιοτήτων πολιτικής 1.41.‑1.52. 
Στην ΕΕΔΕ καταγράφονται υπερβολικά θετικά 
συμπεράσματα σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη 
των τιμών-στόχου που αφορούν την ενσωμάτωση 1.42.‑1.44. 

Ελάχιστες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το κατά 
πόσον οι δαπάνες συμβάλλουν ουσιαστικά σε πολλαπλές 
προτεραιότητες ταυτόχρονα 1.45. 

Από τους τρέχοντες δείκτες επιδόσεων των προγραμμάτων 
μπορούν να αντληθούν σημαντικές πληροφορίες για τις 
οριζόντιες προτεραιότητες 1.46.‑1.48. 

Το πλαίσιο επιδόσεων της Επιτροπής δεν μετρά ακόμη τα 
αποτελέσματα 1.49.‑1.51. 

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει προκλήσεις με την επανεξέταση 
των αναφερόμενων πληροφοριών 1.52. 
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Παραρτήματα 
Παράρτημα 1.1 – Ενσωμάτωση των οριζόντιων 
προτεραιοτήτων πολιτικής στις εκτιμήσεις επιπτώσεων 

Παράρτημα 1.2 – Ενσωμάτωση των οριζόντιων 
προτεραιοτήτων πολιτικής στη νομοθεσία 

Παράρτημα 1.3 – Τιμές-στόχος για τις δαπάνες 
καθοριζόμενες για τις οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής 
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Εισαγωγή 
1.1. Η ΕΕ εφαρμόζει τις πολιτικές της μέσω ενός συνδυασμού μέσων πολιτικής που 
δεν συνεπάγονται δαπάνες (κυρίως κανονισμών) και προγραμμάτων δαπανών (όπως 
η περιφερειακή πολιτική και η κοινή γεωργική πολιτική). Οι δαπάνες 
χρηματοδοτούνται κυρίως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το μέσο 
NextGenerationEU (NGEU). Το NGEU είναι το προσωρινό ταμείο της ΕΕ για τη στήριξη 
των κρατών μελών μετά την πανδημία COVID-19. Ο προϋπολογισμός καλύπτει επίσης 
τις πρωταρχικές ή «οριζόντιες» πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ. 

1.2. Ο τρέχων μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), καλύπτει μία επταετία (από το 2021 έως το 2027) και 
προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Στον πίνακα 1.1 
παρουσιάζεται η διάρθρωση του ΠΔΠ σε έξι επιχειρησιακούς τομείς και 
47 προγράμματα δαπανών. 

Πίνακας 1.1 – ΠΔΠ 2021-2027 

Τομείς του ΠΔΠ 
Προϋπολογισμός 

2021-2027 
(δισ. ευρώ) 

Αριθμός 
προγραμμάτων 

Τομέας 1: Ενιαία αγορά, καινοτομία και 
ψηφιακή οικονομία 169,6 11 

Τομέας 2: Συνοχή, ανθεκτικότητα και 
αξίες (*) 450,4 14 

Τομέας 3: Φυσικοί πόροι και περιβάλλον 419,0 5 

Τομέας 4: Μετανάστευση και διαχείριση 
των συνόρων 16,9 2 

Τομέας 5: Ασφάλεια και άμυνα 10,4 4 

Τομέας 6: Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος 
κόσμος 110,9 7 

Ειδικοί μηχανισμοί 14,6 4 

Σύνολο 1 191,8 47 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής (εξαιρουμένων των διοικητικών δαπανών). 
(*): Εξαιρουμένου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) που χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο του NGEU και τον οποίο η Επιτροπή περιλαμβάνει στον τομέα 2. 
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1.3. Η Επιτροπή φέρει τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ. Η ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ) αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την ετήσια διαδικασία απαλλαγής. Η ΕΕΔΕ βασίζεται σε ετήσιες 
εκθέσεις δραστηριοτήτων, στις προγραμματικές δηλώσεις που συνοδεύουν το σχέδιο 
προϋπολογισμού και σε άλλες σχετικές πληροφορίες. Η ΕΕΔΕ του 2021 είναι ένα 
τρίτομο λεπτομερές έγγραφο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις 
οριζόντιες προτεραιότητες της ΕΕ. 

1.4. Σε διοργανική συμφωνία1 του 2020, το κλίμα, η βιοποικιλότητα, η ισότητα των 
φύλων και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) αναφέρονται ως τομείς που πρέπει να 
καλύπτονται στην ετήσια έκθεση που συνοδεύει τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και 
καταρτίζεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή επιδιώκει αυτές τις οριζόντιες 
προτεραιότητες πολιτικής σε ευρύ φάσμα προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ. Η 
πρακτική αυτή, γνωστή ως «ενσωμάτωση», επεξηγείται στο πλαίσιο 1.1. 

Πλαίσιο 1.1 

Τι είναι η «ενσωμάτωση»; 

Ενσωμάτωση σημαίνει τη συστηματική συμπερίληψη ενός διατομεακού 
ζητήματος στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση πολιτικών ή προγραμμάτων. 
Χρησιμοποιείται συνήθως σε σχέση με ζητήματα όπως η διακυβέρνηση, η μείωση 
της φτώχειας, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η κλιματική αλλαγή και η ισότητα 
των φύλων. 

Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενσωμάτωση σημαίνει τη συνεκτίμηση 
μιας συγκεκριμένης διατομεακής προτεραιότητας στις φάσεις σχεδιασμού, 
εφαρμογής και αξιολόγησης όλων των δημοσιονομικών προγραμμάτων. Μπορεί 
να περιλαμβάνει τον καθορισμό μιας συγκεκριμένης τιμής-στόχου ως προς το 
ποσοστό του προϋπολογισμού του προγράμματος που θα δαπανηθεί για τη 
στήριξη της οριζόντιας διατομεακής προτεραιότητας, καθώς και την 
παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξή της. 

Πηγή: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ): Mainstreaming cross-cutting 
issues. 7 Lessons from DAC Peer Reviews. Mainstreaming cross-cutting issues advancing gender equality 
and environmental sustainability, 2014, και SWD(2022) 225 final: Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής. Climate Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF. 

                                                      
1 Διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, μέρος II, παράγραφος 16. 

14

https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Final%20publication%20version%20of%20the%207%20Lessons%20mainstreaming%20cross%20cutting%20issues.pdf
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Final%20publication%20version%20of%20the%207%20Lessons%20mainstreaming%20cross%20cutting%20issues.pdf
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Final%20publication%20version%20of%20the%207%20Lessons%20mainstreaming%20cross%20cutting%20issues.pdf
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Final%20publication%20version%20of%20the%207%20Lessons%20mainstreaming%20cross%20cutting%20issues.pdf
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Final%20publication%20version%20of%20the%207%20Lessons%20mainstreaming%20cross%20cutting%20issues.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10530-2022-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29


 

1.5. Σκοπός της Επιτροπής είναι να ενσωματώσει σταδιακά διατομεακούς στόχους 
πολιτικής στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ2 και να 
διασφαλίσει ότι τα προγράμματα δαπανών της επιδιώκουν τους εν λόγω 
διατομεακούς στόχους πολιτικής παράλληλα με τους ειδικούς στόχους του εκάστοτε 
προγράμματος. 

1.6. Η ΕΕ εφαρμόζει διάφορες οριζόντιες πολιτικές, οι οποίες ορίζονται στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και σε άλλα σχετικά 
έγγραφα και περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας3, την ισότητα των φύλων4, τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών5 και την ψηφιακή μετάβαση6. Από τη φύση τους, οι 
οριζόντιες προτεραιότητες μπορούν να εφαρμόζονται σε διαφορετικό βαθμό στο 
πλαίσιο των διαφόρων προγραμμάτων δαπανών. 

1.7. Στο γράφημα 1.1 παρουσιάζεται σχηματικά η εξέλιξη των εγγράφων πολιτικής 
της Επιτροπής που αφορούν αυτές τις προτεραιότητες. 

  

                                                      
2 COM(2021) 366 final: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει του ΠΔΠ 
2021-2027. 

3 Άρθρα 11 και 191 της ΣΛΕΕ και άρθρο 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4 Άρθρο 8 της ΣΛΕΕ. 

5 Άρθρο 208 της ΣΛΕΕ. 

6 Άρθρο 179 της ΣΛΕΕ. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FTXT
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FTXT


 

Γράφημα 1.1 – Έγγραφα πολιτικής της Επιτροπής που αφορούν τις 
επιλεγμένες προτεραιότητες 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

  

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Στρατηγική: COM(1996) 0067 final – 
Ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών 
μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο 
σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων 

Στρατηγική: COM(2000) 0335 final– Προς μια 
κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα 
των φύλων 2001-2005 

Στρατηγική: COM(2010) 0491 final – Στρατηγική 
για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
2010-2015 

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής: Στρατηγική δέσμευση για την 
ισότητα των φύλων 2016-2019 

Στρατηγική: COM(2020) 152 final – Μια Ένωση 
ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των 
φύλων 2020-2025 

Λευκή Βίβλος: COM(2009) 147 final – 
Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς 
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης 

Στρατηγική: COM(2013) 216 – Στρατηγική της 
ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Στρατηγική: COM(2021) 82 final – 
Διαμορφώνοντας μια Ευρώπη ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή – η νέα στρατηγική της ΕΕ για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Στρατηγική: COM(2011) 244 final – Η ασφάλεια 
ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: Στρατηγική 
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα 
το 2020 

Στρατηγική: COM(2020) 380 final – Στρατηγική 
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 
2030 – Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας 

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής: SWD(2017) 157 final – 
Digital4Development: mainstreaming digital 
technologies and services into EU Development 
Policy 

Ανακοίνωση: COM(2019) 640 final – Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

Ανακοίνωση: COM(2013) 531 – Μετά το 2015: 
προς μια συνολική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της χρηματοδότησης για την 
εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη 

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής: SWD(2020) 400 final – Delivering on 
the UN’s Sustainable Development Goals – A 
comprehensive approach 

Κλίμα 

Βιοποικιλότητα 

Ισότητα των φύλων 

Ψηφιακή μετάβαση 

ΣΒΑ 

Κατευθυντήρια γραμμή: Πολιτικές 
κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 2019-2024 – Ενότητα 3: Μια Ευρώπη 
έτοιμη για την ψηφιακή εποχή  

Ανακοίνωση: COM(2021) 118 final – Ψηφιακή 
πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την 
ψηφιακή δεκαετία  

Ανακοίνωση: COM(2016) 739 – Επόμενα 
βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον – 
Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:51996DC0067%23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52000DC0335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52010DC0491
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2020%3A152%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:52009DC0147
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2013)216&lang=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A52020DC0380
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)157&lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2013)531&lang=el
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/delivering_on_uns_sustainable_development_goals_staff_working_document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)739&lang=el


 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης 
1.8. Φέτος είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στις οριζόντιες προτεραιότητες 
της ΕΕ συνολικά. Το κύριο ερώτημα του ελέγχου μας ήταν αν η Επιτροπή ενσωμάτωσε 
οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αν παρακολούθησε 
τις δαπάνες και αν ανέφερε ακριβή στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα. Στο 
κεφάλαιο 1 αξιολογούμε: 

o κατά πόσον οι οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής είναι ενσωματωμένες σε όλα 
τα επιλεγμένα προγράμματα δαπανών της ΕΕ· 

o κατά πόσον η Επιτροπή παρουσιάζει ακριβή στοιχεία σχετικά με την 
ενσωμάτωση των οριζόντιων προτεραιοτήτων πολιτικής στην ΕΕΔΕ. 

1.9. Αναλύσαμε, αφενός, τη συνολική προσέγγιση για την ενσωμάτωση οριζόντιων 
προτεραιοτήτων σε επιλεγμένα προγράμματα δαπανών και, αφετέρου, τις περί 
επιδόσεων πληροφορίες που περιέχονται στην ΕΕΔΕ σχετικά με πέντε πρωταρχικές 
προτεραιότητες. Επιλέξαμε τις ακόλουθες οριζόντιες προτεραιότητες λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία τους για το ΠΔΠ 2021-2027 και τις νέες αναδυόμενες 
προτεραιότητες του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ): 

 

Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αναφερόμενη και απλώς ως 
«κλίμα» στο παρόν κεφάλαιο 

 

Διατήρηση της βιοποικιλότητας, αναφερόμενη εφεξής και απλώς ως 
«βιοποικιλότητα» 

 

Ισότητα των φύλων 

 

ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, αναφερόμενοι εφεξής και απλώς ως 
«ΣΒΑ»  

 
Ψηφιακή μετάβαση 

1.10. Εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω προτεραιότητες είχαν 
ενσωματωθεί σε ένα επιλεγμένο σύνολο 11 προγραμμάτων δαπανών, στο πλαίσιο 
του οποίου αντιπροσώπευαν από κοινού το 90 % των πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν έως το τέλος του 2021 στο πλαίσιο τεσσάρων επιχειρησιακών 
τομέων του ΠΔΠ 2021-2027 (βλέπε πίνακα 1.2). Δεν αξιολογήσαμε την ενσωμάτωση 
οριζόντιων προτεραιοτήτων στον ΜΑΑ στο πλαίσιο του NGEU. Επισημάναμε, ωστόσο, 
ότι, επιπλέον της τιμής-στόχου για τη συνεισφορά στο κλίμα, ο ΜΑΑ εισήγαγε την 
ψηφιακή μετάβαση ως νέα προτεραιότητα με συγκεκριμένη τιμή-στόχο. 

17



 

Πίνακας 1.2 – Επιλεγμένα προγράμματα δαπανών της ΕΕ 

Τομέας ΠΔΠ 

Πρόγραμμα 
Όνομα/ακρωνύμιο 

που χρησιμοποιείται 
στην παρούσα 

έκθεση 

Πλήρες όνομα 

1 «Ενιαία αγορά, 
καινοτομία και 

ψηφιακή οικονομία» 

 

ΜΣΕ - ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακή μετάβαση 

ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΕ Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» 

ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗ «Ορίζων Ευρώπη» – πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία 

2 «Συνοχή, 
ανθεκτικότητα και 

αξίες» 

 

ΕΚΤ+ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

(ΕΤΠΑ) 

Περιφερειακή πολιτική (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) 

3 «Φυσικοί πόροι και 
περιβάλλον» 

 

ΚΓΠ 
(ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ) 

Κοινή γεωργική πολιτική (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 
και Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) 

ΕΤΘΑΥ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 
ΜΔΜ Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης 
LIFE Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα 

6 «Γειτονικές χώρες 
και υπόλοιπος 

κόσμος» 

 

ΜΠΒ III Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας 

ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη 
στον κόσμο 

Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Η 
Ευρώπη στον κόσμο 

Πηγή: ΕΕΣ. 

1.11. Ως κριτήρια για τον έλεγχό μας χρησιμοποιήσαμε τη σχετική νομοθεσία της 
ΕΕ, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές και τις οδηγίες που έχει εκδώσει η 
Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών και της 
εργαλειοθήκης για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Χρησιμοποιήσαμε επίσης γενικώς 
αποδεκτά κριτήρια που έχουν εκπονηθεί από τον Οργανισμό Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (βλέπε σημεία 1.14-1.16, 1.18 και 1.21). 

1.12. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει εκτενείς ελεγκτικές εργασίες σε ορισμένα θέματα 
που σχετίζονται με τις οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ (βλέπε πλαίσιο 1.2 κατωτέρω). 
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Πλαίσιο 1.2 

Ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ σχετικά με συγκεκριμένες διατομεακές 
προτεραιότητες της ΕΕ 
o Ειδική έκθεση 09/2022, με τίτλο «Κλιματικές δαπάνες από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2014-2020 – Στην πραγματικότητα 
χαμηλότερες από τις αναφερθείσες». 

o Ειδική έκθεση 22/2021, με τίτλο «Βιώσιμη χρηματοδότηση: Απαιτείται 
συνεκτικότερη δράση της ΕΕ για να ανακατευθυνθεί η χρηματοδότηση προς 
βιώσιμες επενδύσεις». 

o Ειδική έκθεση 10/2021, με τίτλο «Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ: καιρός τα λόγια να γίνουν πράξη». 

o Ειδική έκθεση 19/2020, με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας: μια φιλόδοξη πρωτοβουλία, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται 
από τη συνεχή δέσμευση της ΕΕ, των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων». 

o Ειδική έκθεση 13/2020, με τίτλο «Βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων: 
η συμβολή της ΚΓΠ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τη μείωσή της». 

o Επισκόπηση 01/2020, με τίτλο «Παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ». 

o Επισκόπηση 07/2019, με τίτλο «Αναφορά στοιχείων για τη βιωσιμότητα: 
απολογισμός σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ». 

o Ειδική έκθεση 31/2016, με τίτλο «Δαπανώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο 
του προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα: φιλόδοξες 
προσπάθειες κινδυνεύουν σοβαρά να αποδειχθούν ανεπαρκείς». 

o Ειδική έκθεση 17/2013, με τίτλο «Χρηματοδότηση της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της εξωτερικής 
βοήθειας». 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_09/SR_Climate-mainstreaming_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_22/SR_sustainable-finance_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=54619
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_01/RW_Tracking_climate_spending_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_Reporting_on_sustainability/RCR_Reporting_on_sustainability_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SA0017&qid=1592236997410&from=EL


 

Ενσωμάτωση των οριζόντιων 
προτεραιοτήτων πολιτικής στα 
επιλεγμένα προγράμματα του 
προϋπολογισμού της ΕΕ 
1.13. Η ενσωμάτωση διατομεακών προτεραιοτήτων πολιτικής στον σχεδιασμό και 
στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη 
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας των συνολικών επιδόσεών του. Εξετάσαμε 
τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή ενσωμάτωσε τις προτεραιότητες του κλίματος, της 
βιοποικιλότητας, της ισότητας των φύλων, των ΣΒΑ και της ψηφιακής μετάβασης στα 
επιλεγμένα προγράμματα του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Υπάρχει πλαίσιο για τη διαχείριση των περισσότερων 
οριζόντιων προτεραιοτήτων πολιτικής στο ΠΔΠ 2021-2027 

1.14. Τον Δεκέμβριο του 2020 η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν διοργανική συμφωνία που περιέχει 
διατάξεις για την εφαρμογή του ΠΔΠ 2021-2027. Στη συμφωνία προβλέπεται ότι, για 
τη βελτίωση της συνεργασίας όσον αφορά τις διαδικασίες του προϋπολογισμού και 
για την εξασφάλιση της διαφάνειάς του, η Επιτροπή πρέπει να καταρτίζει ετήσια 
έκθεση στην οποία να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά 
στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις δαπάνες της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τις ακόλουθες 
οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής7. 

o Κλίμα: Τουλάχιστον το 30 % του συνολικού ποσού των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και του Μέσου Ανάκαμψης της ΕΕ πρέπει να διατεθεί 
για τη στήριξη κλιματικών στόχων. 

o Βιοποικιλότητα: Στο πλαίσιο του ΠΔΠ, το 7,5 % των ετήσιων δαπανών το 2024 
και το 10 % το 2026 και το 2027 πρέπει να διατεθούν για τη στήριξη στόχων που 
αφορούν τη βιοποικιλότητα. 

o Ισότητα των φύλων: Θα επινοηθεί και θα ενσωματωθεί στο ΠΔΠ 2021-2027 
μέθοδος για τη μέτρηση των δαπανών που σχετίζονται με την ισότητα των 
φύλων σε επίπεδο προγραμμάτων. 

                                                      
7 Διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μέρος II, παράγραφος 16. 
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o ΣΒΑ: Θα ληφθούν υπόψη σε όλα τα σχετικά προγράμματα της ΕΕ υπό το 
ΠΔΠ 2021-2027. 

1.15. Όσον αφορά τον στόχο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, 
παράλληλα με τη συνολική τιμή-στόχο για τις δαπάνες, η συμφωνία περιείχε τα 
ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

o «μηχανισμό κλιματικής προσαρμογής» για ανάληψη δράσης σε περίπτωση που 
οι τιμές-στόχος των ειδικών ανά πρόγραμμα δαπανών για το κλίμα φαίνεται 
απίθανο να επιτευχθούν, 

o αποτελεσματική μέθοδο για την παρακολούθηση του επιπέδου των δαπανών 
που σχετίζονται με το κλίμα, 

o εφαρμογή της αρχής του «μη βλάπτειν», ώστε να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα 
που δαπανώνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν εμποδίζουν την ΕΕ να 
επιτύχει τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της. 

1.16. Τον Νοέμβριο του 2021, η Επιτροπή επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες 
γραμμές και την εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας, στις οποίες 
καθορίζονται οι αρχές που ακολουθεί κατά την εκπόνηση νέων προτάσεων. Η 
επικαιροποιημένη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας ενσωματώνει τους 
ΣΒΑ. Ενίσχυσε τη διεξοδική εκτίμηση της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»8 
και της αρχής «εξ ορισμού ψηφιακού χαρακτήρα» και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
νομοθετήματος για το κλίμα. Επίσης, ενίσχυσε την ανάλυση της ισότητας των φύλων 
σε εκτιμήσεις επιπτώσεων και αξιολογήσεις. Ενσωματώνει επίσης τις στρατηγικές 
αναλύσεις προοπτικών στη χάραξη πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στον πράσινο, 
στον ψηφιακό, στον γεωπολιτικό και στον κοινωνικοοικονομικό τομέα πολιτικής. 

1.17. Στη διοργανική συμφωνία, η προτεραιότητα που αφορά την ψηφιακή 
διάσταση δεν συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες που πρέπει να ενσωματωθούν 
(βλέπε σημείο 1.38). 

                                                      
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού για την ταξινόμηση [κανονισμός (ΕΕ) 

2020/852]. 
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Τα επιλεγμένα προγράμματα δαπανών της ΕΕ ενσωματώνουν 
τις οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής που εξετάσαμε 

1.18. Ο ΟΟΣΑ9 δηλώνει ότι, προκειμένου να συνεκτιμώνται αποτελεσματικά οι 
πολιτικές, θα πρέπει να καθοριστούν τόσο γενικοί στόχοι όσο και τιμές-στόχος για τις 
επιδόσεις και να υπάρχει παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξή τους. Οι 
συνεκτιμώμενες πολιτικές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις φάσεις του 
κύκλου του προϋπολογισμού, ενώ παράλληλα πρέπει να μεγιστοποιείται η διαφάνεια 
όσον αφορά τον τρόπο κατανομής των κονδυλίων που σχετίζονται με τις διάφορες 
οριζόντιες προτεραιότητες10. Η Επιτροπή υπογράμμισε επίσης τη σημασία των 
περιβαλλοντικών γραμμών του ΟΟΣΑ για την παρακολούθηση των δαπανών που 
σχετίζονται με το κλίμα, την αξιολόγηση των κλιματικών επιδόσεων και τον 
καθορισμό τιμών-στόχου11. 

1.19. Αναλύσαμε τον τρόπο με τον οποίο οι οριζόντιες προτεραιότητες που 
αφορούσαν το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, την ισότητα των φύλων, τους ΣΒΑ και την 
ψηφιακή μετάβαση είχαν ενσωματωθεί σε 11 επιλεγμένα προγράμματα δαπανών, 
εξετάζοντας τρεις παράγοντες που θεωρούμε ως τους πλέον σημαντικούς: 

o τον βαθμό στον οποίο η Επιτροπή είχε λάβει υπόψη τις επιπτώσεις, όταν 
εκπόνησε τις τομεακές προτάσεις της για τα επιλεγμένα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της ΕΕ (βλέπε σημείο 1.21), 

o τον βαθμό ενσωμάτωσης στη θεσπισμένη νομοθεσία (βλέπε σημείο 1.23), και  

o την ύπαρξη ειδικών τιμών-στόχου (βλέπε σημείο 1.24). 

1.20. Στο γράφημα 1.2 συνοψίζεται η ανάλυσή μας με βάση τον συνολικό μέσο 
όρο της αξιολόγησής μας για τους τρεις ανωτέρω παράγοντες (βλέπε παράρτημα 1.1, 
παράρτημα 1.2 και παράρτημα 1.3). Διαπιστώσαμε ότι οι προτεραιότητες είχαν 
πράγματι ενσωματωθεί στα επιλεγμένα προγράμματα δαπανών. Ωστόσο, υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές στον βαθμό ενσωμάτωσης κάθε προτεραιότητας, με το φύλο να 
αποτελεί τη λιγότερο ενσωματωμένη προτεραιότητα. 

                                                      
9 ΟΟΣΑ: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, και 

Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 

10 ΟΟΣΑ: Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality, 2018, και Gender and 
the Environment: Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs, 2021. 

11 ΟΟΣΑ: Integrating Environmental and Climate Action into Development Co-operation: 
Reporting on DAC Members’ High-Level Meeting Commitments, 2021. 
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Γράφημα 1.2 – Ενσωμάτωση των οριζόντιων προτεραιοτήτων πολιτικής 
στα επιλεγμένα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ 

Πηγή: ΕΕΣ. 

1.21. Στο πλαίσιο του θεματολογίου της Επιτροπής για τη βελτίωση της
νομοθεσίας, οι προτάσεις της Επιτροπής για τα χρηματοδοτικά προγράμματα 
υπόκεινται σε εκτιμήσεις επιπτώσεων. Αξιολογήσαμε αν στις εκτιμήσεις επιπτώσεων 
για τα επιλεγμένα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ είχε γίνει ανάλυση των 
οριζόντων προτεραιοτήτων. Διαπιστώσαμε ότι οι περιβαλλοντικές προτεραιότητες 
είχαν ενσωματωθεί επαρκώς, η ψηφιακή μετάβαση και οι ΣΒΑ είχαν ενσωματωθεί 
μερικώς, ενώ η ισότητα των φύλων ήταν η λιγότερο ενσωματωμένη προτεραιότητα 
(βλέπε παράρτημα 1.1). 

Πλήρης ενσωμάτωση (μεταξύ 1,5 και 2)

Μερική ενσωμάτωση (μεταξύ 0,5 και 1,5)

Περιορισμένη ενσωμάτωση (μεταξύ 0 και 0,5)

Κλίμα

Βιοποικιλότητα

Φύλο

ΣΒΑ

Ψηφιακή μετάβαση

ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΣΕ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΕΤΠΑ)

ΕΚΤ+

ΚΓΠ (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ)

ΕΤΘΑΥ 

LIFE

ΜΔΜ

ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο

ΜΠΒ ΙΙΙ

Σύνοψη της ανάλυσης των τριών ελεγχθέντων τομέων (εκτιμήσεις επιπτώσεων, νομοθεσία 
και τιμές-στόχοι για τις δαπάνες) όσον αφορά την ενσωμάτωση των οριζόντιων 
προτεραιοτήτων
Συγκεντρωτικός μέσος όρος της βαθμολογίας που δόθηκε
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1.22. Κάθε νομοθετική πρόταση περιέχει γενικούς στόχους πολιτικής, ειδικούς 
στόχους και δείκτες. Οι ειδικοί στόχοι καθορίζουν λεπτομερώς τι αναμένεται να 
επιτύχει η πολιτική12. Οι δείκτες αποτελούν μια ποσοτική ή ποιοτική ένδειξη του πόσο 
κοντά βρίσκεται μια πρωτοβουλία στην επίτευξη του καθορισμένου στόχου της. Οι 
δείκτες μπορούν να σχετίζονται με διάφορα στάδια της πρωτοβουλίας (εισροές, 
εκροές, αποτελέσματα και επιπτώσεις)13. 

1.23. Ελέγξαμε τον τρόπο με τον οποίο οι επιλεγμένες οριζόντιες προτεραιότητες 
καλύπτονταν από τους γενικούς στόχους πολιτικής, τους ειδικούς στόχους και τους 
δείκτες που ορίζονται στη νομοθεσία που διέπει τα επιλεγμένα χρηματοδοτικά 
προγράμματα. Διαπιστώσαμε ότι στη νομοθεσία αυτή ήταν ενσωματωμένες οι 
οριζόντιες προτεραιότητες, αν και η διάσταση του φύλου λαμβανόταν υπόψη σε 
λιγότερα από τα μισά προγράμματα που εξετάσαμε (βλέπε παράρτημα 1.2). Ο 
κλιματικός στόχος αναφερόταν συχνότερα από όλους. Στο γράφημα 1.3 
καταγράφονται πόσες φορές κάθε επιλεγμένη προτεραιότητα αναφέρεται στην 
επιλεγμένη νομοθεσία. Μολονότι σε όλα τα προγράμματα υπήρχαν αναφορές στους 
ΣΒΑ, αυτές ήταν συνολικά οι λιγότερες σε αριθμό (σε σύγκριση με τον αριθμό 
αναφορών στους άλλους στόχους). 

Γράφημα 1.3 – Αναφορές των πέντε προτεραιοτήτων στη νομοθεσία 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των επιλεγμένων νομοθετικών προτάσεων. 

                                                      
12 Tool #11: Format of the impact assessment report in European Commission: Better 

Regulation Toolbox, Νοέμβριος 2021. 

13 Όπ.π., Tool #43: Monitoring arrangements and indicators. 

439
275471

139

1 017

Ψηφιακή μετάβαση

Ισότητα των φύλων

Κλίμα

ΣΒΑ Βιοποικιλότητα
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1.24. Ελέγξαμε επίσης αν στη νομοθεσία είχαν καθοριστεί τιμές-στόχος. Μόνο για 
τον στόχο που αφορούσε το κλίμα είχαν οριστεί συγκεκριμένες τιμές-στόχος που 
αναφέρονταν σε ποσά του προϋπολογισμού, καθώς και για την παρακολούθηση της 
προόδου ως προς την επίτευξη της εκάστοτε τιμής-στόχου για τις δαπάνες (βλέπε 
παράρτημα 1.3). Όσον αφορά τον στόχο της βιοποικιλότητας, υπάρχει τιμή-στόχος 
που ισχύει για τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Στον πίνακα 1.3 παρουσιάζονται 
οι τιμές-στόχος για τις επιλεγμένες προτεραιότητες. 

Πίνακας 1.3 – Τιμές-στόχος για τις δαπάνες αναφορικά με τις 
επιλεγμένες προτεραιότητες 

Οριζόντια 
προτεραιότητα 

πολιτικής 
Τιμές-στόχος για τις δαπάνες υπό το ΠΔΠ 2021-2027 

Κλίμα 
 

Βιοποικιλότητα 

Ναι 
Όσον αφορά το κλίμα, υπάρχει η συνολική τιμή-στόχος του 30 % για 
τις δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την 
περίοδο 2021-2027. Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, υπάρχει η 
φιλοδοξία να οριστούν ως τιμές-στόχος για τον συνολικό 
προϋπολογισμό της ΕΕ το 7,5 % το 2024 και το 10 % το 2026 και 
το 2027. 

Ισότητα των 
φύλων 

Ψηφιακή 
μετάβαση 

ΣΒΑ 

Όχι 
Στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 δεν έχει 
οριστεί συνολική τιμή-στόχος για τις δαπάνες που αφορούν τις εξής 
προτεραιότητες: ισότητα των φύλων, ψηφιακή μετάβαση, ΣΒΑ. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μεθόδους παρακολούθησης των 
δαπανών για ορισμένες οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής 

1.25. Προκειμένου να προσδιορίσει το ύψος των δαπανών για τις οριζόντιες 
προτεραιότητες πολιτικής και να παρουσιάζει σχετικά στοιχεία, η Επιτροπή 
παρακολουθεί τις δαπάνες αυτές σε πολλαπλά προγράμματα (βλέπε πλαίσιο 1.3). 
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Πλαίσιο 1.3 

Τι είναι η παρακολούθηση των δαπανών; 

Η παρακολούθηση των δαπανών είναι ένα σύστημα για τη μέτρηση της 
συνεισφοράς των διαφόρων προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ σε συγκεκριμένη 
πρωταρχική προτεραιότητα πολιτικής. Η παρακολούθηση προϋποθέτει τη 
λεπτομερή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ειδικές δράσεις συνεισφέρουν σε 
συγκεκριμένη προτεραιότητα πολιτικής· οι δράσεις αυτές πρέπει να 
προσδιορίζονται κατά τρόπο που να επιτρέπει την καταμέτρηση ή την 
παρακολούθηση των σχετικών χρηματοδοτικών πόρων και, στη συνέχεια, τον 
υπολογισμό τους σε επίπεδο συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, με σκοπό την 
παρακολούθηση της προόδου. 

Πηγή: COM(2021) 366 final: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του 
ΠΔΠ 2021-2027. 
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1.26. Στον πίνακα 1.4 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή 
παρακολουθεί τις δαπάνες για οριζόντιους στόχους πολιτικής. 

Πίνακας 1.4 – Μεθοδολογία παρακολούθησης των δαπανών για τις 
επιλεγμένες προτεραιότητες 

Οριζόντια 
προτεραιότητα 

πολιτικής 
Μεθοδολογία παρακολούθησης των δαπανών 

Κλίμα 

Ναι 
Η συνεισφορά που αφορά το κλίμα αντλείται απευθείας από το 
λογιστικό σύστημα της Επιτροπής και παρέχεται από τη Γενική 
Διεύθυνση Προϋπολογισμού (ΓΔ BUDG). Επί του παρόντος, η 
Επιτροπή εργάζεται για την αντικατάσταση του λογιστικού 
συστήματός της. 

Βιοποικιλότητα 
 

Ισότητα των 
φύλων 

Ναι 
Κάθε γενική διεύθυνση (ΓΔ) εκτελεί τον υπολογισμό της, η δε 
ΓΔ BUDG εξετάζει τη συνέπεια όλων των στοιχείων που 
παρέχονται για όλα τα προγράμματα. 

Ψηφιακή 
μετάβαση 

 
ΣΒΑ 

Όχι 
Δεν υπάρχει απαίτηση, ούτε κεντρική καθοδήγηση, όσον αφορά 
την παρακολούθηση των δαπανών για τις προτεραιότητες της 
ψηφιακής μετάβασης ή των ΣΒΑ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 
Ωστόσο, ορισμένες ΓΔ παρακολουθούν τις δαπάνες για 
συγκεκριμένα προγράμματα που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων· παραδείγματος χάριν, η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΓΔ RTD) για τον ψηφιακό στόχο και η Γενική 
Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (ΓΔ INTPA) για την 
ψηφιακή μετάβαση και τους ΣΒΑ.  

Πηγή: ΕΕΣ. 
Σημ.: Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις δαπάνες για τις οριζόντιες προτεραιότητες του καθαρού 
αέρα και της μετανάστευσης. 

Κλίμα 

1.27. Υπό το ΠΔΠ 2014-2020, η Επιτροπή εφαρμόζει ειδικούς συντελεστές για τον 
ποσοτικό προσδιορισμό των δαπανών που συμβάλλουν στην επίτευξη κλιματικών 
στόχων, με βάση τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ («δείκτες του Ρίο») (βλέπε σημεία 1.28 
και 1.31): 

o 100 %: Η δραστηριότητα αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή (άμεση ή 
έμμεση) στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογής σε 
αυτήν, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα. 
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o 40 %: Η δραστηριότητα αναμένεται να έχει μη οριακή, θετική συμβολή (άμεση ή 
έμμεση) στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογής σε 
αυτήν. 

o 0 %: Η δραστηριότητα αναμένεται να έχει ουδέτερο αντίκτυπο στους κλιματικούς 
στόχους. 

1.28. Για το ΠΔΠ 2021-2027, η Επιτροπή επικαιροποίησε τη μεθοδολογία της για 
την παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα14. Στους συντελεστές 
της ΕΕ για το κλίμα διατηρείται το σύστημα των δεικτών του Ρίο του ΟΟΣΑ, αλλά 
συμπεριλαμβάνονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο κλίμα. Οι μεθοδολογικές 
αλλαγές περιλαμβάνουν: 

o απαίτηση οι δραστηριότητες να μην προκαλούν σημαντική ζημιά στους 
περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, 

o στροφή προς την παρακολούθηση των δαπανών «βάσει αποτελεσμάτων» με 
βάση έναν κατάλογο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (παρακολούθηση «βάσει 
δραστηριοτήτων»), 

o μείωση του κινδύνου διαφορετικής κατηγοριοποίησης παρόμοιων έργων, 
ανάλογα με τους στόχους του εκάστοτε προγράμματος, 

o εισαγωγή κλιματικής σήμανσης στα επίσημα συστήματα λογιστικής και 
υποβολής αναφορών της Επιτροπής· 

o σύνδεση με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ (για παράδειγμα, ταξινόμηση της ΕΕ). 

1.29. Μολονότι επικροτούμε αυτές τις εξελίξεις, νωρίτερα μέσα στο 2022 
εκφράσαμε ανησυχίες15 σχετικά με την αξιοπιστία των αναφερθέντων στοιχείων για 
το κλίμα κατά την περίοδο 2021-2027, και επισημάναμε ότι τα περισσότερα από τα 
ζητήματα που εντοπίσαμε για την περίοδο 2014-2020 εξακολουθούν να υφίστανται. 
Διαπιστώσαμε ότι οι αναφερθείσες δαπάνες δεν σχετίζονταν πάντοτε με τη δράση για 
το κλίμα. Το συμπέρασμα της συνολικής αξιολόγησής μας ήταν ότι η Επιτροπή 
υπερεκτίμησε τη συμβολή των βασικών συνιστωσών της γεωργικής χρηματοδότησης 
στη δράση για το κλίμα. Όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, η Επιτροπή 

                                                      
14 SWD(2022) 225 final: Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. Climate 

Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF. 

15 Ειδική έκθεση 09/2022, με τίτλο «Κλιματικές δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ της 
περιόδου 2014-2020 – Στην πραγματικότητα χαμηλότερες από τις αναφερθείσες». 
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προτίθεται να επικαιροποιήσει τη μεθοδολογία της για την παρακολούθηση του 
κλίματος το 202616. 

Βιοποικιλότητα 

1.30. Στην έκθεσή της σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 
οικονομικό έτος 202017, η Επιτροπή δήλωσε ότι έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά 
τη θέσπιση μεθοδολογίας για την παρακολούθηση των σχετικών με τη βιοποικιλότητα 
δαπανών, την οποία θα χρησιμοποιήσει για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
με τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τους προϋπολογισμούς του 2024, του 2026 και 
του 2027. 

1.31. Στην ΕΕΔΕ του 2021, για τον υπολογισμό των σχετικών με τη βιοποικιλότητα 
δαπανών για την τρέχουσα περίοδο του ΠΔΠ η Επιτροπή χρησιμοποίησε σε μεγάλο 
βαθμό την ίδια μεθοδολογία με εκείνη που χρησιμοποίησε για την 
περίοδο 2014-2020. Η Επιτροπή εφαρμόζει συντελεστές 0 %, 40 % και 100 %, 
αναπροσαρμόζοντάς τους με βάση τους «δείκτες του Ρίο» του ΟΟΣΑ. Το 2020 
αναφέραμε18 ότι τα κριτήρια της Επιτροπής για τους εν λόγω συντελεστές είναι 
λιγότερο αυστηρά από τα κριτήρια του ΟΟΣΑ. Παραδείγματος χάριν, η Επιτροπή 
εφαρμόζει συντελεστή 40 %, εάν η στήριξη της ΕΕ έχει μέτρια συμβολή στη 
βιοποικιλότητα, ενώ ο ΟΟΣΑ εφαρμόζει τον ίδιο συντελεστή στις δαπάνες για 
δραστηριότητες που έχουν τη βιοποικιλότητα ως σημαντικό αλλά όχι ως κύριο στόχο. 

1.32. Τον Ιούνιο του 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε τη νέα μεθοδολογία της για 
την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας. Η μεθοδολογία αυτή δεν εφαρμόζεται στην 
ΚΓΠ, τομέα για τον οποίο δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί νέα μεθοδολογία19. 

                                                      
16 SWD(2022) 225 final: Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. Climate 

Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF. 

17 COM(2022) 331 final: Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 
2020. 

18 Ειδική έκθεση 13/2020, με τίτλο «Βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων: η συμβολή της 
ΚΓΠ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τη μείωσή της». η συμβολή της ΚΓΠ δεν κατάφερε να 
αναχαιτίσει τη μείωσή της». 

19 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Biodiversity tracking methodology for each programme 
2021-2027».  
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Ισότητα των φύλων 

1.33. Όσον αφορά την παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με τη 
διάσταση του φύλου εφαρμόζονται συγκεκριμένα πρότυπα. Η Επιτροπή 
Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ έχει αναπτύξει δείκτες ισότητας των φύλων 
για την παρακολούθηση των σχετικών δαπανών και ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας 
που πρέπει να πληρούνται για κάποιον από τους τρεις χρησιμοποιούμενους βαθμούς 
(βαθμοί 0, 1 και 2). Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) έχει 
αναπτύξει ένα εργαλείο για την παρακολούθηση της κατανομής των πόρων που 
προέρχονται από τα ταμεία της ΕΕ και προορίζονται για την ισότητα των φύλων. Στο 
πλαίσιο του εργαλείου του EIGE αναπτύχθηκαν τρεις πιθανοί συντελεστές στάθμισης 
(100 %, 40 % και 0 %), παρόμοιοι με αυτούς των μεθοδολογιών για το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα. Το EIGE αποδίδει επίσης τον βαθμό «0 %*», όταν πρόκειται για έργα 
που χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση, ώστε να εφαρμοστεί κατόπιν ο συντελεστής 
στάθμισης. Στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων20 προβλέπονται τρεις κωδικοί για 
την αξιολόγηση της ισότητας των φύλων με τους ίδιους συντελεστές στάθμισης με 
αυτούς που χρησιμοποιεί το εργαλείο του EIGE. 

1.34. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει πιλοτική μεθοδολογία για τη μέτρηση των 
δαπανών που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, η οποία παραπέμπει στα 
προαναφερθέντα εργαλεία του ΟΟΣΑ και του EIGE. Στην πιλοτική μεθοδολογία 
προβλέπονται βαθμοί που δίδονται στις δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Οι βαθμοί 
αυτοί αντικατοπτρίζουν το ποσοστό επιδίωξης της ισότητας των φύλων μέσω 
δημοσιονομικών παρεμβάσεων της ΕΕ. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι 
παρόμοια με την παλαιά μεθοδολογία παρακολούθησης του κλίματος και όχι με τη 
βελτιωμένη προσέγγιση που βασίζεται στα αναμενόμενα αποτελέσματα (βλέπε 
σημείο 1.28). 

1.35. Η Επιτροπή αποδίδει τους ακόλουθους βαθμούς: 

o Βαθμό 2 για τις παρεμβάσεις των οποίων κύριος στόχος είναι η βελτίωση της 
ισότητας των φύλων. 

o Βαθμό 1 για τις παρεμβάσεις που έχουν την ισότητα των φύλων ως σημαντικό 
και ηθελημένο στόχο, αλλά όχι ως τον κύριο λόγο. 

o Βαθμό 0 για τις μη στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν συμβάλλουν 
σημαντικά στην ισότητα των φύλων. 

                                                      
20 Παράρτημα I, πίνακας 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060˙ 01, «στοχοθέτηση για την 

ισότητα των φύλων» (συντελεστής 100 %)˙ 02, «συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου» 
(συντελεστής 40 %)˙ή 03, «ουδετερότητα ως προς το φύλο» (συντελεστής 0 %). 
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o Βαθμό 0* για τις παρεμβάσεις που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην ισότητα 
των φύλων, αλλά η Επιτροπή δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να αξιολογήσει 
τον αντίκτυπό τους. Όταν θα υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες, η Επιτροπή θα 
επικαιροποιεί τον βαθμό 0* που έχει αποδώσει στην οποιαδήποτε παρέμβαση, 
μετατρέποντάς τον σε 0, 1 ή 2, ανάλογα με την περίπτωση. 

1.36. Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την απόδοση των 
εν λόγω βαθμών δεν συνάδουν με τα ελάχιστα κριτήρια για την απόδοση βαθμών που 
χρησιμοποιούνται για τους δείκτες ισότητας των φύλων του ΟΟΣΑ21, ούτε με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του εργαλείου που αναπτύχθηκε από το EIGE για την 
παρακολούθηση των πόρων που διατίθενται από τα ταμεία της ΕΕ για την ισότητα 
των φύλων22. Ειδικότερα, ο ΟΟΣΑ και το EIGE θα απαιτούσαν ως ελάχιστο κριτήριο 
στόχους ή δείκτες βάσει φύλου, αλλά η Επιτροπή δεν περιλαμβάνει τέτοιους δείκτες 
στην πιλοτική μεθοδολογία της. 

1.37. Σε αντίθεση με το εργαλείο του EIGE και τον ΚΚΔ, η πιλοτική μεθοδολογία 
της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει συντελεστές στάθμισης. Επιπλέον, δεν λαμβάνει 
υπόψη τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα: εξετάζει εάν οι παρεμβάσεις μειώνουν την 
ανισότητα των φύλων, αλλά όχι τον κίνδυνο να την αυξήσουν. 

Ψηφιακή μετάβαση 

1.38. Η διοργανική συμφωνία δεν περιλαμβάνει απαίτηση παρακολούθησης των 
συνολικών δαπανών για την ψηφιακή προτεραιότητα (βλέπε σημείο 1.14) και έτσι η 
Επιτροπή δεν τις παρακολουθεί. Ο ΟΟΣΑ23 θεωρεί ότι πρέπει να παρακολουθείται η 
πρόοδος που σημειώνεται όσον αφορά την ενσωμάτωση των οριζόντιων 
προτεραιοτήτων στα κάθετα μέτρα πολιτικής και ότι πρέπει να καθοριστούν τιμές-
στόχος για τις επιδόσεις (βλέπε σημείο 1.18). 

                                                      
21 https://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm 

22 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting/tracking-system 

23 ΟΟΣΑ: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, και 
Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 
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ΣΒΑ 

1.39. Στην εγκύκλιο του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2022 και το 2023, η 
ΓΔ BUDG ζητούσε από τις άλλες γενικές διευθύνσεις (ΓΔ) να προσδιορίσουν τον τρόπο 
με τον οποίο οι ΣΒΑ συνδέονταν με τα προγράμματα δαπανών, περιγράφοντας τον 
τρόπο με τον οποίο οι δράσεις του προγράμματος συνέβαλλαν στην επίτευξη των 
ΣΒΑ, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον ένα ενδεικτικό παράδειγμα (βλέπε σημείο 2.52). 
Οι ΓΔ κλήθηκαν επίσης να προσδιορίσουν ποιοι δείκτες του προγράμματος ήταν 
σχετικοί με τους ΣΒΑ (βλέπε σημείο 1.47). 

1.40. Το 2020 η Επιτροπή ανακοίνωσε24 ότι διερευνά τη δυνατότητα ανάπτυξης 
μεθοδολογίας για την παρακολούθηση των δαπανών που αφορούν τους ΣΒΑ στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτή η μεθοδολογία δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή. Το 
πιλοτικό έργο της Επιτροπής για τους διατομεακούς δείκτες δεν περιλαμβάνει τους 
ΣΒΑ (βλέπε σημείο 1.50). 

  

                                                      
24 SWD(2020) 400 final: Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. Delivering on the 

UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach. 
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Κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την 
επίτευξη των οριζόντιων 
προτεραιοτήτων πολιτικής 
1.41. Η παρακολούθηση των δαπανών στα προγράμματα δαπανών που 
σχετίζονται με τις οριζόντιες προτεραιότητες αποτελεί σημαντική συνιστώσα του 
συστήματος υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις (σημείο 1.18). Ο 
προσδιορισμός των εκροών και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τις εν 
λόγω δαπάνες είναι ένα πρόσθετο, περισσότερο σύνθετο βήμα. Εξετάσαμε τον τρόπο 
με τον οποίο η Επιτροπή προσδιόρισε και κατέγραψε τα εν λόγω αποτελέσματα στις 
αναφορές της. 

Στην ΕΕΔΕ καταγράφονται υπερβολικά θετικά συμπεράσματα 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των τιμών-στόχου 
που αφορούν την ενσωμάτωση 

1.42. Στην ΕΕΔΕ, η Επιτροπή αναφέρει στοιχεία που αφορούν την από μέρους της 
διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ (βλέπε σημείο 1.3). Στην ΕΕΔΕ, η οποία 
περιλαμβάνει την επισκόπηση των επιδόσεων των προγραμμάτων (ΕΕΠ) και τις 
προγραμματικές δηλώσεις, αναφέρονται στοιχεία για τους στόχους των 
προγραμμάτων δαπανών που έχουν καθοριστεί στην τομεακή νομοθεσία. Τα έγγραφα 
καλύπτουν επίσης διάφορους διατομεακούς στόχους σε χωριστά κεφάλαια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός παραρτήματος στο οποίο συνοψίζονται οι οριζόντιες 
προτεραιότητες για το 2021. 

1.43. Στον τόμο Ι της ΕΕΔΕ εντοπίσαμε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
συμπεράσματα που διατυπώνονταν ήταν υπερβολικά θετικά: 

o Η Επιτροπή ανέφερε ότι οι βασικοί πρωταρχικοί στόχοι πολιτικής της ΕΕ είχαν 
ενσωματωθεί πλήρως στα δημοσιονομικά προγράμματα της ΕΕ. Ωστόσο, 
διαπιστώσαμε σημαντικές διαφορές μεταξύ των προτεραιοτήτων του κλίματος 
και της βιοποικιλότητας σε σύγκριση με την προτεραιότητα που αφορά τη 
διάσταση του φύλου (βλέπε γράφημα 1.2). 

o Η Επιτροπή ανέφερε ότι η μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κλιματικών 
δαπανών είχε επικαιροποιηθεί και κατοχυρωθεί με συνεκτικό τρόπο σε όλες τις 
βασικές πράξεις. Εντούτοις, υπήρξαν πολλές εκτιμήσεις που είχαν γίνει κατά 
προσέγγιση και τις οποίες η Επιτροπή δεν δικαιολόγησε πλήρως (βλέπε 
σημείο 2.24). 
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o Η Επιτροπή ανέφερε ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την 
παρακολούθηση των δαπανών βιοποικιλότητας είχε σε μεγάλο βαθμό 
επικαιροποιηθεί κατά τρόπο παρόμοιο με αυτή για τις κλιματικές δαπάνες. 
Ωστόσο, για την ΚΓΠ δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η νέα μεθοδολογία (βλέπε 
σημείο 1.32). 

o Η Επιτροπή ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ έχει 
τη δυνατότητα να συμβάλει θετικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων. 
Επισημαίνουμε ότι μόνο σε 11 από τα 47 προγράμματα δηλώθηκαν ποσά 
συμβολής στην ισότητα των φύλων με βαθμό 2 ή 1, τα οποία ανήλθαν 
σε 12 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 5 % των αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος 
του 2021 (βλέπε σημεία 2.39-2.43). 

1.44. Στο παράρτημα της ΕΕΔΕ σχετικά με τις οριζόντιες προτεραιότητες, 
διαπιστώσαμε τα ακόλουθα. 

o Όσον αφορά το κλίμα, η Επιτροπή υπολόγισε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είχε 
χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις σχετικές με το κλίμα αξίας περίπου 
138 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021, ποσό που αντιστοιχούσε στο 32 % του 
συνολικού προϋπολογισμού. Η Επιτροπή επικαιροποίησε τους υπολογισμούς της 
σχετικά με τις συνεισφορές για το κλίμα στο προηγούμενο ΠΔΠ και ανέφερε ότι, 
μεταξύ 2014 και 2020, η ΕΕ είχε δαπανήσει 221 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 
το 20,6 % του συνολικού πολυετούς προϋπολογισμού της, για μέτρα σχετικά με 
το κλίμα. Σε πρόσφατο έλεγχο, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή είχε 
υπερεκτιμήσει τις δαπάνες για το κλίμα κατά τουλάχιστον 
72 δισεκατομμύρια ευρώ25. Σύμφωνα με τα πορίσματα προηγούμενων εκθέσεων 
του ΕΕΣ, υπερεκτιμήσεις διαπιστώθηκαν επίσης στους υπολογισμούς του 2021 
(βλέπε σημείο 2.15). 

o Όσον αφορά την ισότητα των φύλων, η Επιτροπή ανέλυσε την πιλοτική 
μεθοδολογία της για τη μέτρηση των δαπανών που σχετίζονται με την 
προτεραιότητα αυτή και παρουσίασε την κατανομή των προγραμμάτων με βάση 
τη μέγιστη βαθμολογία που αποδόθηκε στις παρεμβάσεις. Στην ΕΕΔΕ, η Επιτροπή 
έδωσε στο πρόγραμμα του ΕΚΤ+ βαθμό 1, μολονότι η αναφερόμενη συνεισφορά 
στην προτεραιότητα αυτή ήταν 0 ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό έλαβε επίσης 
βαθμό 0* στην προγραμματική δήλωση. 

                                                      
25 Ειδική έκθεση 09/2022, με τίτλο «Κλιματικές δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ της 

περιόδου 2014-2020 – Στην πραγματικότητα χαμηλότερες από τις αναφερθείσες». 
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Ελάχιστες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον 
οι δαπάνες συμβάλλουν ουσιαστικά σε πολλαπλές 
προτεραιότητες ταυτόχρονα 

1.45. Οι EEΠ περιέχουν ένα κεφάλαιο με τους υπολογισμούς των συνεισφορών 
στο κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την ισότητα των φύλων. Συγκεντρώσαμε αυτές τις 
πληροφορίες για κάθε τομέα του ΠΔΠ. Η ύπαρξη προγραμμάτων που συμβάλλουν 
ταυτόχρονα σε πολλαπλές προτεραιότητες είναι εγγενές στοιχείο της ενσωμάτωσης. Η 
Επιτροπή επισημαίνει26 ότι, προκειμένου να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός των 
δαπανών σε διατομεακές προτεραιότητες πολιτικής, τα δαπανώμενα ποσά δεν 
μπορούν απλώς να αθροιστούν όπως προκύπτουν από τους διάφορους στόχους. Στην 
ΕΕΔΕ δεν διευκρινίζονταν οι συνεργίες μεταξύ κλίματος, βιοποικιλότητας και 
διάστασης του φύλου. Στο κεφάλαιο 2, παρέχουμε παραδείγματα συνεργιών μεταξύ 
των προτεραιοτήτων. Στο γράφημα 1.4, παρουσιάζουμε μια σύγκριση των δυνητικών 
συνεισφορών του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021 σε επιλεγμένες οριζόντιες 
πολιτικές με τα συνολικά διαθέσιμα κονδύλια ανά τομέα του ΠΔΠ. 

  

                                                      
26 SWD(2022) 225 final: Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. Climate 

Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF. 
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Γράφημα 1.4 – Αναφερθείσες δυνητικές συνεισφορές του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021 σε επιλεγμένες οριζόντιες 
προτεραιότητες 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 
* Η συνεισφορά για την ισότητα των φύλων υπό τον τομέα 2 περιλαμβάνει τα δάνεια του 
NextGenerationEU (154 δισεκατομμύρια ευρώ). 
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1. Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

2. Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες

3. Φυσικοί πόροι και περιβάλλον (5 προγράμματα)

4. Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων (2 προγράμματα)

5. Ασφάλεια και άμυνα (4 προγράμματα)

6. Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος (7 προγράμματα)

Πόροι διαθέσιμοι ανά τομέα του ΠΔΠ

36



 

Από τους τρέχοντες δείκτες επιδόσεων των προγραμμάτων 
μπορούν να αντληθούν σημαντικές πληροφορίες για τις 
οριζόντιες προτεραιότητες 

1.46. Το 2021, στην ανακοίνωσή της σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων του 
προϋπολογισμού της ΕΕ27, η Επιτροπή δήλωσε ότι φιλοδοξία της είναι να 
ενσωματώνει πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις από ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, με σκοπό να διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη επισκόπηση 
των επιδόσεών του συνολικά˙ επίσης δήλωσε ότι θα εργαστεί για την καλύτερη 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα προγράμματα της ΕΕ μπορούν να 
συνεισφέρουν αποτελεσματικότερα σε διατομεακούς στόχους πολιτικής. 

1.47. Οι κατευθυντήριες γραμμές που απηύθυνε η ΓΔ BUDG προς άλλες 
υπηρεσίες της Επιτροπής για την κατάρτιση των σχεδίων προϋπολογισμού για το 2022 
και το 2023 περιλάμβαναν οδηγίες για τη σύνδεση των δεικτών επιδόσεων των 
προγραμμάτων με οριζόντιες προτεραιότητες: κλίμα, βιοποικιλότητα, καθαρός αέρας, 
ισότητα των φύλων, μετανάστευση, ψηφιακή μετάβαση, νεολαία και μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Μπορούσε επίσης να περιγράφεται η συμβολή των 
συγκεκριμένων δεικτών σε οποιονδήποτε από τους 17 ΣΒΑ. 

1.48. Εξετάσαμε αυτές τις ταξινομήσεις δεικτών από επιλεγμένα προγράμματα 
δαπανών για το 2022 και το 2023 (βλέπε γράφημα 1.5). Γενικά, διαπιστώσαμε ότι οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής κατέταξαν τους δείκτες με συνέπεια και ακρίβεια. Όλα τα 
προγράμματα περιλάμβαναν ορισμένους δείκτες που συνδέονταν με τις επιλεγμένες 
οριζόντιες προτεραιότητες. Αναλύσαμε πόσοι δείκτες στην ΕΕΠ για τα προγράμματα 
που επιλέξαμε συνδέονταν με οριζόντιες προτεραιότητες. Διαπιστώσαμε ότι αυτό 
ίσχυε για σχεδόν τους μισούς δείκτες (47 %, 35 από τους 75). Η Επιτροπή εργάζεται σε 
πιλοτικό έργο με σκοπό την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη συγκέντρωση των δεικτών 
που συνδέονται με τις οριζόντιες προτεραιότητες και τη χρησιμοποίησή τους για τη 
μέτρηση των αποτελεσμάτων και την παρουσίαση σχετικών στοιχείων (βλέπε 
σημεία 1.50 και 1.51). 

                                                      
27 COM(2021) 366 final: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο 
του ΠΔΠ 2021-2027. 
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Γράφημα 1.5 – Δείκτες που συνδέονται με οριζόντιες προτεραιότητες σε 
επιλεγμένα προγράμματα της ΕΕ 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

Το πλαίσιο επιδόσεων της Επιτροπής δεν μετρά ακόμη τα 
αποτελέσματα  

1.49. Το 2016 και το 2017, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (JRC) εκπόνησε 
διάφορες εκθέσεις σχετικά με την ανάπτυξη δεικτών επιδόσεων για τις οριζόντιες 
προτεραιότητες πολιτικής, στις οποίες εξετάζονταν θέματα όπως οι συγκεντρωτικοί 
και διατομεακοί δείκτες προγραμμάτων. 

1.50. Το 2019, η Επιτροπή δρομολόγησε πιλοτικό έργο28 με σκοπό την ανάπτυξη 
εννοιολογικού πλαισίου για τη μέτρηση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων σε 
διάφορα προγράμματα για την απασχόληση, το κλίμα και την ψηφιοποίηση. Το 2021, 
ζήτησε τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων. Κατά την εκπόνηση του σχεδίου 

                                                      
28 6ο εργαστήριο για τους δείκτες επιδόσεων. Προετοιμασία για το επόμενο ΠΔΠ – βασικοί 

δείκτες επιδόσεων για την ετήσια υποβολή εκθέσεων, 25 Σεπτεμβρίου 2019. 

Ελεγχθέντα προγράμματα 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΕ: 14

ΕΤΘΑΥ: 12

ΕΚΤ+: 25

ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗ: 27

ΜΠΒ ΙΙΙ: 34

LIFE: 28

ΜΓΑΔΣ –
Η Ευρώπη στον 

κόσμο: 21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: 44

ΜΔΜ: 74

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΣΕ: 16

Δείκτες ανά προτεραιότητα

Κλίμα: 37

Βιοποικιλότητα: 24

Ψηφιακή μετάβαση: 31

Φύλο: 31
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προϋπολογισμού του 2023, η Επιτροπή29 δήλωσε ότι εργάζεται για την ανάπτυξη 
διατομεακού δείκτη σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου 
να εκτιμηθεί ο συνολικός αντίκτυπος των διαφόρων παρεμβάσεων που 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Στην έκθεσή της σχετικά με τη 
συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 202030, η Επιτροπή 
αναφέρθηκε επίσης στο εν λόγω πιλοτικό έργο. 

1.51. Αναγνωρίζουμε την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης ενός πλαισίου 
επιδόσεων για τις οριζόντιες προτεραιότητες, αλλά θεωρούμε ότι η τρέχουσα 
πρόοδος είναι ανεπαρκής. Η Επιτροπή δεν αξιολογεί ακόμη τα αποτελέσματα των 
παρακολουθούμενων δαπανών. Εντοπίσαμε παράδειγμα στο οποίο ο ΟΟΣΑ31 έκανε 
αναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας32, το οποίο είχε εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέτρηση των αποτελεσμάτων των στόχων της 
διατομεακής πολιτικής ανάπτυξης (βλέπε πλαίσιο 1.4). 

Πλαίσιο 1.4 

Χρήση συγκεντρωτικών δεικτών για την παρακολούθηση των 
διατομεακών στόχων 

Το 2020, το Υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας δημοσίευσε κατευθυντήριες 
γραμμές για τους διατομεακούς στόχους στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής 
και συνεργασίας της χώρας.  

Τα συνολικά αποτελέσματα αυτής της αναπτυξιακής πολιτικής 
παρακολουθούνται με χρήση κοινών συγκεντρωτικών δεικτών σε διάφορα μέσα 
αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτό επιτρέπει την ολοκληρωμένη αναφορά των 
αποτελεσμάτων, η οποία συνδυάζει δεδομένα που προέκυψαν από 
προγράμματα και από διάφορες μορφές συνεργασίας σε διάφορα μέρη του 
κόσμου. 

                                                      
29 COM(2022) 400: Draft General Budget of the European Union for the Financial Year 2023. 

Working Document Part I. Programme Statements of operational expenditure. 

30 COM(2022) 331 final: Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 
2020. 

31 ΟΟΣΑ: Integrating Environmental and Climate Action into Development Cooperation. 
Reporting on DAC Members’ High Level meeting Commitments, 2021. 

32 Υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας: Theories of Change and Aggregate Indicators for 
Finland’s Development Policy 2020. 
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Η Επιτροπή αντιμετωπίζει προκλήσεις με την επανεξέταση των 
αναφερόμενων πληροφοριών 

1.52. Στη ΓΔ BUDG υπάρχει μια ειδική ομάδα που ασχολείται με τις «οριζόντιες 
προτεραιότητες», η οποία εξετάζει τη συνέπεια όλων των στοιχείων που παρέχουν οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής. Στο πλαίσιο των εργασιών μας επιβεβαιώσαμε ότι αυτή η 
διαδικασία επανεξέτασης βελτίωσε την ποιότητα των πληροφοριών που παρείχαν οι 
ΓΔ. Ωστόσο, παρά την επανεξέταση, η Επιτροπή εντόπισε διάφορα σφάλματα 
κωδικοποίησης στην ΕΕΔΕ που δημοσιεύθηκε στις 7 Ιουνίου 2022 και προέβη στις 
συνακόλουθες διορθώσεις (βλέπε σημείο 2.14). 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 1.1 – Ενσωμάτωση των οριζόντιων 
προτεραιοτήτων πολιτικής στις εκτιμήσεις επιπτώσεων 

Κριτήρια Βαθμολογία που 
δόθηκε 

Στην εκτίμηση επιπτώσεων, δεν προσδιορίζεται η οριζόντια 
προτεραιότητα στο πρόγραμμα δαπανών και δεν γίνεται 
εκτίμηση των σχετικών επιπτώσεων και κινδύνων/ευκαιριών 

0 – Περιορισμένη 
ενσωμάτωση 

Στην εκτίμηση επιπτώσεων προσδιορίζεται η οριζόντια 
προτεραιότητα, αλλά η εκτίμηση των σχετικών επιπτώσεων και 
κινδύνων/ευκαιριών είναι ασαφής ή ανύπαρκτη 

1 – Μερική 
ενσωμάτωση 

Στην εκτίμηση επιπτώσεων, προσδιορίζεται η οριζόντια 
προτεραιότητα και υπάρχει λεπτομερής εκτίμηση των σχετικών 
επιπτώσεων και κινδύνων/ευκαιριών (ποιοτική/ποσοτική 
εκτίμηση) 

2 – Πλήρης 
ενσωμάτωση 

 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΣΕ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΤΠΑ)

ΕΚΤ+

ΚΓΠ (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ)

ΕΤΘΑΥ 

LIFE

ΜΔΜ

ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο

ΜΠΒ ΙΙΙ

Κλίμα

Βιοποικιλότητα
Φύλο

ΣΒΑ

Ψηφιακή μετάβαση

Πλήρης ενσωμάτωση

Μερική ενσωμάτωση

Περιορισμένη ενσωμάτωση
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Παράρτημα 1.2 – Ενσωμάτωση των οριζόντιων 
προτεραιοτήτων πολιτικής στη νομοθεσία 

Κριτήρια Βαθμολογία που 
δόθηκε 

Η οριζόντια προτεραιότητα δεν αναφέρεται στη νομοθεσία 0 – Περιορισμένη 
ενσωμάτωση 

Η οριζόντια προτεραιότητα αναφέρεται στη νομοθεσία, είτε 
στις αιτιολογικές σκέψεις, είτε στους στόχους του 
προγράμματος, είτε στις αρχές του 

1 – Μερική 
ενσωμάτωση 

Η οριζόντια προτεραιότητα αναφέρεται στη νομοθεσία είτε 
στις αιτιολογικές σκέψεις, είτε στους στόχους του 
προγράμματος, είτε στις αρχές του και υπάρχουν δείκτες που 
συνδέονται με την προτεραιότητα 

2 – Πλήρης 
ενσωμάτωση 

 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

  

Πλήρης ενσωμάτωση

Μερική ενσωμάτωση

Περιορισμένη ενσωμάτωση

Κλίμα

Βιοποικιλότητα
Φύλο

ΣΒΑ

Ψηφιακή μετάβαση

ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΣΕ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΤΠΑ)

ΕΚΤ+

ΚΓΠ (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ)

ΕΤΘΑΥ 

LIFE

ΜΔΜ

ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο

ΜΠΒ ΙΙΙ
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Παράρτημα 1.3 – Τιμές-στόχος για τις δαπάνες καθοριζόμενες 
για τις οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής 

Κριτήρια Βαθμολογία που 
δόθηκε 

Το πρόγραμμα δαπανών δεν έχει τιμές-στόχο για τις δαπάνες, 
ούτε ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για την οριζόντια 
προτεραιότητα 

0 – Περιορισμένη 
ενσωμάτωση 

Το πρόγραμμα δαπανών δεν έχει μεν τιμές-στόχο για τις 
δαπάνες, υπάρχει ωστόσο ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
την οριζόντια προτεραιότητα πολιτικής 

1 – Μερική 
ενσωμάτωση 

Το πρόγραμμα δαπανών έχει τιμές-στόχο για τις δαπάνες για 
την οριζόντια προτεραιότητα ή το πλήρες πρόγραμμα 
συμβάλλει στην οριζόντια προτεραιότητα πολιτικής με ειδικά 
χρηματοδοτικά κονδύλια 

2 – Πλήρης 
ενσωμάτωση 

 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Πλήρης ενσωμάτωση

Μερική ενσωμάτωση

Περιορισμένη ενσωμάτωση

Κλίμα

Βιοποικιλότητα
Φύλο

ΣΒΑ

Ψηφιακή μετάβαση

ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΣΕ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΕΤΠΑ)

ΕΚΤ+

ΚΓΠ (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ)

ΕΤΘΑΥ 

LIFE

ΜΔΜ

ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο

ΜΠΒ ΙΙΙ
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Κεφάλαιο 2 

Το πλαίσιο επιδόσεων 
για τις οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής της Επιτροπής 

44



 

Περιεχόμενα 
Σημείο 

Εισαγωγή 2.1.‑2.3. 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης 2.4.‑2.6. 

Οι προτεραιότητες που αφορούν το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα είναι ενσωματωμένες στο πλαίσιο 
επιδόσεων 2.7.‑2.28. 
Σε πρόσφατους ελέγχους του ΕΕΣ διαπιστώθηκε ότι η 
συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στο κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα ήταν υπερεκτιμημένη 2.9.‑2.12. 

Οι αδυναμίες στα αναφερόμενα αριθμητικά στοιχεία δεν 
έχουν ακόμη αποκατασταθεί με τη νέα μεθοδολογία της 
Επιτροπής 2.13.‑2.20. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις δαπάνες, αλλά η 
αναφερόμενη πρόοδος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 
εκτιμήσεις 2.21.‑2.28. 

Έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την 
ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο 
επιδόσεων 2.29.‑2.46. 
Κατά τους ελέγχους του ΕΕΣ εντοπίστηκαν αδυναμίες στη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 2.31.‑2.32. 

Η πρώτη εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με τη συνολική 
συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων είχε αδυναμίες 2.33.‑2.43. 

Δεν υπάρχουν τιμές-στόχος για τις δαπάνες, ενώ ελάχιστοι 
είναι οι δείκτες για την ισότητα των φύλων 2.44.‑2.46. 
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Περιορισμένες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά 
με την πρόοδο των προγραμμάτων της ΕΕ προς την 
επίτευξη των ΣΒΑ 2.47.‑2.55. 
Από προηγούμενες εργασίες του ΕΕΣ έχει παρατηρηθεί ότι η 
Επιτροπή δεν αναφέρει στοιχεία σχετικά με τη συμβολή του 
προϋπολογισμού στους ΣΒΑ 2.49.‑2.51. 

Η Επιτροπή έχει αρχίσει να παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με 
τις συνδέσεις μεταξύ των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ 
και των ΣΒΑ 2.52.‑2.55. 

Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί νέα προτεραιότητα 2.56.‑2.61. 
Η Επιτροπή παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή 
συγκεκριμένων προγραμμάτων στην ψηφιακή μετάβαση 2.58.‑2.61. 

Συμπεράσματα και συστάσεις 2.62.‑2.68. 

Παραρτήματα 
Παράρτημα 2.1 – Κριτήρια ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν 
για να αξιολογηθεί το πλαίσιο επιδόσεων για το κλίμα, τη 
βιοποικιλότητα, την ισότητα των φύλων, τους ΣΒΑ και την 
ψηφιακή μετάβαση 

Παράρτημα 2.2 – Συνεισφορά στη δράση για το κλίμα το 
2021, εκτίμηση προηγούμενου έτους και ποσοστά-στόχοι 
που έχουν καθοριστεί στις βασικές νομικές πράξεις 

Παράρτημα 2.3 – Συνεισφορά στη δράση για το κλίμα 
το 2021 ως ποσοστό των συνολικών αναλήψεων 
υποχρεώσεων 

Παράρτημα 2.4 – Συνεισφορά στη βιοποικιλότητα το 2021 
και μελλοντικές εκτιμήσεις (σε δισ. ευρώ) 

Παράρτημα 2.5 – Συνεισφορά στην ισότητα των φύλων το 
2021, με βάση τον βαθμό (σε δισ. ευρώ) 
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Εισαγωγή 
2.1. Η ΕΕΔΕ της Επιτροπής βασίζεται σε διάφορες εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμματικών δηλώσεων που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού για τα 
47 προγράμματα δαπανών της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027. Για κάθε 
πρόγραμμα, η προγραμματική δήλωση παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά 
με τα ποσά που δεσμεύθηκαν και δαπανήθηκαν και την πρόοδο που σημειώθηκε 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του. Παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με 
τη συμβολή των προγραμμάτων στις οριζόντιες προτεραιότητες της ΕΕ. 

2.2. Σύμφωνα με τις εσωτερικές οδηγίες της Επιτροπής προς τις ΓΔ της σχετικά με 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού (γνωστές ως «εγκύκλιος του προϋπολογισμού»1), 
οι προγραμματικές δηλώσεις έπρεπε να περιέχουν εκτιμήσεις των δαπανών για τους 
στόχους που αφορούν το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την ισότητα των φύλων για την 
περίοδο 2021-2027, καθώς και παραδείγματα συναφών βασικών επιτευγμάτων. 

2.3. Το 2020 αναφέραμε ότι στις προγραμματικές δηλώσεις και στην ΕΕΔΕ 
παρασχέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή των προγραμμάτων δαπανών της 
ΕΕ σε διατομεακούς στόχους (όπως το κλίμα και η βιοποικιλότητα). Ωστόσο, 
επισημάναμε ότι ήταν περιορισμένες οι πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή τους 
στην ισότητα των φύλων και στους ΣΒΑ2. 

  

                                                      
1 Εγκύκλιος προϋπολογισμού για το 2023. Πάγιες οδηγίες, 15 Δεκεμβρίου 2021. 

2 Έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019. 
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης 
2.4. Στο παρόν κεφάλαιο, αξιολογούμε αν η Επιτροπή εφάρμοσε κατάλληλο 
πλαίσιο επιδόσεων για τη μέτρηση της στήριξης του προϋπολογισμού της ΕΕ στις 
διατομεακές προτεραιότητες3 των προγραμμάτων4 που καλύπτονται από το 
κεφάλαιο 1 (βλέπε σημεία 1.9-1.10). 

2.5. Δεν βασιστήκαμε μόνο στις προηγούμενες ελεγκτικές εργασίες μας, αλλά 
αξιολογήσαμε επιπλέον αν η Επιτροπή είχε εφαρμόσει ορθά τις κατάλληλες 
μεθοδολογίες για την παρακολούθηση των δαπανών σχετικά με τις επιλεγμένες 
προτεραιότητες για την περίοδο 2021-2027. Αξιολογήσαμε επίσης κατά πόσον ήταν 
ακριβή τα στοιχεία που είχε αναφέρει η Επιτροπή στις προγραμματικές δηλώσεις 
σχετικά με τη συμβολή των επιλεγμένων προγραμμάτων δαπανών στις οριζόντιες 
προτεραιότητες πολιτικής. Εστιάσαμε στις ΕΕΔΕ για το 2020 και το 2021. 

2.6. Όπως και για το κεφάλαιο 1, αντλήσαμε τα κριτήρια του ελέγχου μας από τη 
σχετική νομοθεσία και τις δεσμεύσεις της ΕΕ, καθώς και από τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τις οδηγίες που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Χρησιμοποιήσαμε επίσης τα 
γενικώς αποδεκτά κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΟΣΑ (βλέπε σημείο 1.11 
και παράρτημα 2.1). 

  

                                                      
3 Κλίμα, βιοποικιλότητα, ισότητα φύλων, ΣΒΑ και ψηφιακή μετάβαση. 

4 ΜΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΕ, ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΕΚΤ+, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΓΠ, ΕΤΘΑΥ, ΜΔΜ, LIFE, ΜΠΒ III, ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο. 
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Οι προτεραιότητες που αφορούν το 
κλίμα και τη βιοποικιλότητα είναι 
ενσωματωμένες στο πλαίσιο 
επιδόσεων 
2.7. Στην παρούσα ενότητα εστιάζουμε στο κατά πόσον η Επιτροπή εφάρμοσε 
κατάλληλο πλαίσιο επιδόσεων για τη μέτρηση της συμβολής του προϋπολογισμού της 
ΕΕ στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Στο γράφημα 2.1 
παρουσιάζονται τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε και η συνολική αξιολόγησή μας. 

Γράφημα 2.1 – Πλαίσιο επιδόσεων για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα 

Κλίμα Συνολική αξιολόγηση: Βιοποικιλότητα 

 
 

 
Συνολικά, διαπιστώσαμε ότι το κλίμα και η 

βιοποικιλότητα έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο 
επιδόσεων της Επιτροπής 

  

Συνιστώσα Αξιολόγηση Κριτήρια 

Πολιτική δέσμευση 
στο υψηλότερο 
επίπεδο 

 Η προτεραιότητα καλύπτεται από τη διοργανική συμφωνία και 
αποτελεί αντικείμενο της διοργανικής συνεργασίας σε 
δημοσιονομικά θέματα. 

Μετρήσιμοι στόχοι 
και δείκτες  Πολλά προγράμματα έχουν στόχους και δείκτες που σχετίζονται 

με αυτήν την προτεραιότητα. 
Τιμές-στόχος για τα 
αποτελέσματα 
υψηλού επιπέδου 

 Οι τιμές στόχος για τις δαπάνες καθορίζονται στον κανονισμό ή 
υπάρχει φιλοδοξία για συγκεκριμένο ποσοστό δαπανών ετησίως. 

Μεθοδολογία 
παρακολούθησης  Η Επιτροπή ανέπτυξε μεθοδολογία για τη μέτρηση των σχετικών 

δαπανών σε επίπεδο προγράμματος. 
Λογοδοσία μέσω 
αναφοράς στοιχείων  Η Επιτροπή ανέφερε ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στην 

ΕΕΔΕ, στην επισκόπηση των επιδόσεων των προγραμμάτων και 
στις προγραμματικές δηλώσεις. 

 

 Υλοποιήθηκε 

 Υλοποιήθηκε εν μέρει 

Πηγή: ΕΕΣ. 
Σημ.: Τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για την αξιολόγηση επεξηγούνται περαιτέρω στο 
παράρτημα 2.1. 

2.8. Η διοργανική συμφωνία για το ΠΔΠ 2021-2027 καλύπτει τις προτεραιότητες 
για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε μεγάλο αριθμό 
προγραμμάτων μέσω στόχων, δεικτών και τιμών-στόχου για τις δαπάνες. Η Επιτροπή 
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έχει αναπτύξει μεθοδολογίες για τη μέτρηση των σχετικών δαπανών σε επίπεδο 
προγράμματος, τις οποίες αξιολογήσαμε. Οι ακόλουθες ενότητες δείχνουν ότι 
υπάρχουν ορισμένες ανακρίβειες στις αναφερθείσες δαπάνες. 

Σε πρόσφατους ελέγχους του ΕΕΣ διαπιστώθηκε ότι η 
συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στο κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα ήταν υπερεκτιμημένη 

2.9. Κατά τον τελευταίο έλεγχό μας σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
κλίματος5, διαπιστώσαμε ότι οι αναφερθείσες δαπάνες της Επιτροπής για το 
ΠΔΠ 2014-2020 ήταν υπερεκτιμημένες, καθώς δεν ήταν όλες σχετικές με το κλίμα. 
Επισημάναμε ότι οι εφαρμοζόμενοι συντελεστές κατά την παρακολούθηση των 
δαπανών για το κλίμα δεν ήταν πάντα ρεαλιστικοί και ότι δεν είχαν ληφθεί υπόψη οι 
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις. 

2.10. Τον Ιούνιο του 2021, η Επιτροπή ανέφερε ότι η ΕΕ δαπάνησε το 20,1 % του 
προϋπολογισμού της για την περίοδο 2014-2020, ήτοι 216 δισεκατομμύρια ευρώ, για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, επιτυγχάνοντας έτσι την τιμή-στόχο 
του 20 %6. Τον Μάιο του 2022, αναφέραμε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν 
υπήρχαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συνεισφορά των δαπανών της ΕΕ στη 
δράση για το κλίμα, ενώ άλλες φορές η συνεισφορά ήταν υπερεκτιμημένη. Από την 
ανάλυσή μας προέκυψε ότι η Επιτροπή είχε καταγράψει αδικαιολόγητα περίπου 
72 δισεκατομμύρια ευρώ ως κλιματικές δαπάνες. Τον Ιούνιο του 2022, η Επιτροπή 
δήλωσε ότι από τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι, μεταξύ 2014 
και 2020, η ΕΕ διέθεσε το ποσό των 221 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή το 20,6 % 
του συνολικού πολυετούς προϋπολογισμού της, σε μέτρα που σχετίζονταν με το 
κλίμα7. 

                                                      
5 Ειδική έκθεση 09/2022, με τίτλο «Κλιματικές δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ της 

περιόδου 2014-2020 – Στην πραγματικότητα χαμηλότερες από τις αναφερθείσες». 

6 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού: 2020 Annual Management and 
Performance Report for the EU budget, τόμος I, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 2021. 

7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού: 2021 Annual Management and 
Performance Report for the EU budget, τόμος I, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 2022. 
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2.11. Κατά κανόνα, τα στοιχεία που αναφέρει η Επιτροπή βασίζονται στα 
προγραμματισμένα ή στα δεσμευμένα ποσά. Το 2019, επισημάναμε ότι, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, τα αναφερόμενα ποσά διογκώνονται από κονδύλια που δεν έχουν 
ακόμη χρησιμοποιηθεί ή εκταμιευθεί (λόγω, παραδείγματος χάριν, καθυστερήσεων 
των έργων, καθυστερημένων πληρωμών ή ανωριμότητας των έργων)8. Σε έκθεση 
του 2018, επισημάναμε τον αντίκτυπο που είχε αυτό την περίοδο 2007-20139, κατά 
την οποία το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού δεν επενδύθηκε. 

2.12. Όσον αφορά την ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας10, το 2020 αναφέραμε 
ότι η Επιτροπή υπερεκτίμησε τις δαπάνες για τη βιοποικιλότητα. Όπως στην 
περίπτωση των δαπανών για το κλίμα, η Επιτροπή δεν παρακολουθεί, ούτε 
αντισταθμίζει τις δαπάνες από καθεστώτα που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων. 

Οι αδυναμίες στα αναφερόμενα αριθμητικά στοιχεία δεν 
έχουν ακόμη αποκατασταθεί με τη νέα μεθοδολογία της 
Επιτροπής 

2.13. Η Επιτροπή ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, το 2021 στήριξε μέτρα 
σχετικά με το κλίμα ύψους περίπου 138 δισεκατομμυρίων ευρώ και μέτρα σχετικά με 
τη βιοποικιλότητα ύψους περίπου 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο γράφημα 2.2 
απεικονίζονται οι συνεισφορές και στις δύο προτεραιότητες από τα προγράμματα 
δαπανών της ΕΕ που επιλέξαμε (βλέπε παράρτημα 2.2 και παράρτημα 2.4). Συνολικά, 
τα προγράμματα αυτά συνεισέφεραν 29,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε κλιματικούς 
στόχους και 11,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε στόχους βιοποικιλότητας. 

                                                      
8 Ειδική έκθεση 19/2019, με τίτλο «INEA: απέφερε οφέλη, αλλά μένουν να αντιμετωπιστούν 

οι ελλείψεις του μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF)», σημείο IV. 

9 Ειδική έκθεση 17/2018, με τίτλο «H Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν με τις 
ενέργειές τους τη χαμηλή απορρόφηση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
χωρίς όμως να εστιάζουν επαρκώς στα αποτελέσματα». 

10 Ειδική έκθεση 13/2020, με τίτλο «Βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων: η συμβολή της 
ΚΓΠ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τη μείωσή της», σημεία 33, 34 και 35. 

51

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_19/SR_INEA_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_EL.pdf


 

Γράφημα 2.2 – Συνεισφορές για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα που 
πραγματοποιήθηκαν από τα ελεγχθέντα προγράμματα το 2021 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

2.14. Η ΚΓΠ είναι ο τομέας που συνεισφέρει τους περισσότερους πόρους από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Μετά τη 
δημοσίευση της ΕΕΔΕ για το 2021 στις 7 Ιουνίου 2022, η Επιτροπή εντόπισε σφάλματα 
στα δηλωθέντα ποσά για τις οριζόντιες προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης 
υπερεκτίμησης κατά 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ της συνεισφοράς της ΚΓΠ στους 
κλιματικούς στόχους λόγω σφάλματος εκ παραδρομής. Η Επιτροπή εξέδωσε 
διορθωμένη ΕΕΔΕ στις 11 Ιουλίου 202211, όπου αναφερόταν ότι η ΚΓΠ είχε 

                                                      
11 COM(2022) 401 final/2: ΕΕΔΕ, τόμος II, παραρτήματα μετά την έκδοση του διορθωτικού 

στις 11 Ιουλίου 2022 και κατάλογος των διορθώσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 
11 Ιουλίου 2022 στον ιστότοπο επισκόπησης των επιδόσεων των προγραμμάτων μετά την 
έκδοση της ΕΕΔΕ στις 7 Ιουνίου 2022.  

Αναλήψεις υποχρεώσεων 
2021

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 2021

σχετικά με 
δύο προτεραιότητες

Κλίμα 
29,2

(δισ. ευρώ)

Βιοποικιλότητα 
11,9

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΣΕ: 4,5

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΕ: 1,2

ΕΤΘΑΥ: 0,1

ΕΚΤ+: 0,1

ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗ: 13,6

ΜΠΒ ΙΙΙ: 1,6

LIFE: 0,7

ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον 
κόσμο: 10,8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: 0,3

ΜΔΜ: 0,01

ΚΓΠ: 57,4
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συνεισφέρει 17,2 δισεκατομμύρια ευρώ στους κλιματικούς στόχους και 
9,9 δισεκατομμύρια ευρώ στους στόχους της βιοποικιλότητας το 2021. 

2.15. Στην ειδική έκθεσή μας 09/2022 διαπιστώθηκε ότι οι κλιματικές δαπάνες της 
περιόδου 2014-2020 ήταν στην πραγματικότητα χαμηλότερες από αυτές που είχε 
αναφέρει η Επιτροπή12. Επισημαίνουμε ότι η Επιτροπή έχει επικαιροποιήσει τη 
μεθοδολογία της για την παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα 
(βλέπε σημείο 1.28) για το τρέχον ΠΔΠ. Μετά την παράταση ισχύος έως το 2022 των 
κανόνων της ΚΓΠ 2014-202013, η Επιτροπή δεν εφάρμοσε αυτή τη νέα μεθοδολογία 
στην ΚΓΠ για το 2021, χρησιμοποιώντας αντ’ αυτής την προηγούμενη. Εφαρμόζοντας 
την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε στην ειδική έκθεση 09/2022, 
υπολογίζουμε ότι το ποσό που ανέφερε η Επιτροπή (17,2 δισεκατομμύρια ευρώ) είναι 
υπερεκτιμημένο κατά 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ. 

2.16. Το 2020, αναφέραμε ότι η παρακολούθηση από την Επιτροπή των δαπανών 
της ΚΓΠ για τη βιοποικιλότητα ήταν αναξιόπιστη14. Λόγω της έλλειψης υποκείμενων 
δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε το ποσό κατά το οποίο έχουν 
υπερεκτιμηθεί, όπως κάναμε για τις κλιματικές δαπάνες. 

2.17. Υπάρχουν σαφείς συνεργίες μεταξύ των δράσεων που συμβάλλουν τόσο στο 
κλίμα όσο και στη βιοποικιλότητα (βλέπε σημείο 1.45). Πρόκειται για εγγενές στοιχείο 
της ενσωμάτωσης. Ωστόσο, η Επιτροπή αναφέρει χωριστά τη συνεισφορά της ΚΓΠ σε 
κάθε προτεραιότητα και δεν επισημαίνει συγκεκριμένα τις δαπάνες προγραμμάτων 
που συμβάλλουν σε περισσότερες από μία προτεραιότητες. Στο γράφημα 2.3 
καταδεικνύεται ότι από το σύνολο των 27,1 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΚΓΠ που 
συνεισφέρουν στο κλίμα και τη βιοποικιλότητα, τα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ 
συνεισφέρουν και στις δύο προτεραιότητες. 

                                                      
12 Ειδική έκθεση 09/2022, με τίτλο «Κλιματικές δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ της 

περιόδου 2014-2020 – Στην πραγματικότητα χαμηλότερες από τις αναφερθείσες», 
σημεία 26 έως 28. 

13 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 23ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για 
τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022. 

14 Ειδική έκθεση 13/2020, με τίτλο «Βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων: η συμβολή της 
ΚΓΠ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τη μείωσή της», σημείο 76. 
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Γράφημα 2.3 – Αλληλοεπικαλύψεις* μεταξύ των προτεραιοτήτων του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας στην ΚΓΠ 

 
Πηγή: ΕΕΣ, με βάση τις προγραμματικές δηλώσεις και τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI). 
* Δαπάνες του προγράμματος που συμβάλλουν σε ποσοστό 100 % σε μια προτεραιότητα και, 
συγχρόνως, κατά 40 % ή κατά 100 % σε μια άλλη. 

2.18. Η διοργανική συμφωνία15 απαιτεί από την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις 
υφιστάμενες αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ κλιματικών στόχων και στόχων 
βιοποικιλότητας κατά τον υπολογισμό της συμβολής των ετήσιων δαπανών στο 
πλαίσιο του ΠΔΠ στους στόχους βιοποικιλότητας. Παρόμοιες διατάξεις 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα LIFE16 και ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο17, 
καθώς και στα προγράμματα που καλύπτονται από τον κανονισμό περί κοινών 
διατάξεων18. Η Επιτροπή δεν ανέφερε τις αλληλοεπικαλύψεις που υπήρχαν μεταξύ 
των στόχων για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα στις προγραμματικές δηλώσεις ή στην 
ΕΕΔΕ για το 2021. 

                                                      
15 Διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μέρος II, παράγραφος 16, στοιχείο ε). 

16 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/783. 

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/947. 

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060. 

1,0

4,6

ΕΓΤΕ

ΕΓΤΑΑ

Κλίμα
17,2

Βιοποικιλότητα
9,9

Συνεισφορά της ΚΓΠ το 2021
στο κλίμα και στη βιοποικιλότητα

21,5

(δισ. ευρώ)

Λεπτομερή στοιχεία για τη συνεισφορά της ΚΓΠ το 2021 στο κλίμα και 
στη βιοποικιλότητα

5,6 δισ. ευρώ και στις 
δύο προτεραιότητες

27,1

7,1

5,3

10,1

4,6

11,6

5,6

4,3
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2.19. Στις προγραμματικές δηλώσεις για τον ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο και 
τον ΜΠΒ ΙΙΙ αναφέρθηκε ότι η συνεισφορά τους στη βιοποικιλότητα ήταν 
529 εκατομμύρια ευρώ και 33 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα. Διαπιστώσαμε ότι 
294 εκατομμύρια ευρώ (56 %) και 9,6 εκατομμύρια ευρώ (29 %) από αυτά τα ποσά, 
αντίστοιχα, συνεισέφεραν επίσης στη δράση για το κλίμα. Στην περίπτωση του 
προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, διάφορες δράσεις συμβάλλουν σε διάφορες 
προτεραιότητες. Παραδείγματος χάριν, δύο δράσεις19 συμβάλλουν 100 % στο κλίμα, 
αλλά ταυτόχρονα και στη βιοποικιλότητα και σε άλλες προτεραιότητες. Η Επιτροπή 
δεν έκανε ειδική μνεία στις αλληλοεπικαλύψεις αυτές. 

2.20. Το πρόγραμμα ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο αποτελεί ένα καλό 
παράδειγμα παρακολούθησης και αναφοράς στοιχείων σχετικά με τις 
«διασταυρούμενες» συνεισφορές στο κλίμα. Στη σχετική προγραμματική δήλωση για 
το σχέδιο προϋπολογισμού του 2021 αναφέρονται ποσά που συνεισφέρουν στην 
προσαρμογή, στον μετριασμό ή και στα δύο. Η Επιτροπή μάς έχει ενημερώσει ότι το 
JRC, στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, έχει ως στόχο την εκτίμηση αυτής της 
αλληλοεπικάλυψης των δαπανών για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα από το ΠΔΠ. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις δαπάνες, αλλά η αναφερόμενη 
πρόοδος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εκτιμήσεις  

2.21. Σε τομείς πολιτικής όπου η επίτευξη των κλιματικών στόχων αποτελεί 
πρωταρχική επιδίωξη, οι βασικές νομικές πράξεις που διέπουν ορισμένα 
προγράμματα δαπανών ορίζουν συγκεκριμένες τιμές-στόχο για τις συνεισφοράς 
στους κλιματικούς στόχους (βλέπε σημείο 1.24). Η Επιτροπή παρακολουθεί 
λεπτομερώς την ετήσια συνεισφορά κάθε προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων χωρίς τέτοιες συγκεκριμένες τιμές-στόχο) στις προγραμματικές 

                                                      
19 1) Θεματική ομάδα 5. Αποστολή 1 – Επιστήμες του κλίματος και λύσεις για το κλίμα: 100 % 

κλίμα, 36,40 % βιοποικιλότητα, 5,10 % καθαρός αέρας, 8,03 % ψηφιακή μετάβαση. 2) 
Θεματική ομάδα 6. Αποστολή 5 – Κλιματική δράση για το έδαφος, τους ωκεανούς και τα 
ύδατα: 100 % κλίμα, 38,40 % βιοποικιλότητα, 25,50 % καθαρός αέρας, 11,40 % ψηφιακή 
μετάβαση. 
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δηλώσεις20, και αναφέρει συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία στην κατάσταση 
προβλέψεων για το σχέδιο προϋπολογισμού21. 

2.22. Τον Ιούνιο του 2022, η Επιτροπή ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
βρισκόταν σε καλό δρόμο για την επίτευξη του συνολικού στόχου για το ποσοστό των 
συνδυασμένων δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ και του NGEU για τη στήριξη 
της κλιματικής δράσης κατά την περίοδο 2021-2027 (30 %), καθώς και για τις 
συγκεκριμένες τιμές-στόχο των προγραμμάτων δαπανών.  

2.23. Στις προγραμματικές δηλώσεις ή στην ΕΕΔΕ, η Επιτροπή δεν παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές δαπάνες για το κλίμα. Η μεθοδολογία της για 
την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής βασίζεται σε εκ των προτέρων εκτιμήσεις 
με καθορισμό «συντελεστών της ΕΕ για το κλίμα» στις δημοσιονομικές δεσμεύσεις. 
Προκειμένου να αξιολογήσει την πρόοδο προς την επίτευξη της συνολικής τιμή-
στόχου του 30 % για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή εκτίμησε την αναμενόμενη 
συνεισφορά κάθε προγράμματος δαπανών στη δράση για το κλίμα έως το 2027. Όσον 
αφορά τα προγράμματα που εξετάσαμε, η Επιτροπή εκτίμησε ότι η συνεισφορά για 
την περίοδο 2021-2027 θα ανέλθει στο 32 % του συνδυασμένου προϋπολογισμού 
τους (βλέπε παράρτημα 2.2). Για το 2021, στην αρχή της τρέχουσας περιόδου του 
ΠΔΠ, το ποσοστό των αναλήψεων υποχρεώσεων που συνεισέφεραν στους 
κλιματικούς στόχους για τα ίδια προγράμματα ήταν επίσης 32 %, γεγονός που 
σημαίνει ότι αυτές βρίσκονται σε καλό δρόμο ως προς την επίτευξη της τιμής-στόχου 
του 30 % για την περίοδο 2021-2027 (βλέπε παράρτημα 2.3). 

2.24. Τον Ιούνιο του 2021, στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2022, η Επιτροπή 
εκτίμησε τη συνεισφορά κάθε προγράμματος στο κλίμα για το 2021. Η συνολική 
εκτιμώμενη συνεισφορά για τα επιλεγμένα προγράμματα ήταν 48,2 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Τον Ιούνιο του 2022, στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2023, η Επιτροπή 
αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για το 2021, με αποτέλεσμα η συνολική συνεισφορά 
για τα επιλεγμένα προγράμματα να μειωθεί σε 29,2 δισεκατομμύρια ευρώ (βλέπε 
παράρτημα 2.2). Η διαφορά μεταξύ των δύο ετών (μείωση κατά 39 %) καταδεικνύει 
ότι οι εκτιμήσεις της Επιτροπής βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κατά προσέγγιση 
υπολογισμούς. Η Επιτροπή δήλωσε ότι θα επικαιροποιήσει τα αριθμητικά στοιχεία 

                                                      
20 COM(2022) 400: Draft General Budget of the European Union for the Financial Year 2023. 

Working Document Part I. Programme Statements of operational expenditure. 

21 SEC(2022) 250 στο έγγραφο COM(2022) 400: Statement of estimates of the European 
Commission for the financial year 2023, Ιούνιος 2022. 
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της για τις έως σήμερα δαπάνες και τις εκτιμώμενες μελλοντικές δαπάνες μόλις τα 
σχετικά δεδομένα καταστούν διαθέσιμα22. 

2.25. Η Επιτροπή βασίζει τις εκτιμήσεις της σχετικά με την συνεισφορά του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στο κλίμα για τα επόμενα έτη στις πλέον επικαιροποιημένες 
διαθέσιμες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
ακριβέστερες εκτιμήσεις για προγράμματα υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής, 
όπως τα Ορίζων Ευρώπη και ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο, τα οποία βασίζονται σε 
εγκεκριμένα προγράμματα εργασίας. Στην περίπτωση του προγράμματος 
Ορίζων Ευρώπη, εντοπίσαμε ένα καλό παράδειγμα μιας τέτοιας εκτίμησης. Η ΓΔ RTD 
εκτίμησε τη συνεισφορά του εν λόγω προγράμματος στο κλίμα για την 
περίοδο 2023-2024 με βάση εκ των προτέρων εκτιμήσεις της συνεισφοράς του 
προγράμματος εργασίας του στο κλίμα, καθώς και με βάση τα μεταδεδομένα 
παρακολούθησης των δαπανών που ήταν διαθέσιμα στα τέλη Απριλίου του 2022. Σε 
αυτή τη βάση, εντόπισε ότι υπήρχε κίνδυνος το Ορίζων Ευρώπη να μην επιτύχει την 
τιμή-στόχο του 35 % για τις κλιματικές δαπάνες την περίοδο 2023-2024. 

Δείκτες που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα 

2.26. Στις προγραμματικές δηλώσεις που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού 
για το 2023 γίνεται αναφορά στη δημοσιονομική εκτέλεση και τις επιδόσεις των 
προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027. Η εφαρμογή πολλών προγραμμάτων 
μόλις αρχίζει, και δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα αποτελέσματα. Οι βασικές νομικές 
πράξεις που διέπουν τα προγράμματα της περιόδου 2021-2027 καθορίζουν τους 
στόχους τους, καθώς και δείκτες για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της προόδου 
που σημειώνεται ως προς την επίτευξή τους. Η Επιτροπή εντόπισε κινδύνους και 
περιορισμούς στη χρήση και ερμηνεία των δεδομένων των δεικτών. 

2.27. Όπως διευκρινίζεται στο κεφάλαιο 1 (βλέπε σημείο 1.48), τα προγράμματα 
που εξετάσαμε περιλάμβαναν ορισμένους δείκτες που συνδέονταν με τις επιλεγμένες 
οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής. Επίσης, η Επιτροπή εργάζεται σε πιλοτικό έργο 
με σκοπό την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη συγκέντρωση των δεικτών που 
συνδέονται με τις οριζόντιες προτεραιότητες. Στον πίνακα 2.1 παρατίθενται 
παραδείγματα δεικτών από διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με το κλίμα, ενώ 
στον πίνακα 2.2 παρατίθενται παραδείγματα δεικτών από διαφορετικά προγράμματα 
που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα. 

                                                      
22 Όπ.π. 
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2.28. Διαπιστώσαμε ότι στην προγραμματική δήλωση για την περιφερειακή 
πολιτική αναλυόταν σαφώς η σχέση μεταξύ των επιδόσεων ενός προγράμματος και 
της συμβολής του στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Αναφέρονται ρητά 
10 δείκτες του προγράμματος23 που σχετίζονται με το κλίμα. Η δήλωση καταλήγει στο 
εξής συμπέρασμα ότι, γενικά, οι επιδόσεις όσον αφορά τους δείκτες που σχετίζονται 
με το κλίμα μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές με γνώμονα τη μέτρια ή 
ισχυρή τάση επίτευξης των τιμών-στόχου για το 2023. 

Πίνακας 2.1 – Παραδείγματα δεικτών από διάφορα προγράμματα που 
σχετίζονται με το κλίμα 

Χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα 

της ΕΕ 
Ονομασία δείκτη Είδος 

δείκτη 

Συχνότητα 
των 

δεδομένων 

ΜΔΜ 
Επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη 
για την επίτευξη της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Εκροής Ετησίως 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
(ΕΤΠΑ) 

Επιπλέον παραγόμενη ανανεώσιμη 
ενέργεια 

Αποτελέσμα
τος 

Πρώτα 
στοιχεία το 

2026 

LIFE 

Πληθυσμός που επωφελείται από τη 
μείωση της ευαλωτότητάς του έναντι 
των δυσμενών επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής 

Αντικτύπου Ετησίως 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των προγραμματικών δηλώσεων. 

                                                      
23 Δείκτες των ειδικών στόχων 4, 5 και 7. 
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Πίνακας 2.2 – Παραδείγματα δεικτών από διάφορα προγράμματα που 
σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα  

Χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα 

της ΕΕ 
Ονομασία δείκτη Είδος δείκτη Συχνότητα των 

δεδομένων 

LIFE 

Αριθμός έργων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
στρατηγικών έργων για τη φύση, 
που υλοποιούν σχέδια, 
στρατηγικές ή προγράμματα 
δράσης για την ενσωμάτωση της 
φύσης και της βιοποικιλότητας 

Εκροής Ετησίως 

ΕΤΘΑΥ 

Δράσεις που συμβάλλουν στην 
καλή περιβαλλοντική κατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποκατάστασης της φύσης, της 
διατήρησης, της προστασίας των 
οικοσυστημάτων, της 
βιοποικιλότητας, της υγείας και 
της καλής διαβίωσης των ζώων 

Αποτελέσματος Ετησίως 

ΜΓΑΔΣ – Η 
Ευρώπη στον 
κόσμο 

Περιοχή θαλάσσιων, χερσαίων και 
υδάτινων οικοσυστημάτων 
προστατευόμενη και/ή υπό 
βιώσιμη διαχείριση με τη στήριξη 
της ΕΕ 

Αποτελέσματος Ετησίως 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των προγραμματικών δηλώσεων. 
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Έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά 
την ενσωμάτωση της ισότητας των 
φύλων στο πλαίσιο επιδόσεων 
2.29. Στην παρούσα ενότητα, εστιάζουμε στο κατά πόσον η Επιτροπή εφάρμοσε 
κατάλληλο πλαίσιο επιδόσεων για τη μέτρηση της συμβολής του προϋπολογισμού της 
ΕΕ στην ισότητα των φύλων. Στο γράφημα 2.4 παρουσιάζονται τα κριτήρια που 
χρησιμοποιήσαμε και η συνολική αξιολόγησή μας. 

Γράφημα 2.4 – Πλαίσιο επιδόσεων για την ισότητα των φύλων 

Ισότητα των φύλων Συνολική αξιολόγηση: 

 
 

Συνολικά, διαπιστώσαμε ότι η ενσωμάτωση της ισότητας των 
φύλων είναι περιορισμένη και το πλαίσιο επιδόσεων έχει 

ολοκληρωθεί εν μέρει. 

Αξιολόγηση κάθε συνιστώσας επιδόσεων  

Συνιστώσα Αξιολόγηση Κριτήρια 

Πολιτική δέσμευση στο 
υψηλότερο επίπεδο  Η προτεραιότητα καλύπτεται από τη διοργανική συμφωνία και 

αποτελεί αντικείμενο της διοργανικής συνεργασίας σε δημοσιονομικά 
θέματα. 

Μετρήσιμοι στόχοι και 
δείκτες  Πολλά προγράμματα έχουν στόχους και δείκτες που σχετίζονται με 

αυτήν την προτεραιότητα. 
Τιμές-στόχος για τα 
αποτελέσματα 
υψηλού επιπέδου 

 Οι τιμές στόχος για τις δαπάνες καθορίζονται στον κανονισμό ή 
υπάρχει φιλοδοξία για συγκεκριμένο ποσοστό δαπανών ετησίως. 

Μεθοδολογία 
παρακολούθησης  Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μεθοδολογία για τη μέτρηση των σχετικών 

δαπανών σε επίπεδο προγράμματος. 
Λογοδοσία μέσω 
αναφοράς στοιχείων  Η Επιτροπή ανέφερε ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στην ΕΕΔΕ, 

στην επισκόπηση των επιδόσεων των προγραμμάτων και στις 
προγραμματικές δηλώσεις. 

 

 Υλοποιήθηκε 

 Υλοποιήθηκε εν μέρει 

 Δεν υλοποιήθηκε 
Πηγή: ΕΕΣ. 
Σημ.: Τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για την αξιολόγηση επεξηγούνται περαιτέρω στο 
παράρτημα 2.1. 
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2.30. Η διοργανική συμφωνία για το ΠΔΠ 2021-2027 καλύπτει την ισότητα των 
φύλων, και η Επιτροπή κατάρτισε πιλοτική μεθοδολογία για τη μέτρηση των σχετικών 
δαπανών. Δεν υπάρχει τιμή-στόχος για τις δαπάνες, και η Επιτροπή δεν έχει ακόμη 
διαπιστώσει αν είναι σημαντικός ο αριθμός των προγραμμάτων που θα είχαν 
αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων. Από τις ακόλουθες ενότητες προκύπτει ότι 
υπάρχουν αδυναμίες στον σχεδιασμό της και στην ακρίβεια των αναφερόμενων 
πληροφοριών. Επίσης, φαίνεται ότι, ενώ ορισμένα προγράμματα έχουν δείκτες ανά 
φύλο (δηλαδή δείκτες που αναλύονται περαιτέρω βάσει φύλου), αυτοί δεν 
χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση αναφορών ή την παρακολούθηση. 

Κατά τους ελέγχους του ΕΕΣ εντοπίστηκαν αδυναμίες στη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 

2.31. Στον έλεγχό μας σχετικά με τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου24, 
διαπιστώσαμε ότι ο κύκλος του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν λάμβανε καταλλήλως 
υπόψη την ισότητα των φύλων. Η Επιτροπή δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στην 
ανάλυση βάσει φύλου των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ, και έκανε 
ελάχιστη χρήση χωριστών κατά φύλο δεδομένων και δεικτών. Επίσης, στις 
προγραμματικές δηλώσεις και στην ΕΕΔΕ, η Επιτροπή δημοσιοποιούσε ελάχιστες 
πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό αντίκτυπο του προϋπολογισμού της ΕΕ στην 
ισότητα των φύλων. 

2.32. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κοινό σύστημα για την παρακολούθηση των 
κεφαλαίων που διατέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την ισότητα των φύλων στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το ΠΔΠ 2014-2020. Οι ΓΔ χρησιμοποίησαν 
διάφορες μεθόδους, προκειμένου να εκτιμήσουν τη συμβολή των προγραμμάτων 
τους στην ισότητα των φύλων. Αυτό σήμαινε ότι δεν ήταν δυνατός ο υπολογισμός της 
συνολικής συμβολής ολόκληρου του προϋπολογισμού της ΕΕ, οπότε η ΓΔ BUDG δεν 
ήταν σε θέση να καταλήξει σε ουσιαστική συνολική εκτίμηση της συμβολής του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στην ισότητα των φύλων. 

                                                      
24 Ειδική έκθεση 10/2021, με τίτλο «Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ: καιρός τα λόγια να γίνουν πράξη». 
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Η πρώτη εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με τη συνολική 
συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων είχε αδυναμίες 

2.33. Στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-202525, η Επιτροπή δήλωσε 
ότι θα εξέταζε τη δυνατότητα υπολογισμού των δαπανών που σχετίζονται με την 
ισότητα των φύλων σε προγραμματικό επίπεδο υπό το ΠΔΠ 2021-2027. Τον Νοέμβριο 
του 2020, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι 
η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μεθοδολογία για τη μέτρηση των σχετικών 
δαπανών για κάθε πρόγραμμα υπό το ΠΔΠ 2021-202726. 

2.34. Τον Οκτώβριο του 2021, το Συμβούλιο27 κάλεσε την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα άρτιο σύστημα για την παρακολούθηση των κεφαλαίων που διατίθενται και 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων, καθώς και να 
αναφέρει ετησίως στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται, 
προκειμένου να βελτιώσει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια του προϋπολογισμού. 
Κάλεσε την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά 
με τα κεφάλαια που διατίθενται και χρησιμοποιούνται για την ισότητα των φύλων σε 
επίπεδο προγραμμάτων στο ΠΔΠ 2021-2027. 

2.35. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει πιλοτική μεθοδολογία για την παρακολούθηση 
των δαπανών που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στο ΠΔΠ 2021-2027. Η 
μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε πιλοτικά σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα της 
ΕΕ κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2023. Στις 
προγραμματικές δηλώσεις που συνοδεύουν το σχέδιο αυτό, η Επιτροπή παρουσίασε 
πίνακα για κάθε πρόγραμμα, στον οποίο αναφέρεται η συμβολή του προγράμματος 
στην ισότητα των φύλων το 2021. Όλα τα προγράμματα κατέταξαν τις συνολικές 
ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων για το συγκεκριμένο έτος βάσει συστήματος 
βαθμολόγησης (βλέπε σημείο 1.35). Στην προγραμματική δήλωση για την 
περιφερειακή πολιτική, η συμβολή βασιζόταν στις εκτελεισθείσες ετήσιες αναλήψεις 
υποχρεώσεων. Ωστόσο, στην προγραμματική δήλωση για το ΕΚΤ+, η συμβολή 
βασίστηκε στις ετήσιες δαπάνες που εγκρίθηκαν, εκτιμήθηκαν ή προγραμματίστηκαν 
                                                      
25 COM(2020) 152 final: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών. Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025. 

26 Διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020. 

27 Συμπεράσματα του Συμβουλίου 12829/21. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ (ειδική έκθεση αριθ. 10/2021 του ΕΕΣ), 15 Οκτωβρίου 2021. 
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για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Στην περίπτωση του προγράμματος 
Ορίζων Ευρώπη, στην προγραμματική δήλωση επισημάνθηκε ότι δεν έχει ακόμη 
αναπτυχθεί μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δράσεων που συμβάλλουν 
στην ισότητα των φύλων.  

2.36. Καταφέραμε να αντιστοιχίσουμε την αναφερόμενη συμβολή στην ισότητα 
των φύλων για το 2021 με τις αναφερθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων μόνο για τρία28 
από τα 11 προγράμματα που εξετάσαμε. Επιπλέον, μετά τη δημοσίευση της ΕΕΔΕ, η 
Επιτροπή προέβη σε μεταγενέστερες διορθώσεις, μεταξύ άλλων σε αριθμητικά 
στοιχεία που αφορούσαν την ισότητα των φύλων29. 

2.37. Στο γράφημα 2.5 παρουσιάζεται σχηματικά η αναφερθείσα συμβολή στην 
ισότητα των φύλων του συνόλου του προϋπολογισμού για το 2021, καθώς και τα 
κριτήρια που χρησιμοποίησε η Επιτροπή. 

                                                      
28 ΔΣΕ, περιφερειακή πολιτική και ΕΤΘΑΥ. 

29 Κατάλογος των διορθώσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιουλίου 2022 στον ιστότοπο 
επισκόπησης των επιδόσεων των προγραμμάτων μετά την έκδοση του διορθωτικού της 
ΕΕΔΕ στις 11 Ιουλίου 2022. 
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Γράφημα 2.5 – Προϋπολογισμός της ΕΕ και προγράμματα που 
συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων 

 
Πηγή: ΕΕΣ, με βάση τα στοιχεία της Επιτροπής στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2023. 

2.38. Το σχέδιο προϋπολογισμού του 2023 και η ΕΕΔΕ δεν περιλάμβαναν 
ενοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που συνεισφέρουν στην ισότητα των 
φύλων. Δεν μπορέσαμε να αντιστοιχίσουμε τη βαθμολογία που ανέφερε η Επιτροπή30 
με τις επιμέρους πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα. 

2.39. Στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2023, η Επιτροπή ανέφερε ότι το 95 % 
των προγραμμάτων δαπανών είτε συμβάλλουν (βαθμοί 1 και 2) είτε ενδέχεται να 
συμβάλουν (βαθμός 0*) στην ισότητα των φύλων. Η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, με βάση τις επί του παρόντος διαθέσιμες πληροφορίες, λιγότερα 
από το 5 % των προγραμμάτων θα μπορούσαν να θεωρηθούν ουδέτερα ως προς τη 
διάσταση του φύλου. 

                                                      
30 Βαθμός 2: 5 προγράμματα· βαθμός 1: 6 προγράμματα· βαθμός 0: 7 προγράμματα· 

βαθμός 0*: 30 προγράμματα. 

0,3 11,7
8,8

331,6

0

100

200

300

1 βαθμός 2 βαθμοί 0 βαθμοί 0* βαθμοί

Η ισότητα των 
φύλων είναι ο 
κύριος στόχος

Η ισότητα των 
φύλων είναι 

σημαντικός στόχος

Πιθανός αλλά 
ασαφής αντίκτυπος 
στην ισότητα των 

φύλων

Ασήμαντος 
αντίκτυπος στην 

ισότητα των φύλων

Δισεκατομμύρια ευρώ 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Επιτροπής «με βάση τη 
μέγιστη βαθμολογία που αποδίδεται σε (ορισμένες από τις) 
παρεμβάσεις της».

5 10 22 33

1 βαθμός 2 βαθμοί 0 βαθμοί 0* βαθμοί

Αριθμός προγραμμάτων (εκ των οποίων ορισμένα με πολλαπλή βαθμολογία)
(και τα πέντε 
με πολλαπλή 
βαθμολογία)

(5) (14) (11)
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2.40. Η Επιτροπή άθροισε τα εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό ποσά των 
προγραμμάτων με βαθμούς 2, 1 και 0*. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της 
Επιτροπής, ο βαθμός 0* σημαίνει ότι η συμβολή του προγράμματος στην ισότητα των 
φύλων είναι ασαφής και θα πρέπει να επαναξιολογηθεί. 

2.41. Ο ΟΟΣΑ31 συνιστά τα προγράμματα να μην βαθμολογούνται, εάν η συμβολή 
τους στην ισότητα των φύλων δεν είναι σαφής. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η 
σύγχυση μεταξύ των δραστηριοτήτων που δεν συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων 
(βαθμός 0) και εκείνων των οποίων η συμβολή είναι άγνωστη (βαθμός 0*). Θεωρούμε 
ότι η εκτεταμένη χρήση από την Επιτροπή του βαθμού 0* (3332 προγράμματα) οδηγεί 
σε ασάφεια των πληροφοριών. 

2.42. Εξετάσαμε τις πληροφορίες που παρατίθενται στην ενότητα 6.4 των 
προγραμματικών δηλώσεων («Συμβολή στην ισότητα των φύλων») στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2023. Διαπιστώσαμε ότι, για 23 από τα 47 προγράμματα, η 
βαθμολογία που είχε δοθεί δεν αιτιολογούνταν επαρκώς, για 3 δε άλλα δεν υπήρχε 
καμία αιτιολόγηση. Για ακόμη 20, η παρατιθέμενη αιτιολόγηση δεν τεκμηριωνόταν 
και ήταν γενικόλογη. Από αυτά τα 23 προγράμματα, τα 15 δεν περιείχαν στοιχεία για 
συμβολή στον ΣΒΑ 5 για την ισότητα των φύλων. 

2.43. Στο παράρτημα 2.5 παρουσιάζεται η συμβολή των 11 επιλεγέντων 
προγραμμάτων στην ισότητα των φύλων, αναλυόμενη ανά βαθμό. Οκτώ από τα εν 
λόγω προγράμματα έδωσαν βαθμό 0* στο σύνολο των αναλήψεων υποχρεώσεων 
τους το 2021, ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποίησαν πολλαπλές βαθμολογίες (2, 1, 0 
και 0*). Διαπιστώσαμε ότι: 

o από τα οκτώ προγράμματα που χρησιμοποίησαν μόνο τον βαθμό 0*, για τρία33 
αναφέρονταν οι λόγοι για τους οποίους είχε δοθεί η βαθμολογία αυτή, ενώ μόνο 
σε ένα34 γινόταν μνεία της συμβολής στον ΣΒΑ 5 για την ισότητα των φύλων. 

o τα δύο προγράμματα εξωτερικής δράσης ακολούθησαν τη μεθοδολογία του 
ΟΟΣΑ και δεν χρησιμοποίησαν βαθμό 0*. 

                                                      
31 ΟΟΣΑ: Definition and minimum recommended criteria for the DAC gender equality policy 

marker, Δεκέμβριος 2016. 

32 Σε έντεκα προγράμματα χρησιμοποιήθηκαν επίσης άλλοι βαθμοί και μόνο σε 22 
χρησιμοποιήθηκε ο βαθμός 0*. 

33 Ψηφιακή ΕΕ, περιφερειακή πολιτική και ΕΚΤ+. 

34 LIFE. 
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Δεν υπάρχουν τιμές-στόχος για τις δαπάνες, ενώ ελάχιστοι 
είναι οι δείκτες για την ισότητα των φύλων 

2.44. Το ΠΔΠ 2021-2027 ορίζει έχει συγκεκριμένες τιμές-στόχο για τις δαπάνες για 
δράσεις που αφορούν το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, αλλά όχι κάτι ανάλογο για την 
ισότητα των φύλων. 

Δείκτες που σχετίζονται με το φύλο 

2.45. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1 (βλέπε σημείο 1.48), τα προγράμματα 
που εξετάσαμε περιλάμβαναν ορισμένους δείκτες που συνδέονταν με τις επιλεγμένες 
οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής. Στον πίνακα 2.3 παρουσιάζονται παραδείγματα 
δεικτών από διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων. 

Πίνακας 2.3 – Παραδείγματα δεικτών από διάφορα προγράμματα που 
σχετίζονται με την ισότητα των φύλων 

Χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα 

της ΕΕ 
Ονομασία δείκτη Είδος 

δείκτη 

Συχνότητα 
των 

δεδομένων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
(ΕΤΠΑ) 

Νέα ή εκσυγχρονισμένη ικανότητα για 
εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας και 
εκπαίδευσης 

Εκροής Ετησίως 

ΕΚΤ+ 
Άνεργοι συμμετέχοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων 

Εκροής Ετησίως 

ΜΓΑΔΣ – Η 
Ευρώπη στον 
κόσμο 

Ποσοστό της χρηματοδοτούμενης από την 
ΕΕ συνεργασίας για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης 
των γυναικών 

Εισροής Ετησίως 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των προγραμματικών δηλώσεων. 
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2.46. Οι δείκτες φύλου μπορούν να αναφέρονται σε ποσοτικούς δείκτες που 
βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία ανά φύλο35. Διαπιστώσαμε ότι, παρά τις νομικές 
απαιτήσεις για ανάλυση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά φύλο που 
ισχύουν για ορισμένα ταμεία36, οι προγραμματικές δηλώσεις δεν περιλάμβαναν 
τέτοιες πληροφορίες συνδεόμενες με τους δείκτες και τις τιμές-στόχο. 

                                                      
35 ΟΟΣΑ: DAC Network on Gender Equality. 

36 Για παράδειγμα, οι δείκτες του ΕΚΤ+, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη «Άνεργοι 
συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων», πρέπει να 
αναλύονται ανά γυναίκες, άνδρες και μη δυϊκά άτομα σύμφωνα με το παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Ιουνίου 2021, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και 
καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013. 
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Περιορισμένες οι διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο 
των προγραμμάτων της ΕΕ προς την 
επίτευξη των ΣΒΑ 
2.47. Στην παρούσα ενότητα, εξετάζουμε κατά πόσον η Επιτροπή εφάρμοσε 
κατάλληλο πλαίσιο επιδόσεων για τη μέτρηση της συμβολής του προϋπολογισμού της 
ΕΕ στους ΣΒΑ. Στο γράφημα 2.6 παρουσιάζονται τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε 
και η συνολική αξιολόγησή μας. 

Γράφημα 2.6 – Πλαίσιο επιδόσεων για τους ΣΒΑ 

ΣΒΑ Συνολική αξιολόγηση: 

 
 

Συνολικά, διαπιστώσαμε ότι η ενσωμάτωση των ΣΒΑ είναι 
περιορισμένη και το πλαίσιο επιδόσεων έχει ολοκληρωθεί εν 

μέρει. 

Αξιολόγηση κάθε συνιστώσας επιδόσεων  

Συνιστώσα Αξιολόγηση Κριτήρια 

Πολιτική δέσμευση στο 
υψηλότερο επίπεδο  Η προτεραιότητα καλύπτεται από τη διοργανική συμφωνία και 

αποτελεί αντικείμενο της διοργανικής συνεργασίας σε δημοσιονομικά 
θέματα. 

Μετρήσιμοι στόχοι και 
δείκτες  Πολλά προγράμματα έχουν στόχους και δείκτες που σχετίζονται με 

αυτήν την προτεραιότητα. 
Τιμές-στόχος για τα 
αποτελέσματα 
υψηλού επιπέδου 

 Οι τιμές στόχος για τις δαπάνες καθορίζονται στον κανονισμό ή 
υπάρχει φιλοδοξία για συγκεκριμένο ποσοστό δαπανών ετησίως. 

Μεθοδολογία 
παρακολούθησης  Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μεθοδολογία για τη μέτρηση των σχετικών 

δαπανών σε επίπεδο προγράμματος. 
Λογοδοσία μέσω 
αναφοράς στοιχείων  Η Επιτροπή ανέφερε ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στην ΕΕΔΕ, 

στην επισκόπηση των επιδόσεων των προγραμμάτων και στις 
προγραμματικές δηλώσεις. 

 

 Υλοποιήθηκε 

 Υλοποιήθηκε εν μέρει 

 Δεν υλοποιήθηκε 
Πηγή: ΕΕΣ. 
Σημ.: Τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για την αξιολόγηση επεξηγούνται περαιτέρω στο 
παράρτημα 2.1. 
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2.48. Η διοργανική συμφωνία για το ΠΔΠ 2021-2027 καλύπτει τους ΣΒΑ και 
περιέχει διάφορα προγράμματα με στόχους και δείκτες που αφορούν αυτή την 
προτεραιότητα. Η συμφωνία δεν περιλάμβανε τιμή-στόχο για τις δαπάνες και η 
Επιτροπή δεν έχει αναπτύξει μεθοδολογία για τη μέτρηση των σχετικών δαπανών για 
κάθε πρόγραμμα. Από τις ενότητες που ακολουθούν φαίνεται ότι υπάρχουν 
ανακρίβειες στις αναφερόμενες πληροφορίες. 

Από προηγούμενες εργασίες του ΕΕΣ έχει παρατηρηθεί ότι η 
Επιτροπή δεν αναφέρει στοιχεία σχετικά με τη συμβολή του 
προϋπολογισμού στους ΣΒΑ 

2.49. Σε επισκόπησή μας το 2019 σχετικά με την αναφορά στοιχείων για τη 
βιωσιμότητα37, αναφέραμε ότι, από το 2017, οι προγραμματικές δηλώσεις 
περιλαμβάνουν γενικές περιγραφές (χωρίς συγκεκριμένες οικονομικές τιμές) του 
τρόπου με τον οποίο το εκάστοτε πρόγραμμα συμβάλλει στους ΣΒΑ. Το 2018, η 
Επιτροπή έκρινε ότι σχεδόν κάθε πρόγραμμα συνέβαλλε σε έναν ή περισσότερους 
ΣΒΑ. 

2.50. Στην επισκόπησή μας αναγνωρίζαμε ότι η ενσωμάτωση στοιχείων για τη 
βιωσιμότητα στις αναφορές της Επιτροπής για τις επιδόσεις αποτελεί πρόκληση. 
Ωστόσο, προς διευκόλυνσή της, η Επιτροπή θα μπορούσε να εξορθολογίσει τους 
δείκτες επιδόσεων και να ευθυγραμμίσει καλύτερα τους συγκεκριμένους στόχους 
προγραμμάτων και πολιτικής με τους γενικούς στόχους υψηλού επιπέδου. 

2.51. Στην επισκόπηση επισημαινόταν επίσης η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο υποβολής εκθέσεων, με δείκτες παρακολούθησης των πραγματικών δαπανών 
για το κλίμα και των συναφών αποτελεσμάτων. Θεωρούσαμε ότι οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμοι για τη μέτρηση της προόδου ως προς την 
επίτευξη του ΣΒΑ που αφορά το κλίμα. 

                                                      
37 Επισκόπηση 07/2019 – «Αναφορά στοιχείων για τη βιωσιμότητα: απολογισμός σε επίπεδο 

θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ». 
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Η Επιτροπή έχει αρχίσει να παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με 
τις συνδέσεις μεταξύ των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ και 
των ΣΒΑ 

2.52. Με την εγκύκλιο της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 2023, ανατέθηκε
στις γενικές διευθύνσεις να απαριθμήσουν τους ΣΒΑ στους οποίους συμβάλλουν τα 
αντίστοιχα προγράμματά τους και να παράσχουν ενδεικτικά παραδείγματα. Στο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2023, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
41 προγράμματα συνέβαλαν σε τουλάχιστον έναν ΣΒΑ το 2021. Η Επιτροπή 
προσδιόρισε τους ΣΒΑ στους οποίους συμβάλλει κάθε πρόγραμμα της ΕΕ και ανέφερε 
παραδείγματα της συγκεκριμένης συμβολής. 

2.53. Εξετάσαμε τις συνολικές πληροφορίες στην ενότητα 6.5 των
προγραμματικών δηλώσεων («Συμβολή στους ΣΒΑ») και διαπιστώσαμε ότι τα 
περισσότερα προγράμματα συνέβαλαν σε τουλάχιστον έναν ΣΒΑ το 2021. Οι 
επιμέρους ΣΒΑ καλύπτονται κατά μέσο όρο από το ένα τρίτο των προγραμμάτων 
δαπανών (βλέπε γράφημα 2.7). 

Γράφημα 2.7 – Πληροφορίες σχετικά με τους ΣΒΑ στις προγραμματικές 
δηλώσεις 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

12 % 23 % 65 %
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και ποιοτικές πληροφορίες
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πληροφορίες
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2.54. Ο βαθμός στον οποίο οι προγραμματικές δηλώσεις παρείχαν πληροφορίες 
για τις επιδόσεις σχετικά με τους ΣΒΑ διέφερε σημαντικά. Όσον αφορά τα 
11 προγράμματα που επιλέξαμε, διαπιστώσαμε ότι (βλέπε γράφημα 2.8): 

o οκτώ προγράμματα παρείχαν οικονομικές πληροφορίες για τουλάχιστον έναν 
από τους 17 ΣΒΑ· 

o το ΕΚΤ+, ο ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο και η περιφερειακή πολιτική ήταν τα 
τρία προγράμματα που παρείχαν τις λεπτομερέστερες οικονομικές πληροφορίες· 

o ο ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο και το Ορίζων Ευρώπη ήταν τα μόνα δύο 
προγράμματα που κάλυπταν και τους 17 ΣΒΑ. 
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Γράφημα 2.8 – Λίγα προγράμματα παρέχουν λεπτομερείς οικονομικές 
πληροφορίες σχετικά με τους ΣΒΑ 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

Δείκτες που σχετίζονται με τους ΣΒΑ 

2.55. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1 (βλέπε σημείο 1.48), τα προγράμματα 
που εξετάσαμε περιλάμβαναν ορισμένους δείκτες που συνδέονταν με τις επιλεγμένες 
οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής. Στον πίνακα 2.4 παρουσιάζονται παραδείγματα 
δεικτών από διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με τους ΣΒΑ. 
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Πίνακας 2.4 – Παραδείγματα δεικτών από διάφορα προγράμματα που 
σχετίζονται με τους ΣΒΑ  

Χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα 

της ΕΕ 
Ονομασία δείκτη Είδος δείκτη 

Συχνότητα 
των 

δεδομένων 
ΜΓΑΔΣ – Η 
Ευρώπη στον 
κόσμο 

Αριθμός σπουδαστών και 
σπουδαστριών εγγεγραμμένων σε 
προγράμματα α) της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και β) της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
αριθμός ατόμων που έχουν 
επωφεληθεί από παρεμβάσεις 
ανάπτυξης δεξιοτήτων ή ΕΕΚ στον χώρο 
εργασίας, υποστηριζόμενες από την ΕΕ 

Εκροής Ετησίως 

ΜΠΒ III Ένταση ενέργειας μετρούμενη σε 
πρωτογενή ενέργεια και ΑΕΠ Αποτελέσματος Ετησίως 

ΜΠΒ III Ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 
ηλικίας 20 έως 64 ετών Αντικτύπου Ετησίως 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των προγραμματικών δηλώσεων. 
Σημ.: Αυτοί οι τρεις δείκτες αφορούν αντίστοιχα τον ΣΒΑ 4 «Ποιοτική εκπαίδευση», τον ΣΒΑ 7 «Προσιτή 
και καθαρή ενέργεια» και τον ΣΒΑ 8 «Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη». 
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Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί νέα 
προτεραιότητα 
2.56. Στην παρούσα ενότητα, εξετάζουμε κατά πόσον η Επιτροπή εφάρμοσε 
κατάλληλο πλαίσιο επιδόσεων για τη μέτρηση της συμβολής του προϋπολογισμού της 
ΕΕ στην ψηφιακή μετάβαση. Στο γράφημα 2.9 παρουσιάζονται τα κριτήρια που 
χρησιμοποιήσαμε και η συνολική αξιολόγησή μας. 

Γράφημα 2.9 – Πλαίσιο επιδόσεων για την ψηφιακή μετάβαση 

Ψηφιακή μετάβαση Συνολική αξιολόγηση: 

 
 

Συνολικά, διαπιστώσαμε ότι η ενσωμάτωση της ψηφιακής 
μετάβασης είναι περιορισμένη και το πλαίσιο επιδόσεων 

παραμένει ελλιπώς ανεπτυγμένο. 

Αξιολόγηση κάθε συνιστώσας επιδόσεων  

Συνιστώσα Αξιολόγηση Κριτήρια 

Πολιτική δέσμευση στο 
υψηλότερο επίπεδο  Η προτεραιότητα καλύπτεται από τη διοργανική συμφωνία και 

αποτελεί αντικείμενο της διοργανικής συνεργασίας σε δημοσιονομικά 
θέματα. 

Μετρήσιμοι στόχοι και 
δείκτες  Πολλά προγράμματα έχουν στόχους και δείκτες που σχετίζονται με 

αυτήν την προτεραιότητα. 
Τιμές-στόχος για τα 
αποτελέσματα 
υψηλού επιπέδου 

 Οι τιμές στόχος για τις δαπάνες καθορίζονται στον κανονισμό ή 
υπάρχει φιλοδοξία για συγκεκριμένο ποσοστό δαπανών ετησίως. 

Μεθοδολογία 
παρακολούθησης  Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μεθοδολογία για τη μέτρηση των σχετικών 

δαπανών σε επίπεδο προγράμματος. 
Λογοδοσία μέσω 
αναφοράς στοιχείων  Η Επιτροπή ανέφερε ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στην ΕΕΔΕ, 

στην επισκόπηση των επιδόσεων των προγραμμάτων και στις 
προγραμματικές δηλώσεις. 

 

 Υλοποιήθηκε 

 Υλοποιήθηκε εν μέρει 

 Δεν υλοποιήθηκε 
Πηγή: ΕΕΣ. 
Σημ.: Τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για την αξιολόγηση επεξηγούνται περαιτέρω στο 
παράρτημα 2.1. 

2.57. Η διοργανική συμφωνία για το ΠΔΠ 2021-2027 δεν καλύπτει την ψηφιακή 
μετάβαση. Η νομοθεσία για το ΠΔΠ και η διοργανική συμφωνία δεν καθορίζουν τιμές-
στόχο για τις δαπάνες, ούτε απαιτούν από την Επιτροπή να παρακολουθεί τις 
δαπάνες αυτές. Το NGEU εισάγει την ψηφιακή μετάβαση ως νέα προτεραιότητα στο 
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πλαίσιο του ΜΑΑ. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει ένα κριτήριο σύμφωνα με το οποίο 
τουλάχιστον το 20 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους του ΜΑΑ πρέπει να 
συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση38. 

Η Επιτροπή παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή 
συγκεκριμένων προγραμμάτων στην ψηφιακή μετάβαση 

2.58. Δεδομένου ότι η διοργανική συμφωνία δεν περιλάμβανε την ψηφιακή 
μετάβαση στις προτεραιότητες που πρέπει να ενσωματωθούν, η Επιτροπή δεν 
ανέφερε σχετικά στοιχεία στην ενότητα κάθε προγραμματικής δήλωσης που 
καθορίζει τη συμβολή του προγράμματος στις οριζόντιες προτεραιότητες. 

2.59. Ωστόσο, ανέφερε πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή μετάβαση για 
προγράμματα με συναφείς γενικούς ή ειδικούς στόχους. Παραδείγματος χάριν, τα 
επιτεύγματα του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» αναφέρονταν τόσο στην 
προγραμματική δήλωση όσο και στον τόμο ΙΙ της ΕΕΔΕ. 

Δείκτες που σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση 

2.60. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1 (βλέπε σημείο 1.48), τα προγράμματα 
που εξετάσαμε περιλάμβαναν ορισμένους δείκτες που συνδέονταν με τις επιλεγμένες 
οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής. Στον πίνακα 2.5 παρατίθενται παραδείγματα 
δεικτών από διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση. 

                                                      
38 Ειδική έκθεση 21/2022, με τίτλο «Η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και 

ανθεκτικότητας από την Επιτροπή – συνολικά επαρκής, ωστόσο υπάρχουν ακόμη κίνδυνοι 
κατά την υλοποίηση». 
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Πίνακας 2.5 – Παραδείγματα δεικτών από διάφορα προγράμματα που 
σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση 

Χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα 

της ΕΕ 
Ονομασία δείκτη Είδος δείκτη 

Συχνότητα 
των 

δεδομένων 

ΜΣΕ 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Νέες συνδέσεις με δίκτυα πολύ 
υψηλής χωρητικότητας για 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, 
και συνδέσεις πολύ υψηλής 
ποιότητας για τις τοπικές κοινότητες 

Αποτελέσματος Ετησίως 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
(ΕΤΠΑ) 

Πρόσθετες κατοικίες και 
επιχειρήσεις με συνδρομές σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου 
πολύ υψηλής χωρητικότητας 

Αποτελέσματος 
Πρώτα 

στοιχεία 
το 2026 

ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΕ Επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό 
ψηφιακής έντασης Αντικτύπου Ετησίως 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των προγραμματικών δηλώσεων. 

2.61. Το πλαίσιο αποτελεσμάτων του προγράμματος Παγκόσμια Ευρώπη (πρώην 
πλαίσιο αποτελεσμάτων της ΕΕ) περιλαμβάνει διάφορους δείκτες συνδεδεμένους με 
αυτήν την προτεραιότητα. Ωστόσο, αυτοί δεν συμπεριλήφθηκαν στο πλαίσιο 
επιδόσεων του προγράμματος ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο, καθώς το πλαίσιο 
αυτό δρομολογήθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο.  
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Συμπεράσματα και συστάσεις 
2.62. Με βάση την ανάλυση που παραθέτουμε στο κεφάλαιο 1, διαπιστώσαμε ότι 
οι προτεραιότητες του κλίματος, της βιοποικιλότητας, της ισότητας των φύλων, των 
ΣΒΑ και της ψηφιακής μετάβασης είχαν πράγματι ενσωματωθεί στα επιλεγμένα 
προγράμματα δαπανών. Ωστόσο, ο βαθμός της ενσωμάτωσης αυτής διαφέρει 
σημαντικά, με την ισότητα των φύλων να αποτελεί τη λιγότερο ενσωματωμένη 
προτεραιότητα (βλέπε σημείο 1.20). 

2.63. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις δαπάνες για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και 
την ισότητα των φύλων. Μάλιστα, έχει αναπτύξει πιλοτική μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των δαπανών για την ισότητα των φύλων, η οποία δεν είναι τόσο 
προηγμένη όσο εκείνη για τον υπολογισμό των δαπανών για το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα (βλέπε σημεία 1.25-1.37). 

2.64. Μόνο για τον στόχο για το κλίμα έχουν οριστεί επί του παρόντος 
συγκεκριμένες τιμές-στόχος σχετικά με το μερίδιο του προϋπολογισμού που 
αναμένεται να δαπανηθεί σχετικά, καθώς και για την παρακολούθηση της προόδου 
ως προς την επίτευξη αυτής της τιμής-στόχου για τις δαπάνες (βλέπε σημείο 1.24). 

2.65. Το 2019, η Επιτροπή δρομολόγησε πιλοτικό έργο για την ανάπτυξη 
εννοιολογικού πλαισίου με σκοπό τον υπολογισμό των συγκεντρωτικών 
αποτελεσμάτων σε διάφορα προγράμματα, για την απασχόληση, το κλίμα και την 
ψηφιοποίηση. Αναγνωρίζουμε την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης ενός πλαισίου 
επιδόσεων για τις οριζόντιες προτεραιότητες, αλλά θεωρούμε ότι η τρέχουσα 
πρόοδος είναι ανεπαρκής (βλέπε σημεία 1.50-1.51). 

Σύσταση 1 – Βελτίωση της ενσωμάτωσης των οριζόντιων 
προτεραιοτήτων πολιτικής στο πλαίσιο επιδόσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τη σκοπιμότητα της προσέγγισής της, η Επιτροπή 
οφείλει να βελτιώσει την ενσωμάτωση των οριζόντιων προτεραιοτήτων πολιτικής στο 
πλαίσιο επιδόσεων ως εξής: 

α) δίνοντας συνέχεια στα αποτελέσματα του πιλοτικού της έργου για τους δείκτες 
επιδόσεων που αναφέρονται στις επιπτώσεις των δαπανών του προϋπολογισμού 
στις οριζόντιες προτεραιότητες και εφαρμόζοντας κατάλληλα μέτρα, βάσει των 
συμπερασμάτων που θα εξαχθούν· 
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β) βελτιώνοντας τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δαπανών για την 
ισότητα των φύλων, ενισχύοντας τα ελάχιστα κριτήρια για την απόδοση των 
βαθμολογιών που χρησιμοποιούνται ως δείκτες ισότητας των φύλων της ΕΕ και 
ενσωματώνοντας την ισότητα των φύλων στα προγράμματα, στο πλαίσιο 
μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων· 

γ) αναλύοντας κατά πόσον και αποφασίζοντας με ποιον τρόπο θα παρακολουθήσει 
τις δαπάνες για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης και των ΣΒΑ. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: κατά την προετοιμασία του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που θα ισχύσει μετά το 2027 

2.66. Κάθε χρόνο, η ΓΔ BUDG εκδίδει οδηγίες, την «εγκύκλιο για τον 
προϋπολογισμό», απευθυνόμενες προς τις άλλες ΓΔ, με πληροφορίες σχετικά με την 
κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού. Η Επιτροπή εντόπισε διάφορα σφάλματα 
κωδικοποίησης στην ΕΕΔΕ που δημοσιεύθηκε στις 7 Ιουνίου 2022. Ορισμένα από 
αυτά τα σφάλματα ήταν σημαντικά και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξέδωσε 
διορθώσεις (βλέπε σημεία 1.52 και 2.14). Επιπλέον, θεωρούμε ότι έγιναν σε μεγάλο 
βαθμό εκτιμήσεις κατά προσέγγιση (βλέπε σημείο 2.24), τις οποίες η Επιτροπή δεν 
επεξήγησε επαρκώς. 

2.67. Η ύπαρξη προγραμμάτων που συμβάλλουν ταυτόχρονα σε πολλαπλές 
προτεραιότητες είναι εγγενές στοιχείο της ενσωμάτωσης, ενδέχεται δε να υπάρχουν 
συνεργίες μεταξύ των διαφόρων προτεραιοτήτων. Η ΕΕΔΕ δεν ανέλυε αυτές τις 
συνεργίες, ιδίως δε αυτές μεταξύ κλίματος και βιοποικιλότητας (βλέπε σημείο 1.45 
και σημεία 2.17-2.19). 

2.68. Συνολικά, η Επιτροπή εφάρμοσε ένα κατάλληλο πλαίσιο επιδόσεων για τη 
μέτρηση της συμβολής του προϋπολογισμού της ΕΕ στο κλίμα και τη βιοποικιλότητα. 
Το πλαίσιο επιδόσεων για τη μέτρηση της συμβολής του στην ισότητα των φύλων έχει 
μεν βελτιωθεί, αλλά έχει περιορισμούς, ενώ τα πλαίσια για τη μέτρηση της συμβολής 
του στους ΣΒΑ και στην ψηφιακή μετάβαση δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί (βλέπε 
σημεία 2.8, 2.30, 2.48 και 2.57). 
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Σύσταση 2 – Βελτίωση της αναφοράς στοιχείων σχετικά με τις 
οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής στην ετήσια έκθεση για τη 
διαχείριση και τις επιδόσεις και στις προγραμματικές δηλώσεις 

Προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία των πληροφοριών που αναφέρονται στη 
δέσμη των ενοποιημένων δημοσιονομικών εκθέσεων και εκθέσεων λογοδοσίας όσον 
αφορά τις οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής, τόσο για τα επιμέρους προγράμματα 
όσο και για τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο σύνολό του, η Επιτροπή οφείλει: 

α) κατά το δυνατόν, να παρουσιάζει στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις 
επιδόσεις ακριβείς χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες σχετικά με τις οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής· 

β) τόσο στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις όσο και στις 
προγραμματικές δηλώσεις, να ενημερώνει σχετικά με τη χρησιμοποίηση των 
δαπανών που συνεισφέρουν ταυτόχρονα σε περισσότερες οριζόντιες 
προτεραιότητες πολιτικής, ώστε να αναδεικνύονται καλύτερα οι συνεργίες 
μεταξύ των πολιτικών αυτών· επίσης, να αναπτύξει το μελλοντικό νέο λογιστικό 
σύστημά της κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των 
κεφαλαίων· 

γ) στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις να αναφέρει τις συνολικές 
δαπάνες του προϋπολογισμού που διαπιστώνεται ότι έχουν θετικό αντίκτυπο 
στην ισότητα των φύλων. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: για την προετοιμασία της 
ετήσιας έκθεσης για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του 2023, εκτός όσον αφορά το 
μελλοντικό λογιστικό σύστημα, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί για το επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 2.1 – Κριτήρια ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογηθεί το πλαίσιο επιδόσεων 
για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, την ισότητα των φύλων, τους ΣΒΑ και την ψηφιακή μετάβαση 

Συνιστώσα επιδόσεων Κριτήρια Αξιολόγηση της συνιστώσας επιδόσεων 

Πολιτική δέσμευση στο υψηλότερο 
επίπεδο 

Η προτεραιότητα δεν έχει ενσωματωθεί στη διοργανική συμφωνία και αποτελεί αντικείμενο 
της διοργανικής συνεργασίας σε δημοσιονομικά θέματα. 

Δεν υλοποιήθηκε 

Η προτεραιότητα έχει ενσωματωθεί στη διοργανική συμφωνία και αποτελεί αντικείμενο της 
διοργανικής συνεργασίας σε δημοσιονομικά θέματα. 

Υλοποιήθηκε 

Μετρήσιμοι στόχοι και δείκτες 

Ένας περιορισμένος αριθμός προγραμμάτων ενσωματώνει στόχους και δείκτες που 
σχετίζονται με αυτήν την προτεραιότητα. 

Δεν υλοποιήθηκε 

Ορισμένα προγράμματα ενσωματώνουν στόχους και δείκτες που σχετίζονται με αυτήν την 
προτεραιότητα. 

Υλοποιήθηκε εν μέρει 

Πολλά προγράμματα ενσωματώνουν στόχους και δείκτες που σχετίζονται με αυτές τις 
προτεραιότητες. 

Υλοποιήθηκε 

Τιμές-στόχος για τα αποτελέσματα 
υψηλού επιπέδου 

Οι τιμές-στόχος για τις δαπάνες δεν καθορίζονται στον κανονισμό και δεν υπάρχει φιλοδοξία 
για συγκεκριμένο ποσοστό δαπανών ετησίως. 

Δεν υλοποιήθηκε 

Οι τιμές-στόχος για τις δαπάνες καθορίζονται στον κανονισμό ή υπάρχει φιλοδοξία για 
συγκεκριμένο ποσοστό δαπανών ετησίως. 

Υλοποιήθηκε 

Μεθοδολογία παρακολούθησης 

Η Επιτροπή δεν έχει αναπτύξει μεθοδολογία για τη μέτρηση των σχετικών δαπανών σε 
επίπεδο προγράμματος. 

Δεν υλοποιήθηκε 

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μεθοδολογία για τη μέτρηση των σχετικών δαπανών σε επίπεδο 
προγράμματος. 

Υλοποιήθηκε 
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Συνιστώσα επιδόσεων Κριτήρια Αξιολόγηση της συνιστώσας επιδόσεων 

Λογοδοσία μέσω αναφοράς 
στοιχείων 

Η Επιτροπή ανέφερε ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στην ΕΕΔΕ, στην επισκόπηση των 
επιδόσεων των προγραμμάτων και στις προγραμματικές δηλώσεις σχετικά με την οριζόντια 
προτεραιότητα για ελάχιστα από τα προγράμματα. 

Δεν υλοποιήθηκε 

Η Επιτροπή ανέφερε ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στην ΕΕΔΕ, στην επισκόπηση των 
επιδόσεων των προγραμμάτων και στις προγραμματικές δηλώσεις σχετικά με την οριζόντια 
προτεραιότητα για ορισμένα από τα προγράμματα. 

Υλοποιήθηκε εν μέρει 

Η Επιτροπή ανέφερε πλήρως ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στην ΕΕΔΕ, στην 
επισκόπηση των επιδόσεων των προγραμμάτων και στις προγραμματικές δηλώσεις, σχετικά 
με την οριζόντια προτεραιότητα για όλα τα προγράμματα. 

 

Υλοποιήθηκε 

Συνολική αξιολόγηση 

Έχουν υλοποιηθεί λιγότερες από τις μισές συνιστώσες επιδόσεων. 0 – Δεν υλοποιήθηκε 

Έχουν υλοποιηθεί περίπου οι μισές συνιστώσες επιδόσεων.  1 – Υλοποιήθηκε εν μέρει 

Έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από τις μισές συνιστώσες επιδόσεων. 2 – Υλοποιήθηκε 
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Παράρτημα 2.2 – Συνεισφορά στη δράση για το κλίμα το 2021, εκτίμηση προηγούμενου έτους και 
ποσοστά-στόχοι που έχουν καθοριστεί στις βασικές νομικές πράξεις 

Πρόγραμμα  

Κλίμα 2021 (σχέδιο 
προϋπολογισμού 

2022) 
(δισ. ευρώ) 

Κλίμα 2021 (σχέδιο 
προϋπολογισμού 

2023) 
(δισ. ευρώ) 

Συνολικές εκτιμώμενες 
δαπάνες για το κλίμα 

2021-2027 
(δισ. ευρώ) 

Συνολικός 
προϋπολογισμός  

2021-2027 
(δισ. ευρώ) 

εκτίμηση %  
2021-2027 

Τιμές-στόχος 
σε βασικές 

πράξεις 
Ορίζων Ευρώπη 5 000 4 750 32 226 92 972 35 % 35 % 
ΜΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 4 284 4 194 20 944 33 109 63 % 60 % 
ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΕ 0 36 36 6 608 1 % ά.α. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 474 37 80 425 293 525 27 % (1) 
ΕΚΤ+ 1 075 0 6 450 118 122 5 % ά.α. 
ΚΓΠ 15 900 17 212 144 321 386 333 37 % 40 % 
ΕΤΘΑΥ 109 48 1 025 6 073 17 % ά.α. 
LIFE 446 375 2 979 5 457 55 % 61 % 
ΜΔΜ 0 9 20 045 20 097 100 % 100 % 
ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη 
στον κόσμο 3 618 2 037 27 879 79 756 35 % 30 % 
ΜΠΒ III 297 509 3 848 14 780 26 % 18 % 
ΣΥΝΟΛΟ 48 203 29 208 340 178 1 056 831 32 %  

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής.  
(1): 30 % ΕΤΠΑ και 37 % Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). 
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Παράρτημα 2.3 – Συνεισφορά στη δράση για το κλίμα το 2021 ως ποσοστό των συνολικών αναλήψεων 
υποχρεώσεων  

Πρόγραμμα 

Συνολικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων για το κλίμα – 
Προϋπολογισμός και NGEU 

(δισ. ευρώ) 

Συνολικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων το 2021 

(δισ. ευρώ) 
Ποσοστό (%) για το κλίμα 
που επιτεύχθηκε το 2021 

Τιμή-στόχος που έχει 
καθοριστεί στη βασική 

νομική πράξη 
Ορίζων Ευρώπη 4 750 13 586 35 % 35 % 
ΜΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 4 194 4 510 93 % 60 % 
ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΕ 36 1 160 3 % ά.α. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 37 261 14 % (1) 
ΕΚΤ+ 0 146 0 % ά.α. 
ΚΓΠ 17 212 57 389 30 % 40 % 
ΕΤΘΑΥ 48 107 45 % ά.α. 
LIFE 375 740 51 % 61 % 
ΜΔΜ 9 10 97 % 100 % 
ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον 
κόσμο 2 037 10 834 19 % 30 % 
ΜΠΒ III 509 1 572 32 % 18 % 
ΣΥΝΟΛΟ 29 208 90 313 32 %  

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής.  
(1): 30 % ΕΤΠΑ και 37 % ΤΣ. 
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Παράρτημα 2.4 – Συνεισφορά στη βιοποικιλότητα το 2021 και μελλοντικές εκτιμήσεις (σε δισ. ευρώ) 

Πρόγραμμα 
Βιοποικιλότητα 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Σύνολο  

2021-2027 
Ορίζων Ευρώπη 1 068 1 068 960 1 030 884 902 920 6 832 
ΜΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 0 2 050 2 424 2 826 3 252 3 705 4 184 18 441 
ΕΚΤ+ 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΓΠ 9 943 9 179 9 021 9 038 9 055 9 072 9 090 64 398 
ΕΤΘΑΥ 17 129 129 129 129 129 129 791 
LIFE 332 344 331 346 366 391 420 2 530 
ΜΔΜ 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΓΑΔΣ – Η 
Ευρώπη στον 
κόσμο 529 814 837 953 1 174 1 150 1 058 6 515 
ΜΠΒ III 33 84 94 96 96 97 102 602 
ΣΥΝΟΛΟ 11 922 13 668 13 796 14 418 14 956 15 446 15 903 100 109 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 
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Παράρτημα 2.5 – Συνεισφορά στην ισότητα των φύλων το 2021, με βάση τον βαθμό (σε δισ. ευρώ) 

Πρόγραμμα 
Βαθμός 2 για την 

ισότητα των φύλων 
Βαθμός 1 για την 

ισότητα των φύλων 
Βαθμός 0 για την 

ισότητα των φύλων 
Βαθμός 0* για την 

ισότητα των φύλων 

Συνολική συνεισφορά 
στην ισότητα των 

φύλων το 2021 
Ορίζων Ευρώπη 37,7 160,0 0,0 11 195,5 11 393,2 
ΜΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 0,0 0,0 0,0 4 510,1 4 510,1 
ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΕ 0,0 0,0 0,0 1 130,0 1 130,0 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 0,0 0,0 0,0 260,8 260,8 
ΕΚΤ+ 0,0 0,0 0,0 143,1 143,1 
ΚΓΠ 0,0 0,0 0,0 55 032,2 55 032,2 
ΕΤΘΑΥ 0,0 0,0 0,0 106,5 106,5 
LIFE 0,0 0,0 0,0 738,7 738,7 
ΜΔΜ 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 
ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη 
στον κόσμο 200,0 8 453,0 2 180,0 0,0 10 833,0 
ΜΠΒ III 42,8 498,4 1 025,1 0,0 1 566,3 
ΣΥΝΟΛΟ 280,5 9 111,4 3 205,1 73 121,8 85 717,8 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 
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Κεφάλαιο 3 

Μεταπαρακολούθηση των συστάσεών μας 
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Περιεχόμενα 
Σημείο 

Εισαγωγή 3.1.‑3.4.

Παρατηρήσεις 3.5.‑3.21.

Το ποσοστό των συστάσεων που έγιναν πλήρως δεκτές από 
τους ελεγχόμενούς μας αυξήθηκε 3.5.‑3.6. 

Συνολικά ελαφρά μείωση του ποσοστού των συστάσεων 
που υλοποιήθηκαν πλήρως ή ως επί το πλείστον 3.7.‑3.8. 

Το 75 % των συστάσεων που απευθύνονταν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιήθηκαν είτε πλήρως είτε ως επί 
το πλείστον 3.9.‑3.15. 

Το 70 % των συστάσεων που απευθύνονταν σε άλλους 
ελεγχόμενους υλοποιήθηκαν είτε πλήρως είτε ως επί το 
πλείστον 3.16.‑3.18. 

Μείωση του ποσοστού των συστάσεων που υλοποιήθηκαν 
εγκαίρως 3.19.‑3.20. 

Ο βαθμός υλοποίησης σχετίζεται με τον βαθμό αποδοχής 
των συστάσεων του ελέγχου από τους ελεγχόμενους 3.21. 

Συμπέρασμα 3.22.

Παραρτήματα 
Παράρτημα 3.1 – Αναλυτικά στοιχεία ανά έκθεση σχετικά με 
την υλοποίηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν 
το 2018 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Παράρτημα 3.2 – Αναλυτική κατάσταση ανά έκθεση ως προς 
την υλοποίηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν 
το 2018 – άλλοι ελεγχόμενοι 

Παράρτημα 3.3 – Ειδικές εκθέσεις των οποίων όλες οι 
συστάσεις προς την Επιτροπή υλοποιήθηκαν είτε πλήρως 
είτε ως επί το πλείστον 
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Εισαγωγή 
3.1. Κάθε χρόνο, εξετάζουμε κατά πόσον οι ελεγχόμενοί μας έλαβαν μέτρα σε
συνέχεια των συστάσεών μας, τρία χρόνια μετά τη διατύπωσή τους. Αυτή η 
διαδικασία μεταπαρακολούθησης αποτελεί σημαντικό στάδιο του κύκλου του 
ελέγχου. Αφενός, μας παρέχει αναπληροφόρηση σχετικά με το κατά πόσον οι 
ελεγχόμενοί μας προέβησαν στις ενέργειες που συστήσαμε και κατά πόσον τα 
ζητήματα που θέσαμε διευθετήθηκαν. Αφετέρου, παρέχει στους ελεγχόμενους 
κίνητρο για να υλοποιήσουν τις συστάσεις μας. Παράλληλα, είναι σημαντική για τον 
σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των μελλοντικών ελεγκτικών εργασιών μας, 
καθώς και για την καταγραφή και την παρακολούθηση των κινδύνων. 

3.2. Φέτος, αναλύσαμε συστάσεις προερχόμενες από 30 εκ των 35 ειδικών
εκθέσεων που δημοσιεύσαμε το 2018. Οι συστάσεις που διατυπώθηκαν σε 
πέντε ειδικές εκθέσεις1 δεν συμπεριλήφθηκαν στη διαδικασία αυτή, καθώς η 
υλοποίησή τους έχει αποτελέσει ή πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο 
μεταπαρακολούθησης στο πλαίσιο χωριστών ελέγχων. 

3.3. Συνολικά παρακολουθήσαμε τη συνέχεια που δόθηκε σε 325 συστάσεις.
Εξ αυτών, οι 255 απευθύνονταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι υπόλοιπες 70 
απευθύνονταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων. Όπως και στο παρελθόν, οι συστάσεις που 
απευθύνονταν αποκλειστικά σε κράτη μέλη δεν περιλήφθηκαν στην εμβέλεια της 
διαδικασίας μεταπαρακολούθησης. 

1 Ειδική έκθεση 22/2018 – «Η κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+: εκατομμύρια 
συμμετέχοντες και πολύπλευρη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η μέτρηση των 
επιδόσεων όμως χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων», ειδική έκθεση 27/2018 – «Η 
Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία: χρήσιμη στήριξη, χρειάζονται όμως 
βελτιώσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων», ειδική έκθεση 28/2018 – 
«Η πλειονότητα των μέτρων απλούστευσης που εισήχθησαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος “Ορίζων 2020” διευκόλυναν τους δικαιούχους, εξακολουθούν όμως να 
υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης», ειδική έκθεση 30/2018 – «Τα δικαιώματα των 
επιβατών της ΕΕ είναι πλήρη, όμως οι επιβάτες εξακολουθούν να πρέπει να αγωνίζονται 
για αυτά», και ειδική έκθεση 32/2018 – «Καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική: ευέλικτο αλλά χωρίς εστίαση». 
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3.4. Οι εργασίες μας βασίστηκαν σε επισκοπήσεις εγγράφων και συζητήσεις με 
ελεγχόμενους. Προς εξασφάλιση μιας δίκαιης και ισορροπημένης επισκόπησης, 
διαβιβάσαμε τις διαπιστώσεις μας στους ελεγχόμενους και λάβαμε υπόψη τις 
απαντήσεις τους στην οριστική μας ανάλυση. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή 
καταμέτρηση, οι συστάσεις ομαδοποιούνται ανάλογα με τον ελεγχόμενο στον οποίο 
κυρίως απευθύνονται (με την εξαίρεση της ειδικής έκθεσης 34/2018, καθώς οι 
συστάσεις που διατυπώθηκαν σε αυτήν απευθύνονταν και στα πέντε ελεγχθέντα 
θεσμικά όργανα). Τα αποτελέσματα των εργασιών μας αποτυπώνουν την κατάσταση 
στις αρχές Μαΐου 2022. 
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Παρατηρήσεις 

Το ποσοστό των συστάσεων που έγιναν πλήρως δεκτές από 
τους ελεγχόμενούς μας αυξήθηκε 

3.5. Από τις 325 συστάσεις που υποβάλαμε σε μεταπαρακολούθηση, οι 
ελεγχόμενοί μας είχαν κάνει πλήρως ή μερικώς δεκτές τις 300 (92 %) και δεν είχαν 
κάνει δεκτές τις 25 (8 %) (βλέπε γράφημα 3.1). 

3.6. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό των συστάσεων που έγιναν 
πλήρως δεκτές αυξήθηκε από 77 % σε 83 %, ενώ το συνολικό ποσοστό αυτών που 
έγιναν πλήρως ή εν μέρει δεκτές παρέμεινε σχετικά σταθερό. 

Γράφημα 3.1 – Αποδοχή από τους ελεγχόμενούς μας των συστάσεων 
που διατυπώσαμε στις ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύσαμε το 2017 και 
το 2018 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Συνολικά ελαφρά μείωση του ποσοστού των συστάσεων που 
υλοποιήθηκαν πλήρως ή ως επί το πλείστον 

3.7. Κατά τον χρόνο της διαδικασίας μεταπαρακολούθησης, για δεκαέξι από τις 
325 συστάσεις που αποτέλεσαν το αντικείμενό της δεν είχε ακόμη παρέλθει η 
προθεσμία υλοποίησης. Από τις υπόλοιπες 309, οι ελεγχόμενοι είχαν υλοποιήσει 
πλήρως τις 184 (60 %). Επιπλέον, είχαν υλοποιήσει ως επί το πλείστον άλλες 45 (15 %) 
(βλέπε γράφημα 3.2). 
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3.8. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό των συστάσεων που 
υλοποιήθηκαν πλήρως μειώθηκε από 70 % σε 60 %, ενώ το ποσοστό αυτών που 
υλοποιήθηκαν ως επί το πλείστον αυξήθηκε από 10 % σε 15 %. Το συνολικό ποσοστό 
των συστάσεων που υλοποιήθηκαν μόνον εν μέρει ή καθόλου παρέμεινε σχετικά 
σταθερό. Στο παράρτημα 3.1 και στο παράρτημα 3.2 παρουσιάζεται με περισσότερες 
λεπτομέρειες η πορεία υλοποίησης των συστάσεων. 

Γράφημα 3.2 – Υλοποίηση από τους ελεγχόμενούς μας των συστάσεων 
που διατυπώσαμε στις ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύσαμε το 2017 και 
το 2018 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Το 75 % των συστάσεων που απευθύνονταν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υλοποιήθηκαν είτε πλήρως είτε ως επί το πλείστον 

3.9. Ο συνολικός αριθμός των συστάσεων που απευθύνονταν στην Επιτροπή 
ανήλθε σε 321. Εξήντα έξι από αυτές διατυπώθηκαν στις πέντε ειδικές εκθέσεις 
(22/2018, 27/2018, 28/2018, 30/2018 και 32/2018) που αποτελούν αντικείμενο 
χωριστής διαδικασίας μεταπαρακολούθησης και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτονται από 
την παρούσα έκθεση (βλέπε σημείο 3.2). 

3.10. Κατά τον χρόνο της διαδικασίας μεταπαρακολούθησης, για δεκαέξι από τις 
255 συστάσεις που καλύψαμε δεν είχε ακόμη παρέλθει η προθεσμία υλοποίησης. 
Από τις υπόλοιπες 239, η Επιτροπή έχει υλοποιήσει πλήρως 148 (62 %) και ως επί το 
πλείστον άλλες 32 (13 %). Επιπλέον, υλοποίησε 28 (12 %) μερικώς, ενώ δεν υλοποίησε 
27 (11 %) (βλέπε γράφημα 3.3). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μη υλοποίηση των 
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συστάσεών μας από τους ελεγχόμενους οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν τις είχαν 
αποδεχθεί (βλέπε σημείο 3.21). Σε τέσσερις περιπτώσεις (2 %), δεν κρίναμε αναγκαία 
την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης, δεδομένου ότι η σύσταση είχε καταστεί 
άνευ αντικειμένου. 

Γράφημα 3.3 – Υλοποίηση των συστάσεων που απευθύναμε στην 
Επιτροπή στις ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύσαμε το 2018 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

3.11. Στο παράρτημα 3.1 παρουσιάζεται με περισσότερες λεπτομέρειες η πορεία 
υλοποίησης των συστάσεων. Περιγράφονται επίσης εν συντομία οι βελτιώσεις που 
επήλθαν και οι αδυναμίες που δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί όσον αφορά τις 
συστάσεις που έχουν υλοποιηθεί μερικώς. 

3.12. Η Επιτροπή υλοποίησε πλήρως ή ως επί το πλείστον τις συστάσεις που της 
απευθύνθηκαν σε 13 από τις 28 ειδικές εκθέσεις (βλέπε παράρτημα 3.3). 

3.13. Σε ορισμένες περιπτώσεις η άποψη της Επιτροπής διαφέρει από εκείνη του 
ΕΕΣ όσον αφορά το εάν και σε ποιον βαθμό έχουν υλοποιηθεί οι συστάσεις. Όταν η 
Επιτροπή θεωρεί ότι μια σύσταση έχει υλοποιηθεί πλήρως, συνήθως παύει να 
παρακολουθεί τη συνέχεια που δίδεται σε αυτή, ακόμη και αν εμείς αξιολογούμε 
διαφορετικά τον βαθμό υλοποίησης. 

3.14. Στο πλαίσιο των διαδικασιών μεταπαρακολούθησης που διενεργήσαμε 
το 2019 και το 2020, αξιολογήσαμε ως εκκρεμείς 101 συστάσεις που διατυπώθηκαν 
στις ειδικές εκθέσεις του 2016 και 47 συστάσεις που διατυπώθηκαν στις ειδικές 
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εκθέσεις του 20172. Φέτος, 132 από αυτές τις 148 συστάσεις εξακολουθούσαν να μην 
έχουν υλοποιηθεί και η Επιτροπή δεν παρακολουθούσε πλέον την υλοποίησή τους 
(βλέπε γράφημα 3.4). Η Επιτροπή δεν είχε κάνει δεκτές 36 από αυτές 
τις 132 συστάσεις στις ίδιες τις ειδικές εκθέσεις. Κατά τον χρόνο διενέργειας των 
διαδικασιών μεταπαρακολούθησης των τελευταίων δύο ετών, έκρινε ότι οι υπόλοιπες 
96 συστάσεις είχαν υλοποιηθεί πλήρως, μολονότι η δική μας άποψη ήταν 
διαφορετική. 

Γράφημα 3.4 – Μεταπαρακολούθηση των συστάσεων που 
διατυπώθηκαν στις ειδικές εκθέσεις του 2016 και του 2017 και δεν 
είχαν υλοποιηθεί πλήρως από την Επιτροπή κατά τον χρόνο διενέργειας 
των διαδικασιών μεταπαρακολούθησης των δύο προηγούμενων ετών 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

3.15. Η Επιτροπή εξακολούθησε να παρακολουθεί τη συνέχεια που δόθηκε στις 
υπόλοιπες 16 από τις 148 συστάσεις που δεν είχαν υλοποιηθεί πλήρως και θεωρεί ότι 
έχει έκτοτε ολοκληρώσει την υλοποίηση εννέα εξ αυτών. Κατ’ εφαρμογή της 
προσέγγισης μεταπαρακολούθησης που υιοθετήθηκε για τις εκκρεμείς συστάσεις των 
ειδικών εκθέσεων των ετών 2016 και 2017, εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τις 

                                                      
2 Βλέπε σημεία 7.11-7.12 της έκθεσής μας για το 2019 σχετικά με τις επιδόσεις του 

προϋπολογισμού της ΕΕ και σημεία 7.11-7.13 της έκθεσής μας για το 2020 σχετικά με τις 
επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ. 
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περιπτώσεις αυτές, αναλύοντας τα δεδομένα της Επιτροπής, αλλά δεν τις εξετάσαμε 
λεπτομερώς. 

Το 70 % των συστάσεων που απευθύνονταν σε άλλους 
ελεγχόμενους υλοποιήθηκαν είτε πλήρως είτε ως επί το 
πλείστον 

3.16. Οι ειδικές εκθέσεις 02/2018, 14/2018, 15/2018, 29/2018 και 34/2018 
περιείχαν συνολικά 70 συστάσεις απευθυνόμενες σε ελεγχόμενους πλην της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων 
και Επαγγελματικών Συντάξεων). 

3.17. Οι εν λόγω ελεγχόμενοι υλοποίησαν πλήρως 36 (51 %) από τις συστάσεις 
που τους απευθύνονταν. Επίσης, υλοποίησαν ως επί το πλείστον άλλες 13 (19 %) 
(βλέπε γράφημα 3.5). Από τις υπόλοιπες, υλοποίησαν επτά (10 %) μερικώς, ενώ δεν 
υλοποίησαν δύο (3 %). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο ελεγχόμενος δεν είχε κάνει 
δεκτή τη σύστασή μας. Σε τρεις περιπτώσεις (4 %) δεν κατέστη δυνατό να εξαχθεί 
συμπέρασμα (π.χ. επειδή δεν υπήρχαν νέα έργα προς αξιολόγηση) και σε εννέα (13 %) 
δεν κρίναμε αναγκαία την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης, δεδομένου ότι η 
σύσταση είχε καταστεί άνευ αντικειμένου. 

Γράφημα 3.5 – Υλοποίηση των συστάσεων που απευθύναμε σε 
ελεγχόμενους πλην της Επιτροπής στις ειδικές εκθέσεις που 
δημοσιεύσαμε το 2018 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 
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10 %
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4 %
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3.18. Στο παράρτημα 3.2 παρέχεται λεπτομερής επισκόπηση της πορείας 
υλοποίησης των εν λόγω συστάσεων που απευθύνονταν σε ελεγχόμενους πλην της 
Επιτροπής. Περιγράφονται επίσης εν συντομία οι βελτιώσεις που επήλθαν και οι 
αδυναμίες που δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί όσον αφορά τις συστάσεις που 
έχουν υλοποιηθεί μερικώς. 

Μείωση του ποσοστού των συστάσεων που υλοποιήθηκαν 
εγκαίρως 

3.19. Τα τελευταία χρόνια, ορίζουμε συστηματικά το χρονοδιάγραμμα για την 
υλοποίηση των συστάσεων που διατυπώνουμε στις ειδικές εκθέσεις μας. Τα 
χρονοδιαγράμματα συζητούνται και συμφωνούνται με τον ελεγχόμενο και 
προσδιορίζονται στις ειδικές εκθέσεις μας, ώστε να είναι σαφή για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

3.20. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό των συστάσεων που 
υλοποιήθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος μειώθηκε από 68 % 
σε 60 %, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό εκείνων σε σχέση με τις οποίες υπήρξε 
καθυστέρηση στην ανάληψη δράσης και εκείνων σε σχέση με τις οποίες δεν έγινε 
καμία ενέργεια (βλέπε γράφημα 3.6). Η αλλαγή αυτή μπορεί να αποδοθεί στο 
γεγονός ότι, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό των συστάσεων που 
δεν υλοποιήθηκαν πλήρως σημείωσε αύξηση. 
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Γράφημα 3.6 – Εμπρόθεσμος χαρακτήρας των μέτρων που έλαβαν οι 
ελεγχόμενοι σε συνέχεια των συστάσεων που διατυπώσαμε στις ειδικές 
εκθέσεις των ετών 2017 και 2018 

 
Σημ.: Δεν ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό οι συστάσεις για την υλοποίηση των οποίων δεν είχε 
οριστεί χρονοδιάγραμμα (17 περιπτώσεις το 2017), εκείνες για την υλοποίηση των οποίων δεν έχει 
παρέλθει η προθεσμία (πέντε περιπτώσεις το 2017 και 16 περιπτώσεις το 2018), εκείνες επί των 
οποίων δεν κατέστη δυνατό να εξαχθεί συμπέρασμα (τρεις περιπτώσεις το 2018) και εκείνες που πλέον 
είναι άνευ αντικειμένου (δύο περιπτώσεις το 2017 και 13 το 2018). 

Πηγή: ΕΕΣ. 

Ο βαθμός υλοποίησης σχετίζεται με τον βαθμό αποδοχής των 
συστάσεων του ελέγχου από τους ελεγχόμενους 

3.21. Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι το 84 % των συστάσεων που 
διατυπώθηκαν στις ειδικές εκθέσεις του 2018 και έγιναν δεκτές εν όλω ή εν μέρει από 
τους ελεγχόμενους υλοποιήθηκαν πλήρως ή ως επί το πλείστον. Αντιθέτως, μόλις 
πέντε (20 %) από τις 25 συστάσεις των ειδικών εκθέσεων του 2018 που δεν είχαν γίνει 
δεκτές από τους ελεγχόμενους υλοποιήθηκαν πλήρως ή ως επί το πλείστον. 
Στο γράφημα 3.7 παρουσιάζεται ο βαθμός υλοποίησης σε συνάρτηση με τον βαθμό 
αποδοχής της σύστασης. Προκύπτει ότι υψηλότερος βαθμός υλοποίησης σχετίζεται 
με υψηλότερο βαθμό αποδοχής των συστάσεων ελέγχου από τους ελεγχόμενους. 
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Γράφημα 3.7 – Βαθμός υλοποίησης των συστάσεων σε συνάρτηση με 
τον βαθμό αποδοχής τους από τους ελεγχόμενους  

 
Σημ.: Οι ποσοστιαίες τιμές που αποτυπώνουν τον βαθμό υλοποίησης σχετίζονται με τον αντίστοιχο 
βαθμό αποδοχής. Δεν ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό 16 περιπτώσεις συστάσεων για την 
υλοποίηση των οποίων δεν έχει παρέλθει η προθεσμία, τρεις περιπτώσεις επί των οποίων δεν κατέστη 
δυνατό να εξαχθεί συμπέρασμα και 13 περιπτώσεις στις οποίες οι συστάσεις είναι πλέον άνευ 
αντικειμένου. 

Πηγή: ΕΕΣ. 

Δεκτές Εν μέρει δεκτές Μη δεκτές

Υλοποιήθηκαν 
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15 % 24 % 8 %

Υλοποιήθηκαν
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11 % 24 % 8 %
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Συμπέρασμα 
3.22. Από την ανάλυσή μας προκύπτει πως, μολονότι το ποσοστό αποδοχής των 
συστάσεων που διατυπώθηκαν στις ειδικές εκθέσεις του 2018 είχε αυξηθεί από 77 % 
σε 83 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό των συστάσεων που 
υλοποιήθηκαν πλήρως ή ως επί το πλείστον μειώθηκε από 80 % σε 75 %. Ομοίως, το 
ποσοστό των συστάσεων που υλοποιήθηκαν εντός του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος μειώθηκε από 68 % πέρυσι σε 60 % φέτος. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 3.1 – Αναλυτικά στοιχεία ανά έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων που 
διατυπώθηκαν το 2018 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Βαθμός αποδοχής:  δεκτή· �  εν μέρει δεκτή·  μη δεκτή.  

Βαθμός τήρησης του χρονοδιαγράμματος:  έγκαιρη υλοποίηση·  καθυστέρηση στην υλοποίηση·  δεν έχει παρέλθει η προθεσμία·  καμία ενέργεια σε συνέχεια της 

σύστασης·  δεν αξιολογήθηκε ο βαθμός τήρησης του χρονοδιαγράμματος. 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

Ειδική 
έκθεση 01/2018 –  
«Κοινή βοήθεια για 
την υποστήριξη των 
έργων στις 
ευρωπαϊκές 
περιφέρειες (JASPERS) 
– καιρός να βελτιωθεί 
η στόχευση της 
πρωτοβουλίας» 

1 α) 122  x      
 

1 β) 122  x      
 

1 γ) 122  x      
 

1 δ) 122  x      
 

1 ε) 122   x     
 

2 α) 124  x      
 

2 β) 124  x      
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

3 α) 130   x     
 

3 β) 130  x      
 

4 α) 133    Για την περίοδο 2021-2027, η 
Επιτροπή δημοσίευσε το έγγραφο 
«Χάρτες πορείας για την ανάπτυξη 
διοικητικών ικανοτήτων», στο οποίο 
καθόρισε τον ρόλο που (κατόπιν 
αιτήματος) μπορεί να διαδραματίσει 
η JASPERS στην παροχή βοήθειας 
στα κράτη μέλη, προκειμένου να 
προσδιορίσουν τρόπους 
αντιμετώπισης των αδυναμιών τους 
στον τομέα της προετοιμασίας και 
της αξιολόγησης έργων. Η 
στρατηγική τεχνικής βοήθειας της 
Επιτροπής δεν συμπεριέλαβε 
δραστηριότητες ανάπτυξης 
ικανοτήτων στο πλαίσιο της JASPERS 
(ιδίως εκείνες που προσφέρονται 
από το τμήμα της πλατφόρμας 
δικτύωσης και του κέντρου 
ικανοτήτων, που προορίζονται να 
συμπληρώσουν τις τυποποιημένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες της) για 
την αντιμετώπιση περιπτώσεων στις 
οποίες η διοικητική ικανότητα των 
κρατών μελών δεν επαρκούσε. 

   
 

4 β) 133   x     
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

5 α) 138    Κατά τον χρόνο της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης (Αύγουστος 2021), οι 
εργασίες για τη βελτίωση του 
συστήματος παρακολούθησης της 
JASPERS μετά το 2021 βρίσκονταν 
ακόμη σε εξέλιξη. Η Επιτροπή δεν 
έχει αναπτύξει ακόμη 
ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο 
να καλύπτει το σύνολο των 
υπηρεσιών, για την παρακολούθηση 
του βαθμού επίτευξης των 
μακροπρόθεσμων και 
βραχυπρόθεσμων στόχων της 
JASPERS. 

   
 

5 β) 138    Η Επιτροπή παρουσίασε την 
ενδιάμεση αξιολόγηση της JASPERS. 
Το περιεχόμενό της ανταποκρίνεται 
εν μέρει στη σύσταση του ΕΕΣ. Η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη 
διασφαλίσει τον αρκούντως 
διεξοδικό χαρακτήρα των τρεχουσών 
και των μελλοντικών αξιολογήσεων 
της JASPERS και, ως εκ τούτου, δεν 
μπορεί να εξαγάγει συμπεράσματα 
σχετικά με το κατά πόσον η 
πρωτοβουλία έχει επιτύχει τους 
κύριους στόχους της. Οι εργασίες για 
τη βελτίωση της παρακολούθησης 
συνεχίζονται, στο πλαίσιο του νέου 
συμβουλευτικού κόμβου InvestEU. 
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

5 γ) 138    Το 2017, η JASPERS εισήγαγε τον νέο 
βασικό δείκτη επιδόσεων (ΒΔΕ) 
«Σταθμισμένος μέσος όρος 
ολοκληρωθεισών αναθέσεων ανά 
εμπειρογνώμονα». Ωστόσο, αυτός 
δεν επαρκεί για τη βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας της JASPERS, 
και ιδίως για να διασφαλιστεί ότι το 
πραγματικό κόστος της βοήθειας 
που παρέχεται για κάθε ανάθεση 
υπόκειται σε αξιόπιστη 
παρακολούθηση και συγκρίνεται με 
τις εκροές και τα αποτελέσματα της 
πρωτοβουλίας. Ούτε η εμβέλεια της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της 
JASPERS, όπως διενεργείται επί του 
παρόντος, παρέχει τέτοια 
διασφάλιση. Η Επιτροπή και η 
JASPERS συνεχίζουν τη συνεργασία 
τους για την εφαρμογή των ΒΔΕ στο 
πλαίσιο του InvestEU. 

   
 

5 δ) 138     x   
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

Ειδική 
έκθεση 03/2018 – 
«Έλεγχος της 
διαδικασίας 
μακροοικονομικών 
ανισορροπιών (ΔΜΑ)» 

1 i) 101     x   
 

1 ii) 101     x   
 

1 iii) 101     x   
 

1 iv) 101     x   
 

2 i) 104  x      
 

2 ii) 104 
 

   x   
 

2 iii) 104     x   
 

2 iv) 104 
 

   x   
 

3 i) 107  x      
 

3 ii) 107  x      
 

4 108  x      
 

5 i) 110  x      
 

5 ii) 110  x      
 

6 i) 111   x     
 

6 ii) 111   x     
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

Ειδική 
έκθεση 04/2018 – 
«Συνδρομή της ΕΕ 
προς τη Μιανμάρ/ 
Βιρμανία» 

1 (1η 
περίπτωση) 

63  x      
 

1 (2η 
περίπτωση) 

63  x      
 

1 (3η 
περίπτωση) 

63    Υπό το πρίσμα της μεταβολής της 
πολιτικής κατάστασης, η Επιτροπή 
χρειάστηκε να τροποποιήσει τον 
τρόπο λειτουργίας της στη Μιανμάρ. 
Μέσω του μηχανισμού «Nexus 
Response Mechanism», η Επιτροπή 
καλύπτει πλέον τα περισσότερα 
τμήματα της χώρας, λόγω των 
παρατεταμένων κρίσεων που 
αντιμετωπίζουν. Δεν παρουσίασε 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 
έχει κατατάξει κατά προτεραιότητα 
τις περιφέρειες της χώρας βάσει του 
επείγοντος χαρακτήρα των αναγκών 
και του επιπέδου στήριξης που 
παρέχουν άλλοι χορηγοί βοήθειας. 

   
 

2 (1η 
περίπτωση) 

64  x      
 

2 (2η 
περίπτωση) 

64  x      
 

3 65  x      
 

4 66 
 

   x   
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

5 (1η 
περίπτωση) 

68   x     
 

5 (2η 
περίπτωση) 

68  x      
 

6 (1η 
περίπτωση) 

69  x      
 

6 (2η 
περίπτωση) 

69  x      
 

Ειδική 
έκθεση 05/2018 –  
«Ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές 
για βιώσιμη αγροτική 
ανάπτυξη: σημαντικές 
δυνατότητες 
συνεργιών που 
παραμένουν εν 
πολλοίς 
αναξιοποίητες» 

1 85   x     
 

2 86   x     
 

3 88  x      
 

4 91   x     
 

5 93  x      
 

1 α) 67  x      
 

1 β) 67  x      
 

2 67    Η Επιτροπή (και ιδίως η 
νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας) χρησιμοποιεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό δεδομένα που 
είναι ευκόλως προσβάσιμα στα 
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

Ειδική 
έκθεση 06/2018 –  
«Ελεύθερη 
κυκλοφορία των 
εργαζομένων – 
εγγυημένη ως 
θεμελιώδης 
ελευθερία, αλλά η 
κινητικότητα των 
εργαζομένων μπορεί 
να ωφεληθεί από την 
καλύτερη στόχευση 
των πόρων της ΕΕ» 

κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό 
μπορεί ενδεχομένως να εντοπίζει 
περιπτώσεις ή τομείς διακρίσεων. 
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας δεν είναι ακόμη σε θέση 
να παρέχει συστηματική επισκόπηση 
των τομέων διακρίσεων που 
σχετίζονται με την ελεύθερη 
κυκλοφορία ή των διαφορών που 
εντοπίζονται στο πλαίσιο αυτό 
μεταξύ των κρατών μελών. 

3 67  x      
 

4 67  x      
 

5 α) 67  x      
 

5 β) 67  x      
 

Ειδική 
έκθεση 07/2018 –  
«Προενταξιακή 
βοήθεια της ΕΕ προς 
την Τουρκία: μόνο 
περιορισμένα 
αποτελέσματα μέχρι 
τώρα» 

1 60  x      
 

2 61  x      
 

3 α) 63  x      
 

3 β) 63  x      
 

3 γ) 63  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_EL.pdf


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

3 δ) 63  x      
 

4 64  x      
 

5 65  x      
 

Ειδική 
έκθεση 08/2018 –  
«Στήριξη των 
παραγωγικών 
επενδύσεων σε 
επιχειρήσεις από την 
ΕΕ: χρειάζεται 
μεγαλύτερη έμφαση 
στη βιωσιμότητα» 

1 β) 100      x   

4 104      x   

5 α) 105  x      
 

Ειδική 
έκθεση 09/2018 –  
«Συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα στην ΕΕ: 
Πολλαπλές αδυναμίες 
και περιορισμένα 
οφέλη» 

1 78  x      
 

3 β) 84       x  

4 β) 90 
 

   x   
 

5 α) 92 
 

   x   
 

5 γ) 92  x      
 

1 75  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_EL.pdf


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

Ειδική 
έκθεση 10/2018 –  
«Καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης για τους 
γεωργούς – σε καλό 

2 α) 77 
 

   x   
 

2 β) 77  x      
 

2 γ) 77  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_EL.pdf


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

δρόμο από άποψη 
λειτουργίας, με 
περιορισμένη όμως 
συμβολή στην 
απλούστευση, τη 
στόχευση και τη 
σύγκλιση των 
επιπέδων ενίσχυσης» 

3 85    Η Επιτροπή διενήργησε εκτίμηση 
επιπτώσεων προκειμένου να 
αναλύσει τις αλλαγές στο μοντέλο 
υλοποίησης της στήριξης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης (ΚΒΕ). Η εκτίμηση αυτή 
δεν κάλυψε πλήρως όλους τους 
παράγοντες που επηρεάζουν το 
εισόδημα των γεωργικών 
νοικοκυριών, οι οποίοι αναφέρονται 
στη σύστασή μας. Η αδυναμία αυτή 
είχε ήδη επισημανθεί στη 
γνώμη 7/2018 του ΕΕΣ. Στο πλαίσιο 
του νέου μοντέλου υλοποίησης της 
στήριξης, τα στρατηγικά σχέδια της 
κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) 
πρέπει να βασίζονται σε ειδικές 
αξιολογήσεις αναγκών, σαφείς 
στόχους και ποσοτικοποιημένες 
τιμές-στόχο για κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια. Εξακολουθεί να μην 
είναι σαφές κατά πόσον η Επιτροπή, 
κατά την αξιολόγηση των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
μπόρεσε να συνδέσει τα 
προτεινόμενα μέτρα με κατάλληλους 
επιχειρησιακούς στόχους και τιμές 
βάσης, για τη μέτρηση των 
επιδόσεων της στήριξης στο πλαίσιο 
του ΚΒΕ. 

   
 

1 77  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_EL.pdf


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

Ειδική 
έκθεση 11/2018:  
«Νέες επιλογές για τη 
χρηματοδότηση έργων 
αγροτικής ανάπτυξης: 
αν και απλούστερες, 
δεν εστιάζουν στα 
αποτελέσματα» 

2 78  x      
 

3 (1η 
περίπτωση) 

80  x      
 

3 (2η 
περίπτωση) 

80  x      
 

4 82  x      
 

Ειδική 
έκθεση 12/2018:  
«Ευρυζωνικότητα στα 
κράτη μέλη της ΕΕ: 
παρά την πρόοδο που 
έχει συντελεστεί, δεν 
πρόκειται να 
επιτευχθούν όλοι οι 
στόχοι της 
στρατηγικής 
“Ευρώπη 2020”» 

1 87  x      
 

3 87   x     
 

5 87   x     
 

6 87  x      
 

7 87   x     
 

8 87   x     
 

Ειδική 
έκθεση 13/2018:  
«Αντιμετώπιση της 
ριζοσπαστικοποίησης 
που οδηγεί στην 
τρομοκρατία: η 
Επιτροπή 
ανταποκρίθηκε στις 

1 α) 40  x      
 

1 β) 40  x      
 

2 α) 40  x      
 

2 β) 40  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_EL.pdf


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

ανάγκες των κρατών 
μελών, αλλά ο 
συντονισμός και η 
αξιολόγηση 
εμφανίζουν ορισμένες 
αδυναμίες» 

2 γ) 40  x      
 

2 δ) 40  x      
 

2 ε) 40  x      
 

3 α) 42    Η Επιτροπή έχει πλέον προσδιορίσει 
στόχους, δείκτες και εργαλεία για τη 
μέτρηση της επιτυχίας της δράσης 
της και της οικονομικής 
αποδοτικότητάς της όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής. 
Ωστόσο, δεν έχει δημοσιεύσει 
εκθέσεις αξιολόγησης της προόδου 
προς την επίτευξη των στόχων 
αυτών. Μικρός αριθμός των δεικτών 
που αναφέρθηκαν ανωτέρω 
χρησιμοποιήθηκε για την αναφορά 
στοιχείων, οι οποίοι δεν καθιστούν 
δυνατή την αξιολόγηση της 
συνολικής αποτελεσματικότητας και 
της οικονομικής αποδοτικότητας της 
πολιτικής για την καταπολέμηση της 
ριζοσπαστικοποίησης συνολικά. 

   
 

3 β) 42  x      
 

3 γ) 42  x      
 

3 δ) 42    Μολονότι η Επιτροπή ζητεί από τους 
αιτούντες να υποβάλουν αξιολόγηση 
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

των σχεδίων τους, δεν τους 
υποχρεώνει να παρουσιάζουν τον 
τρόπο με τον οποίο θα μετρούν την 
αποτελεσματικότητά τους. Ως εκ 
τούτου, οι προτάσεις έργων που 
υποβάλλονται εξακολουθούν να 
παρουσιάζουν τις αδυναμίες που 
αναφέρονται στην ειδική έκθεση. 

Ειδική 
έκθεση 14/2018:  
«Χημικά, βιολογικά, 
ραδιολογικά και 
πυρηνικά κέντρα 
αριστείας της ΕΕ: 
απαιτείται μεγαλύτερη 
πρόοδος» 

1 α) 65   x     
 

1 β) 65  x      
 

1 γ) 65  x      
 

2 67  x      
 

4 69  x      
 

5 α) 70  x      
 

5 β) 70  x      
 

6 α) 71   x     
 

6 β) 71   x     
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EL.pdf


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

Ειδική 
έκθεση 15/2018 –  
«Ενίσχυση των 
ικανοτήτων των 
δυνάμεων εσωτερικής 
ασφάλειας στον 
Νίγηρα και το Μάλι: 
περιορισμένη και αργή 
η πρόοδος» 

1 (2η 
περίπτωση) 

64  x      
 

1 (3η 
περίπτωση) 

64  x      
 

3 (2η 
περίπτωση) 

66  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_EL.pdf


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

Ειδική 
έκθεση 16/2018 –  
«Εκ των υστέρων 
επισκόπηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ: 
ένα σύστημα με καλά 
θεμέλια αλλά και 
ελλείψεις» 

1 α)  87    Η Επιτροπή έχει σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά την παροχή 
καθοδήγησης για τη διατύπωση των 
ρητρών παρακολούθησης. 
Διαπιστώσαμε δύο σημαντικές 
βελτιώσεις: α) την έκδοση (και 
επικαιροποίηση) ενός εργαλείου, 
που αναφέρεται ρητά στις ρήτρες 
επανεξέτασης και τη σχετική 
ορολογία, και β) την πρόταση της 
Επιτροπής προς τους συννομοθέτες 
«να αναπτύξουν κοινούς ορισμούς 
και να προσδιορίσουν βέλτιστες 
πρακτικές μέσω του τακτικού 
διαλόγου στο πλαίσιο της 
διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου». 
Ωστόσο, μένει να σημειωθεί 
ουσιαστική πρόοδος προς την 
κατεύθυνση ενός διοργανικού 
εγχειριδίου πρακτικής. 

   
 

1 β) 87 
 

   x   
 

2 α) 92   x     
 

2 β) 92     x   
 

2 γ) 92  x      
 

3 92  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_EL.pdf


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

4 α) 95   x     
 

4 β) 95  x      
 

5 96  x      
 

Ειδική 
έκθεση 17/2018 –  
«Η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη 
αντιμετώπισαν με τις 
ενέργειές τους τη 
χαμηλή απορρόφηση 
κατά τα τελευταία έτη 
της περιόδου 
προγραμματισμού 200
7-2013, χωρίς όμως να 
εστιάζουν επαρκώς 
στα αποτελέσματα» 

1 90   x     
 

2 α) 90  x      
 

2 β) 90   x     
 

3 α) 90  x      
 

3 β) 90  x      
 

3 γ) 90  x      
 

4 90    Η Επιτροπή έχει αναλάβει 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 
διοικητικής ικανότητας στα κράτη 
μέλη. Κατά την αξιολόγηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, οι 
αρμόδιοι υπάλληλοι οφείλουν πλέον 
να εξετάζουν την ορθότητα της 
λογικής παρέμβασης, τον καθορισμό 
δεικτών και τιμών-στόχου και άλλες 
πτυχές που σχετίζονται με τις 
επιδόσεις. Ωστόσο, η εστίαση στα 
αποτελέσματα παραμένει 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EL.pdf


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

ανεπαρκής. Όπως αναφέρεται στην 
ειδική έκθεσή μας 24/2021, η 
αποδέσμευση του αποθεματικού 
επίδοσης για την περίοδο 2014-2020 
βασίστηκε κυρίως στην επίτευξη από 
τα κράτη μέλη των τιμών-στόχου 
τους όσον αφορά τις δαπάνες και τις 
εκροές και λιγότερο από το 1 % των 
δεικτών αφορούσε τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα. Επιπλέον, πολλά 
ορόσημα τροποποιήθηκαν πριν από 
την επανεξέταση των επιδόσεων, με 
αποτέλεσμα την αποδέσμευση 
υψηλότερου ποσοστού του 
αποθεματικού επίδοσης (82 % αντί 
του 56 %). 

Ειδική 
έκθεση 18/2018 –  
«Εκπληρώνεται ο 
κύριος στόχος του 
προληπτικού σκέλους 
του Συμφώνου 
Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης;» 

1 α) 137 
 

   x   
 

1 β) 137 
 

   x   
 

1 γ) 137    Η επανεξέταση που διενήργησε η 
Επιτροπή καλύπτει ορισμένες πτυχές 
της αποτελεσματικότητας του 
πίνακα των απαιτούμενων 
προσαρμογών, σύμφωνα με την 
«από κοινού συμφωνηθείσα θέση 
σχετικά με την ευελιξία στο πλαίσιο 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης» του 2016. Ωστόσο, δεν 
παρέχει λεπτομερή αξιολόγηση 
τριών σημαντικών παραμέτρων: α) 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_EL.pdf


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

των σωρευτικών επιπτώσεων, σε 
κάθε ετήσια αξιολόγηση, των 
επιτρεπόμενων αποκλίσεων για το 
συγκεκριμένο έτος και τα δύο 
προηγούμενα· β) των διαφορών 
μεταξύ του ρυθμού μείωσης του 
χρέους που προκύπτει από τις 
απαιτήσεις του πίνακα και εκείνου 
που προκύπτει από τον κανόνα για 
το χρέος· γ) περισσότερο 
συγκεκριμένων (ή σαφέστερων) 
παραμέτρων για τη δημοσιονομική 
προσαρμογή στις υπερχρεωμένες 
χώρες σε κανονική (>0,5 %) και 
ευνοϊκή συγκυρία (>=0.75 % ή 
>=1 %), ανάλογα με το επίπεδο 
χρέους κάθε χώρας. 

2 α) 141 
 

   x   
 

2 β) 141 
 

   x   
 

2 γ) 141  x      
 

3 142     x   
 

4 α) 143   x     
 

4 β) 143  x      
 

4 γ) 143  x      
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

4 δ) 143  x      
 

5 α) 145 
 

   x   
 

5 β) 145 
 

   x   
 

5 γ) 145 
 

   x   
 

6 α) 146  x      
 

6 β) 146  x      
 

Ειδική 
έκθεση 19/2018 –  
«Ευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό δίκτυο 
υψηλής ταχύτητας: 
προς το παρόν, τίποτε 
άλλο από ένα 
αναποτελεσματικό 
συνονθύλευμα» 

1 (1η 
περίπτωση) 

106  x      
 

1 (2η 
περίπτωση) 

106  x      
 

2 (1η 
περίπτωση) 

106  x      
 

2 (2η 
περίπτωση) 

106     x   
 

2 (3η 
περίπτωση) 

106      x   

2 (4η 
περίπτωση) 

106  x      
 

2 (5η 
περίπτωση) 

106 
 

   x   
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_EL.pdf
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

2 (6η 
περίπτωση) 

106  x      
 

3 (1η 
περίπτωση) 

106  x      
 

3 (2η 
περίπτωση) 

106  x      
 

3 (3η 
περίπτωση) 

106  x      
 

4 (1η 
περίπτωση) 

106  x      
 

4 (2η 
περίπτωση) 

106  x      
 

4 (3η 
περίπτωση) 

106  x      
 

4 (4η 
περίπτωση) 

106    Η Επιτροπή έχει προβεί σε ενέργειες 
για τη θέσπιση χωριστού μέτρου 
σχετικά με την ακρίβεια των 
υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας και η 
διαδικασία διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ωστόσο, ο εκτελεστικός κανονισμός 
(ΕΕ) 2015/1100 της Επιτροπής δεν 
έχει αναθεωρηθεί ακόμη ώστε να 
προβλεφθεί χωριστή υποχρέωση 
αναφοράς στοιχείων σχετικά με την 
ακρίβεια των σιδηροδρόμων υψηλής 
ταχύτητας (με πρότυπο πλαίσιο και 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:32015R1100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:32015R1100


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

μεθοδολογία για την υποβολή των 
εκθέσεων). 

4 (5η 
περίπτωση) 

106  x      
 

Ειδική 
έκθεση 20/2018 –  
«Αφρικανική 
Αρχιτεκτονική Ειρήνης 
και Ασφάλειας: 
αναγκαία η 
επανεστίαση της 
στήριξης της ΕΕ» 

1 (1η 
περίπτωση) 

63  x      
 

1 (2η 
περίπτωση) 

63  x      
 

1 
(τελευταία 

φράση) 

63  x      
 

2 (1η 
περίπτωση) 

64  x      
 

2 (2η 
περίπτωση) 

64   x     
 

2 (3η 
περίπτωση) 

64  x      
 

2 (4η 
περίπτωση) 

64  x      
 

2 β) 83  x      
 

3 α) 83  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_EL.pdf


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

Ειδική 
έκθεση 21/2018 –  
«Η επιλογή και η 
παρακολούθηση των 
έργων του ΕΤΠΑ και 
του ΕΚΤ την 
περίοδο 2014–2020 
εξακολουθούν να 
εστιάζουν κυρίως στις 
εκροές» 

3 β) 83  x      
 

Ειδική 
έκθεση 23/2018 –  
«Ατμοσφαιρική 
ρύπανση: Η προστασία 
της υγείας μας 
παραμένει 
ανεπαρκής» 

1 α) 89  x      
 

1 β) 89  x      
 

1 γ) 89  x      
 

2 α) 90    Η Επιτροπή διενήργησε εκτίμηση 
επιπτώσεων στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για την 
επικαιροποίηση των οριακών τιμών 
και των τιμών-στόχου της ΕΕ σε 
συμφωνία με τις πλέον πρόσφατες 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ. Η 
υποβολή νομοθετικής πρότασης 
προγραμματίζεται για το δεύτερο 
εξάμηνο του 2022. 

    

2 β) 90    Η Επιτροπή διενήργησε εκτίμηση 
επιπτώσεων, πραγματοποίησε 
συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και συγκέντρωσε τις 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_EL.pdf


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

παρατηρήσεις τους σχετικά με τις 
παρεμβάσεις πολιτικής, στο πλαίσιο 
των προπαρασκευαστικών εργασιών 
για τη βελτίωση των σχεδίων για την 
ποιότητα του αέρα. Δεδομένου ότι 
έκανε εν μέρει μόνο δεκτή τη 
σύσταση αυτή, δεν έχει θέσει σε 
εφαρμογή ειδικά πρόσθετα 
εργαλεία για την περαιτέρω εστίαση 
των σχεδίων για την ποιότητα του 
αέρα στην επίτευξη αποτελεσμάτων. 
Η υποβολή νομοθετικής πρότασης 
προγραμματίζεται για το δεύτερο 
εξάμηνο του 2022. 

2 γ) 90    Η Επιτροπή διενήργησε εκτίμηση 
επιπτώσεων και πραγματοποίησε 
συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη στο πλαίσιο των 
προπαρασκευαστικών εργασιών για 
τη βελτίωση των σχεδίων για την 
ποιότητα του αέρα. Για 
περισσότερες πληροφορίες, βλέπε 
παρατηρήσεις σχετικά με τη 
σύσταση 2 α). 

    

2 δ) 90    Η Επιτροπή διενήργησε εκτίμηση 
επιπτώσεων και πραγματοποίησε 
συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη στο πλαίσιο των 
προπαρασκευαστικών εργασιών για 
την προσαρμογή του αριθμού των 
σημείων παρακολούθησης, όπου 
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

κρίθηκε αναγκαίο. Για περισσότερες 
πληροφορίες, βλέπε παρατηρήσεις 
σχετικά με τη σύσταση 2 α). 

2 ε) 90    Η Επιτροπή διενήργησε εκτίμηση 
επιπτώσεων και πραγματοποίησε 
συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη στο πλαίσιο των 
προπαρασκευαστικών εργασιών για 
τη βελτίωση της υποβολής 
επικυρωμένων και ενημερωμένων 
δεδομένων (σε πραγματικό χρόνο) 
από τα κράτη μέλη. Για 
περισσότερες πληροφορίες, βλέπε 
παρατηρήσεις σχετικά με τη 
σύσταση 2 α). 

    

2 στ) 90    Η Επιτροπή έχει αρχίσει τις 
προετοιμασίες για τη θέσπιση 
διατάξεων που θα διασφαλίζουν την 
πρόσβαση των πολιτών στη 
δικαιοσύνη. Διενήργησε εκτίμηση 
επιπτώσεων και διοργάνωσε ανοικτή 
δημόσια διαβούλευση, καθώς και 
συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, κατά τις οποίες παρουσίασε 
μια προκαταρκτική ανάλυση. Για 
περισσότερες πληροφορίες, βλέπε 
παρατηρήσεις σχετικά με τη 
σύσταση 2 α). 

    

3 α) 92   x      
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

3 β) 92  x      
 

4 α) 93     x    

4 β) 93  x      
 

4 γ) 93  x      
 

4 δ) 93    Η Επιτροπή χειρίστηκε τις 
καταγγελίες που έλαβε χωρίς τη 
βοήθεια ειδικού εργαλείου. Επί του 
παρόντος, καταρτίζει ένα έγγραφο 
καθοδήγησης, προσβάσιμο μέσω 
του διαδικτύου, για τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές. Βρίσκεται ακόμη 
στη διαδικασία ανάπτυξης ενός 
ειδικού εργαλείου μέσω του οποίου 
οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα 
να καταγγέλλουν παραβιάσεις των 
προτύπων για την ποιότητα του 
αέρα και να παρέχουν στην 
Επιτροπή αναπληροφόρηση σχετικά 
με ζητήματα που συνδέονται με τις 
δράσεις των κρατών μελών για τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα.  

    

4 ε) 93  x      
 

4 στ) 93    Η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη 
μέλη να εναρμονίσουν τις 
προσεγγίσεις τους όσον αφορά τους 
δείκτες ποιότητας του αέρα μέσω 
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

της ομάδας εμπειρογνωμόνων για 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα. Η εφαρμογή για φορητές 
συσκευές για τα δεδομένα που 
αφορούν την ποιότητα του αέρα 
(συμπεριλαμβανομένου του δείκτη 
ποιότητας του αέρα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος), την 
οποία διέθεσε η Επιτροπή (σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό), 
παρέχει ένα πρόσθετο κίνητρο για 
εναρμόνιση. Διάφορα κράτη μέλη 
προέβησαν εν συνεχεία σε ενέργειες 
για να ευθυγραμμίσουν τους 
εθνικούς δείκτες ποιότητας του αέρα 
με τον ευρωπαϊκό δείκτη. Ωστόσο, 
σε αρκετές άλλες περιπτώσεις, 
κράτη μέλη αρνήθηκαν να 
εναρμονίσουν πλήρως τους δείκτες 
τους. 

Ειδική 
έκθεση 24/2018 –  
«Επίδειξη της 
δέσμευσης και 
αποθήκευσης 
διοξειδίου του 
άνθρακα και 
καινοτόμων 
ανανεώσιμων πηγών 

1 116   x     
 

2 α) 119  x      
 

2 β) 119  x      
 

2 γ) 119  x      
 

2 δ) 119       x  
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

ενέργειας σε εμπορική 
κλίμακα στην ΕΕ: δεν 
επιτεύχθηκε η 
επιδιωκόμενη 
πρόοδος την 
περασμένη δεκαετία» 

2 ε) 119  x      
 

2 στ) 119  x      
 

3 α) 121  x      
 

3 β) 121  x      
 

4 α) 126  x      
 

4 β) 126  x      
 

5 α) 127  x      
 

5 β) 127  x      
 

5 γ) 127  x      
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

Ειδική 
έκθεση 25/2018 –  
«Οδηγία για τις 
πλημμύρες: πρόοδος 
ως προς την 
αξιολόγηση των 
κινδύνων, ανάγκη 
βελτίωσης του 
σχεδιασμού και της 
υλοποίησης» 

1 102    Τον Οκτώβριο του 2019, η ομάδα 
εργασίας για τις πλημμύρες 
διοργάνωσε εργαστήριο με τα κράτη 
μέλη για τον εντοπισμό και την 
ανταλλαγή παραδειγμάτων ορθής 
πρακτικής όσον αφορά τον 
καθορισμό στόχων στα σχέδια 
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. 
Τον Σεπτέμβριο του 2021 η Επιτροπή 
δημοσίευσε μια συλλογή πρακτικών 
διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας των κρατών μελών. 
Το 2024, σχεδιάζει να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση 
των σχεδίων διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας των κρατών 
μελών του δεύτερου κύκλου και των 
σχεδίων διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού του τρίτου 
κύκλου. Αυτό συνδέεται με τη 
δημοσίευση της έκθεσης σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
πλημμύρες, η οποία 
προγραμματίζεται να γίνει το ίδιο 
έτος (δυνάμει του άρθρου 16 της 
οδηγίας για τις πλημμύρες). Η 
προθεσμία για την υποβολή των 
σχεδίων αυτών από τα κράτη μέλη 
έληξε τον Μάρτιο του 2022. 

   
 

2 α) 103    Η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα 
εργασίας στην οποία συμμετείχαν τα 
κράτη μέλη για να εξετάσει τα 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

ζητήματα της κοστολόγησης και της 
χρηματοδότησης των μέτρων που 
απαιτούνται για την εφαρμογή της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα και 
της οδηγίας για τις πλημμύρες. Έχει 
επίσης προγραμματίσει σειρά 
εργαστηρίων για την ενίσχυση της 
ικανότητας των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν μέτρα αυτού του 
είδους. Η Επιτροπή ενέμεινε στην 
αρχική θέση της σε σχέση με τη 
σύσταση, προτίθεται δηλαδή να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με την 
αξιολόγηση των σχεδίων διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας του 
δεύτερου κύκλου και των σχεδίων 
διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού του τρίτου κύκλου το 2024, 
και όχι έως την ημερομηνία-στόχο 
που έθεσε το ΕΕΣ για την υλοποίηση 
της σύστασης (Μάρτιος 2022). Για 
περισσότερες πληροφορίες, βλέπε 
παρατηρήσεις σχετικά με τη 
σύσταση 1. 

2 β) 103    Μελέτη του 2021, η οποία 
εκπονήθηκε από την Παγκόσμια 
Τράπεζα με την υποστήριξη της 
Επιτροπής, σχετικά με τα οικονομικά 
της πρόληψης καταστροφών και της 
ετοιμότητας για την αντιμετώπισή 
τους («Investment in Disaster Risk 
Management in Europe Makes 
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

Economic Sense») επιβεβαίωσε την 
ανάγκη διενέργειας ολοκληρωμένων 
αξιολογήσεων των διεθνών 
ποτάμιων λεκανών, με σκοπό την 
πραγματοποίηση διασυνοριακών 
επενδύσεων, σύμφωνα με τη 
σύστασή μας. Η Επιτροπή ενέμεινε 
στην αρχική θέση της σε σχέση με τη 
σύσταση, προτίθεται δηλαδή να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με την 
αξιολόγηση των σχεδίων διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας του 
δεύτερου κύκλου και των σχεδίων 
διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού του τρίτου κύκλου το 2024, 
και όχι έως την ημερομηνία-στόχο 
που έθεσε το ΕΕΣ για την υλοποίηση 
της σύστασης (Μάρτιος 2022). Για 
περισσότερες πληροφορίες, βλέπε 
παρατηρήσεις σχετικά με τη 
σύσταση 1. 

3 106 
 

  Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 
για τα διαρθρωτικά ταμεία για την 
περίοδο 2021-2027, τα 
χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να 
παρουσιάζουν «τη βέλτιστη δυνατή 
σχέση μεταξύ του ύψους της 
στήριξης, των αναλαμβανόμενων 
δραστηριοτήτων και της επίτευξης 
των στόχων». Είχαμε συστήσει τη 
χρήση ανάλυσης κόστους-οφέλους. 
Η Επιτροπή, με την υποστήριξη της 
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

JASPERS, δημοσίευσε 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη 
διενέργεια απλουστευμένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν ακόμη 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
άλλες μεθόδους, οι οποίες είναι 
πιθανώς απλούστερες, αλλά 
λιγότερο συναφείς και 
αντικειμενικές και, ως εκ τούτου, 
παρέχουν χαμηλότερο επίπεδο 
διασφάλισης σχετικά με την κατά 
προτεραιότητα ιεράρχηση των 
αντιπλημμυρικών μέτρων σύμφωνα 
με τα σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. 

4 107   x     
 

5 108   x     
 

6 Α) 112    Στη νέα στρατηγική της ΕΕ για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
[COM(2021) 82], η Επιτροπή 
επανέλαβε τη γενική δέσμευσή της 
να συμβάλει στη βελτίωση των 
γνώσεων και στην ανάπτυξη 
μοντέλων σχετικά με την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
Προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον σχεδιασμό 
των μέτρων, τον Σεπτέμβριο 
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

του 2021 δημοσίευσε έκθεση με 
τίτλο «Current Practice in Flood Risk 
Management in the European 
Union» και, τον Οκτώβριο του 2021, 
η ομάδα εργασίας για τις πλημμύρες 
(η οποία απαρτίζεται από 
εμπειρογνώμονες που έχουν οριστεί 
από τα κράτη μέλη και από 
υπαλλήλους της Επιτροπής) 
διοργάνωσε εργαστήριο με συναφές 
αντικείμενο. Η Επιτροπή έχει 
προθεσμία έως 
τις 22 Δεκεμβρίου 2024 για να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
εξακριβώσεις της όσον αφορά την 
πρόοδο των κρατών μελών σε σχέση 
με την απόκτηση δεδομένων και τη 
μοντελοποίηση. Αυτό συνδέεται με 
την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας για τις πλημμύρες, η 
οποία αναμένεται να δημοσιευθεί 
έως την ίδια ημερομηνία (δυνάμει 
του άρθρου 16 της οδηγίας για τις 
πλημμύρες). 

6 Β) α) 112    Η Επιτροπή ενθάρρυνε τα κράτη 
μέλη να προβούν σε εκτίμηση και 
μοντελοποίηση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στις πλημμύρες 
μέσω μελετών και ερευνών. Έχει 
προθεσμία έως 
τις 22 Δεκεμβρίου 2024 για να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

εξακριβώσεις της, σύμφωνα με τη 
σύστασή μας. Αυτό συνδέεται με τις 
εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα 
και της οδηγίας για τις πλημμύρες, 
οι οποίες πρέπει να υποβληθούν 
έως την ημερομηνία αυτή. 

6 Β) β) 112     x   
 

6 Β) γ) 112     x   
 

7 α) 113    Η Επιτροπή έχει αρχίσει να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
σχεδιάσουν μέτρα με στόχο την 
αύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης 
έναντι των κινδύνων πλημμύρας και 
την ευαισθητοποίηση του κοινού 
όσον αφορά τα πλεονεκτήματά της 
[βλέπε «Closing the climate 
protection gap», SWD(2021) 123]. 
Δεν έχει ελέγξει ακόμη κατά πόσον 
τα κράτη μέλη έχουν 
προγραμματίσει δράσεις για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού 
σχετικά με τα οφέλη της 
ασφαλιστικής κάλυψης έναντι των 
κινδύνων πλημμύρας. 

    

7 β) 113    Η Επιτροπή διοργάνωσε εργαστήριο 
με τα κράτη μέλη σχετικά με την 
ασφάλιση και τις πλημμύρες και, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη 

    

132
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

χρηματοδότηση της μετάβασης σε 
μια βιώσιμη οικονομία 
[COM(2021) 390], έχει 
προγραμματίσει τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων. Δεν έχει 
ελέγξει ακόμη κατά πόσον τα κράτη 
μέλη έχουν λάβει κατάλληλα μέτρα 
για την αύξηση της ασφαλιστικής 
κάλυψης έναντι των κινδύνων 
πλημμύρας. 

8 α) 115 
 

  Η Επιτροπή έλεγξε κατά πόσον ο 
πρώτος κύκλος σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων πλημμύρας παρείχε 
πληροφορίες σχετικά με τον 
χωροταξικό σχεδιασμό και 
διαπίστωσε ότι οι πληροφορίες 
αυτές ήταν εξαιρετικά 
περιορισμένες. Το 2020, διοργάνωσε 
εργαστήριο με τα κράτη μέλη 
σχετικά με τον χωροταξικό 
σχεδιασμό και τις πλημμύρες. Η 
Επιτροπή ενέμεινε στην αρχική της 
θέση, ότι δεν θα υλοποιήσει τη 
σύσταση αυτή, την οποία δεν έκανε 
δεκτή, καθώς θεωρεί ότι ο 
χωροταξικός σχεδιασμός εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. 

   
 

8 β) 115 
 

x      
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=COM:2021:390:FIN


Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

Ειδική 
έκθεση 26/2018 –  
«Σειρά 
καθυστερήσεων στην 
υλοποίηση των 
συστημάτων ΤΠ των 
τελωνείων: τι 
έφταιξε;» 

1 α) 50 x 

1 β) 50 x 

2 α) 50 x 

2 β) 50 x 

3 α) 50 x 

3 β) 50 x 

4 50 x 

5 α) 50 x 

5 β) 50 x 

Ειδική 
έκθεση 31/2018 –  
«Καλή διαβίωση των 
ζώων στην ΕΕ: 
γεφυρώνοντας το 
χάσμα μεταξύ 
φιλόδοξων στόχων και 
υλοποίησης στην 
πράξη» 

1 α) 100 x 

1 β) 100 Η Επιτροπή έχει καταρτίσει 
τυποποιημένο υπόδειγμα προς 
χρήση από τα κράτη μέλη στις 
ετήσιες εκθέσεις που της 
υποβάλλουν. Προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα 
που αναφέρουν τα κράτη μέλη για 
τον καθορισμό τιμών βάσης και 
δεικτών-στόχου για την καλή 
μεταχείριση των ζώων στις 

134

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_26/SR_CUSTOMS_IT_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_26/SR_CUSTOMS_IT_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_EL.pdf


 

 

Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

εκμεταλλεύσεις. Δεν έχει ακόμη 
καθορίσει δείκτες αναφοράς και 
δείκτες-στόχο για τη μέτρηση και τη 
σύγκριση του βαθμού 
συμμόρφωσης των κρατών μελών 
στους τομείς που εξακολουθούν να 
είναι επιρρεπείς σε κίνδυνο. 

1 γ) 100    Σε συνέχεια των συμπερασμάτων 
της δημοσιευμένης αξιολόγησης της 
στρατηγικής της ΕΕ για την 
προστασία και την καλή διαβίωση 
των ζώων (2012-2015), η Επιτροπή 
προγραμμάτισε διάφορες δράσεις: 
κατάρτιση χάρτη πορείας για τον 
έλεγχο καταλληλότητας της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή 
διαβίωση των ζώων, δημόσια 
διαβούλευση σχετικά με την 
αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ 
για την καλή διαβίωση των ζώων και 
σύστημα σήμανσης καλής 
μεταχείρισης των ζώων. Στις αρχές 
του 2022, βρίσκονταν σε εξέλιξη οι 
εργασίες της σχετικά με τον χάρτη 
πορείας για τον έλεγχο 
καταλληλότητας της νομοθεσίας της 
ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων. 

   
 

2 α) 102  x      
 

2 β) 102  x      
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

3 α) 103 
 

   x   
 

3 β) 103  x      
 

4 α) 104    Τα κράτη μέλη έπρεπε να 
υποβάλουν τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021. Θα έχουν τη 
δυνατότητα να καταβάλλουν 
ενισχύσεις στους γεωργούς για 
μέτρα που υπερβαίνουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για την καλή 
μεταχείριση των ζώων. Το ζήτημα 
της κοπής της ουράς των χοίρων έχει 
προσδιοριστεί ως πρόβλημα που 
χρήζει αντιμετώπισης σε πολιτικό 
επίπεδο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
τους κανόνες για την καλή 
μεταχείριση των ζώων μέσω της 
στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο 
πιάτο». Τα εθνικά στρατηγικά σχέδια 
δεν έχουν εγκριθεί ακόμη. Η 
Επιτροπή δεν έχει εκδώσει ακόμη 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού 
σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια 
όσον αφορά την καλή μεταχείριση 
των ζώων. Οι πιθανές 
αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 
και ιδιωτικών συστημάτων που 
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

καλύπτουν παρόμοιες δεσμεύσεις 
για την καλή διαβίωση των ζώων 
εξακολουθούν να μην είναι σαφείς. 

4 β) 104  x      
 

4 γ) 104  x      
 

Ειδική 
έκθεση 33/2018 –  
«Καταπολέμηση της 
ερημοποίησης στην 
ΕΕ: διογκούμενη 
απειλή που χρήζει 
περαιτέρω δράσης» 

1 α) 74    Η Επιτροπή έχει προβεί σε ενέργειες 
για τον προσδιορισμό δεικτών και τη 
συσσωμάτωση των διαθέσιμων 
γνώσεων, αλλά δεν έχει αναπτύξει 
ακόμη μεθοδολογία για την 
εκτίμηση της έκτασης της 
ερημοποίησης και της υποβάθμισης 
της γης στην ΕΕ. 

   
 

1 β) 74    Η Επιτροπή έχει προβεί σε ενέργειες 
(παραδείγματος χάριν με τη 
δημιουργία του παρατηρητηρίου 
εδάφους της ΕΕ) για τη συστηματική 
συλλογή και ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με την 
ερημοποίηση και την υποβάθμιση 
του εδάφους, αλλά δεν έχει 
δημοσιεύσει ακόμη τα δεδομένα με 
σαφή και εύχρηστο τρόπο. 

   
 

2 76  x      
 

3 α) 78    Η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει 
μελέτη και έχει επιστήσει την 
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

προσοχή στο ζήτημα της 
ουδετερότητας ως προς την 
υποβάθμιση της γης στη νέα 
στρατηγική της για το έδαφος, αλλά 
δεν έχει ακόμη εξηγήσει με ποιον 
τρόπο η ΕΕ σχεδιάζει να επιτύχει 
ουδετερότητα ως προς την 
υποβάθμιση της γης έως το 2030. 

3 β) 78  x      
 

3 γ) 78      x   

Ειδική 
έκθεση 34/2018 –  
«Γραφειακοί χώροι 
των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ: 
ορισμένες ορθές 
διαχειριστικές 
πρακτικές αλλά και 
διάφορες αδυναμίες» 

1 (1η 
παράγραφ

ος) 

93    Η Επιτροπή έχει περιγράψει 
ορισμένες από τις βασικές αρχές της 
στρατηγικής της στον τομέα των 
ακινήτων σε διάφορα έγγραφα. 
Ωστόσο, ορισμένα από αυτά είτε 
έχουν καταστεί παρωχημένα είτε δεν 
καλύπτουν ολόκληρο το 
χαρτοφυλάκιό της. Δεν έχει ακόμη 
επικαιροποιήσει ούτε 
επισημοποιήσει τις βασικές αρχές 
της για τη λήψη αποφάσεων σε μια 
γενική κτιριακή στρατηγική, η οποία 
να καλύπτει ολόκληρο το 
χαρτοφυλάκιό της. 

   
 

1 (2η 
παράγραφ

ος) 

93  x      
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97 
 

x      
 

4 98  x      
 

5 α) 101  x      
 

5 β) 101    Τα θεσμικά όργανα συμφώνησαν επί 
ενός κοινού κώδικα μετρήσεων που 
θα εφαρμόζεται στις κύριες 
τοποθεσίες των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο 
και Στρασβούργο). Πρόκειται για 
σημαντικό βήμα προς την 
κατεύθυνση της βελτίωσης της 
συγκρισιμότητας των δεδομένων 
σχετικά με το εμβαδόν. Τα θεσμικά 
όργανα δεν έχουν ακόμη καταλήξει 
σε συμφωνία σχετικά με κοινούς 
δείκτες κόστους και επί του 
παρόντος δεν ανταλλάσσουν μεταξύ 
τους δεδομένα σχετικά με τους 
δείκτες εμβαδού και κόστους σε 
διοργανικά φόρα. Τα δεδομένα που 
παρουσιάζονται στα ετήσια έγγραφα 
εργασίας για τα κτίρια δεν 
καθιστούν δυνατό τον υπολογισμό ή 
τη σύγκριση των δεικτών εμβαδού 
και κόστους. 
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Αριθμός και τίτλος 
έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός τήρησης 
του χρονο-

διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 
πλείστον Μερικώς Δεν υλοποιήθηκε Αδύνατη η εξαγωγή 

συμπεράσματος 
Πλέον άνευ 

αντικειμένου 

5 γ) 101   x     
 

Ειδική 
έκθεση 35/2018 –  
«Διάθεση κονδυλίων 
της ΕΕ μέσω ΜΚΟ: 
απαιτούνται 
περισσότερες 
προσπάθειες για την 
ενίσχυση της 
διαφάνειας» 

1 α) 66 
 

 x     
 

1 β) 66 
 

 x     
 

2 α) 69  x      
 

2 β) 69  x      
 

3 α) 71  x      
 

3 β) 71  x      
 

3 γ) 71  x      
 

4 α) 74  x      
 

4 β) 74  x      
 

4 γ) 74  x      
 

Πηγή: ΕΕΣ. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_35/SR_NGO_FUNDING_EL.pdf
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Παράρτημα 3.2 – Αναλυτική κατάσταση ανά έκθεση ως προς την υλοποίηση των συστάσεων που 
διατυπώθηκαν το 2018 – άλλοι ελεγχόμενοι 

Βαθμός αποδοχής:  δεκτή· �  εν μέρει δεκτή·  μη δεκτή. 

Βαθμός τήρησης του χρονοδιαγράμματος:  έγκαιρη υλοποίηση·  καθυστέρηση στην υλοποίηση·  δεν έχει παρέλθει η προθεσμία·  καμία ενέργεια σε συνέχεια της 

σύστασης·  δεν αξιολογήθηκε ο βαθμός τήρησης του χρονοδιαγράμματος. 

Αριθμός και τίτλος 
της έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός 
τήρησης του 

χρονο-
διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 

πλείστον Μερικώς Δεν 
υλοποιήθηκε 

Αδύνατη η 
εξαγωγή 

συμπεράσματος 

Πλέον άνευ 
αντικειμένου 

Ειδική 
έκθεση 02/2018 –  
«Η 
αποτελεσματικότη
τα της διαχείρισης 
τραπεζικών 
κρίσεων από την 
ΕΚΤ» 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

1 α) 123 x 

1 β) 123 x 

2 α) 124 x 

2 β) 124 x 

3 α) 125 x 

3 β) 125 x 

3 γ) 125 x 

4 126 x 

5 α) 127 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_02/SR_SSM2_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_02/SR_SSM2_EL.pdf


Αριθμός και τίτλος 
της έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός 
τήρησης του 

χρονο-
διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 

πλείστον Μερικώς Δεν 
υλοποιήθηκε 

Αδύνατη η 
εξαγωγή 

συμπεράσματος 

Πλέον άνευ 
αντικειμένου 

5 β) 127 Η σύσταση από την ΕΚΤ ανεξάρτητης γενικής 
διεύθυνσης για τις επιτόπιες επιθεωρήσεις στα 
τέλη του 2019 αποτέλεσε βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Παρά τις πρόσφατες διαδικασίες 
προσλήψεων για την πλήρωση κενών θέσεων, η 
ικανότητά της για τη διενέργεια επιτόπιων 
επιθεωρήσεων εξακολουθεί να μην επαρκεί για 
την άμεση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 
προβλημάτων ποιότητας των περιουσιακών 
στοιχείων. Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις δεν 
κάλυψαν επαρκώς τη συνολική ποιότητα των 
περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών με 
βαθμολογία «4» στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ). Δεν 
προβλέπεται περιθώριο ασφαλείας για 
απρόβλεπτα και παραμένουν οι περιορισμοί όσον 
αφορά τους επιτόπιους πόρους που έχει στη 
διάθεσή της η ΕΚΤ (δεξιότητες, γεωγραφική 
κάλυψη, διαθεσιμότητα). Τα τελευταία χρόνια, 
διεξοδικοί έλεγχοι της ποιότητας των 
περιουσιακών στοιχείων διενεργούνται κυρίως 
όταν οι τράπεζες εντάσσονται στον Ενιαίο 
Εποπτικό Μηχανισμό. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται 
σπανίως για τη διεξοδική επαλήθευση της 
συνολικής ποιότητας των περιουσιακών 
στοιχείων των τραπεζών των οποίων η κατάσταση 
έχει επιδεινωθεί ή της καταλληλότητας των 
υποχρεώσεών τους (σύμφωνα με το άρθρο 27, 
παράγραφος 1, στοιχείο η), της οδηγίας για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών 
ιδρυμάτων και το σημείο 11 των κατευθυντήριων 
οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
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Αριθμός και τίτλος 
της έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός 
τήρησης του 

χρονο-
διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 

πλείστον Μερικώς Δεν 
υλοποιήθηκε 

Αδύνατη η 
εξαγωγή 

συμπεράσματος 

Πλέον άνευ 
αντικειμένου 

σχετικά με τα στοιχεία ενεργοποίησης των 
μέτρων έγκαιρης παρέμβασης). Από την άλλη, 
ορισμένες πτυχές των πιστωτικών κινδύνων ή/και 
της πιστωτικής ποιότητας επιλεγμένων 
χαρτοφυλακίων αξιολογούνται συστηματικά στο 
πλαίσιο των επιτόπιων επιθεωρήσεων. 

5 γ) 127 x 

6 α) 128 x 

6 β) 128 x 

7 129 x 

8 130 x 
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https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1


Αριθμός και τίτλος 
της έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός 
τήρησης του 

χρονο-
διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 

πλείστον Μερικώς Δεν 
υλοποιήθηκε 

Αδύνατη η 
εξαγωγή 

συμπεράσματος 

Πλέον άνευ 
αντικειμένου 

Ειδική 
έκθεση 14/2018 – 
«Χημικά, 
βιολογικά, 
ραδιολογικά και 
πυρηνικά κέντρα 
αριστείας της ΕΕ: 
απαιτείται 
μεγαλύτερη 
πρόοδος» 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 

3 α) 68 x 

3 β) 68 x 

Ειδική 
έκθεση 15/2018 – 
«Ενίσχυση των 
ικανοτήτων των 
δυνάμεων 
εσωτερικής 
ασφάλειας στον 
Νίγηρα και το 
Μάλι: 
περιορισμένη και 
αργή η πρόοδος» 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 

1 (1η 
περίπτ
ωση) 

64 x 

2 65 Η αποστολή της ΕΕ για την οικοδόμηση 
ικανοτήτων στον Νίγηρα πέτυχε να καλύψει 
ταχύτερα τις κενές θέσεις. Δεν υπάρχουν στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι η αποστολή της ΕΕ στο 
Μάλι για την οικοδόμηση ικανοτήτων έχει 
επιχειρήσει να εφαρμόσει καινοτόμους λύσεις 
για την πλήρωση των κενών θέσεων. 

3 (1η 
περίπτ
ωση) 

66 x 

4 67 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_EL.pdf


Αριθμός και τίτλος 
της έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός 
τήρησης του 

χρονο-
διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 

πλείστον Μερικώς Δεν 
υλοποιήθηκε 

Αδύνατη η 
εξαγωγή 

συμπεράσματος 

Πλέον άνευ 
αντικειμένου 

5 69 x 

Ειδική 
έκθεση 29/2018 – 
«Η συμβολή της 
EIOPA στην 
εποπτεία και στη 
σταθερότητα του 
ασφαλιστικού 
τομέα ήταν 
σημαντική, οι 
προκλήσεις όμως 
είναι σοβαρές» 

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) 

1 α) 93 x 

1 β) 93 Από τις εκθέσεις σχετικά με τις αξιολογήσεις από 
ομοτίμους δεν προκύπτει ότι καθεμιά 
επικεντρώνεται σε ένα μόνο ζήτημα εποπτικής 
σύγκλισης. Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους δεν 
ολοκληρώθηκαν εντός ενός έτους, αν και η 
σημειωθείσα πρόοδος από την άποψη αυτή είναι 
σημαντική. 

1 γ) 93 x 

2 α) 96 x 

2 β) 96 x 

3 α) 97 x 

3 β) 97 

4 α) 99 x 

4 β) 99 x 

5 100 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_29/SR_EIOPA_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_29/SR_EIOPA_EL.pdf


Αριθμός και τίτλος 
της έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός 
τήρησης του 

χρονο-
διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 

πλείστον Μερικώς Δεν 
υλοποιήθηκε 

Αδύνατη η 
εξαγωγή 

συμπεράσματος 

Πλέον άνευ 
αντικειμένου 

6 101 x 

7 α) 102 x 

7 β) 102 x 

7 γ) 102 x 

8 α) 105 x 

8 β) 105 x 

8 γ) 105 x 

Ειδική 
έκθεση 34/2018 –  
«Γραφειακοί χώροι 
των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ: 
ορισμένες ορθές 
διαχειριστικές 
πρακτικές αλλά και 
διάφορες 
αδυναμίες» 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) 

1 (1η 
παράγρ
αφος) 

93 x 

1 (2η 
παράγρ
αφος) 

93 x 

2 i) 94 x 

2 ii) 94 x 

3 97 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_EL.pdf


Αριθμός και τίτλος 
της έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός 
τήρησης του 

χρονο-
διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 

πλείστον Μερικώς Δεν 
υλοποιήθηκε 

Αδύνατη η 
εξαγωγή 

συμπεράσματος 

Πλέον άνευ 
αντικειμένου 

4 98 x 

5 α) 101 x 

5 β) 101 Τα θεσμικά όργανα συμφώνησαν επί ενός κοινού 
κώδικα μετρήσεων που θα εφαρμόζεται στις 
κύριες τοποθεσίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
(Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο). 
Πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την 
κατεύθυνση της βελτίωσης της συγκρισιμότητας 
των δεδομένων σχετικά με το εμβαδόν. Δεν έχουν 
καταλήξει ακόμη σε συμφωνία σχετικά με 
κοινούς δείκτες κόστους και επί του παρόντος δεν 
ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα σχετικά με 
τους δείκτες εμβαδού και κόστους σε διοργανικά 
φόρα. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στα 
ετήσια έγγραφα εργασίας για τα κτίρια δεν 
καθιστούν δυνατό τον υπολογισμό ή τη σύγκριση 
των δεικτών εμβαδού και κόστους. 

5 γ) 101 x 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο) 

1 (1η 
περίπτ
ωση) 

93 x 

1 (2η 
περίπτ
ωση) 

93 x 

147



Αριθμός και τίτλος 
της έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός 
τήρησης του 

χρονο-
διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 

πλείστον Μερικώς Δεν 
υλοποιήθηκε 

Αδύνατη η 
εξαγωγή 

συμπεράσματος 

Πλέον άνευ 
αντικειμένου 

2 i) 94 x 

2 ii) 94 x 

3 97 x 

4 98 x 

5 α) 101 Το Συμβούλιο επεξεργάζεται μια νέα διαδικασία 
διαχείρισης των χώρων, που περιλαμβάνει τον 
καθορισμό νέων δεικτών, η οποία, ωστόσο, δεν 
έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

5 β) 101 Τα θεσμικά όργανα συμφώνησαν επί ενός κοινού 
κώδικα μετρήσεων που θα εφαρμόζεται στις 
κύριες τοποθεσίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
(Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο). 
Πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την 
κατεύθυνση της βελτίωσης της συγκρισιμότητας 
των δεδομένων σχετικά με το εμβαδόν. Δεν έχουν 
καταλήξει ακόμη σε συμφωνία σχετικά με 
κοινούς δείκτες κόστους και επί του παρόντος δεν 
ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα σχετικά με 
τους δείκτες εμβαδού και κόστους σε διοργανικά 
φόρα. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στα 
ετήσια έγγραφα εργασίας για τα κτίρια δεν 
καθιστούν δυνατό τον υπολογισμό ή τη σύγκριση 
των δεικτών εμβαδού και κόστους. 

5 γ) 101 x 
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Αριθμός και τίτλος 
της έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός 
τήρησης του 

χρονο-
διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 

πλείστον Μερικώς Δεν 
υλοποιήθηκε 

Αδύνατη η 
εξαγωγή 

συμπεράσματος 

Πλέον άνευ 
αντικειμένου 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 

1 (1η 
παράγρ
αφος) 

93 x 

1 (2η 
παράγρ
αφος) 

93 x 

2 i) 94 x 

2 ii) 94 x 

3 97 x 

4 98 x 

5 α) 101 x 

5 β) 101 Τα θεσμικά όργανα συμφώνησαν επί ενός κοινού 
κώδικα μετρήσεων που θα εφαρμόζεται στις 
κύριες τοποθεσίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
(Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο). 
Πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την 
κατεύθυνση της βελτίωσης της συγκρισιμότητας 
των δεδομένων σχετικά με το εμβαδόν. Δεν έχουν 
καταλήξει ακόμη σε συμφωνία σχετικά με 
κοινούς δείκτες κόστους και επί του παρόντος δεν 
ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα σχετικά με 
τους δείκτες εμβαδού και κόστους σε διοργανικά 
φόρα. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στα 
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Αριθμός και τίτλος 
της έκθεσης Αριθ. 

Σημείο της 
ειδικής 

έκθεσης 

Βαθμός 
αποδοχής 

Βαθμός υλοποίησης Βαθμός 
τήρησης του 

χρονο-
διαγράμματος Πλήρως Ως επί το 

πλείστον Μερικώς Δεν 
υλοποιήθηκε 

Αδύνατη η 
εξαγωγή 

συμπεράσματος 

Πλέον άνευ 
αντικειμένου 

ετήσια έγγραφα εργασίας για τα κτίρια δεν 
καθιστούν δυνατό τον υπολογισμό ή τη σύγκριση 
των δεικτών εμβαδού και κόστους. 

5 γ) 101 x 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

1 (1η 
παράγρ
αφος) 

93 x 

1 (2η 
παράγρ
αφος) 

93 x 

2 i) 94 x 

2 ii) 94 x 

Πηγή: ΕΕΣ. 
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Παράρτημα 3.3 – Ειδικές εκθέσεις των οποίων όλες οι 
συστάσεις προς την Επιτροπή υλοποιήθηκαν είτε πλήρως είτε 
ως επί το πλείστον 

o Ειδική έκθεση 05/2018 – «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για βιώσιμη
αγροτική ανάπτυξη: σημαντικές δυνατότητες συνεργιών που παραμένουν εν
πολλοίς αναξιοποίητες»

o Ειδική έκθεση 07/2018 – «Προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ προς την Τουρκία: μόνο
περιορισμένα αποτελέσματα μέχρι τώρα»

o Ειδική έκθεση 08/2018 – «Στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων σε
επιχειρήσεις από την ΕΕ: χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα»

o Ειδική έκθεση 11/2018 – «Νέες επιλογές για τη χρηματοδότηση έργων αγροτικής
ανάπτυξης: αν και απλούστερες, δεν εστιάζουν στα αποτελέσματα»

o Ειδική έκθεση 12/2018 – «Ευρυζωνικότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ: παρά την
πρόοδο που έχει συντελεστεί, δεν πρόκειται να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι της
στρατηγικής “Ευρώπη 2020”»

o Ειδική έκθεση 14/2018 – «Χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά κέντρα
αριστείας της ΕΕ: απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος»

o Ειδική έκθεση 15/2018 – «Ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνάμεων εσωτερικής
ασφάλειας στον Νίγηρα και το Μάλι: περιορισμένη και αργή η πρόοδος»

o Ειδική έκθεση 20/2018 – «Αφρικανική Αρχιτεκτονική Ειρήνης και Ασφάλειας:
αναγκαία η επανεστίαση της στήριξης της ΕΕ»

o Ειδική έκθεση 21/2018 – «Η επιλογή και η παρακολούθηση των έργων του ΕΤΠΑ
και του ΕΚΤ την περίοδο 2014-2020 εξακολουθούν να είναι εστιασμένες κυρίως
στις εκροές»

o Ειδική έκθεση 23/2018 – «Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η προστασία της υγείας μας
παραμένει ανεπαρκής»

o Ειδική έκθεση 24/2018 – «Επίδειξη της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου
του άνθρακα και καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εμπορική
κλίμακα στην ΕΕ: δεν επιτεύχθηκε η επιδιωκόμενη πρόοδος την περασμένη
δεκαετία»

o Ειδική έκθεση 26/2018 – «Σειρά καθυστερήσεων στην υλοποίηση των
συστημάτων ΤΠ των τελωνείων: τι έφταιξε;»
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o Ειδική έκθεση 35/2018 – «Διάθεση κονδυλίων της ΕΕ μέσω ΜΚΟ: απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της διαφάνειας» 

Σημείωση: Στον ανωτέρω κατάλογο δεν περιλαμβάνονται οι τέσσερις συστάσεις των οποίων η πορεία 
υλοποίησης δεν χρειαζόταν να αξιολογηθεί διότι ήταν πλέον άνευ αντικειμένου, ούτε οι 16 συστάσεις 
για τις οποίες η προθεσμία υλοποίησης δεν είχε παρέλθει ακόμη κατά τον χρόνο της διαδικασίας 
μεταπαρακολούθησης. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_35/SR_NGO_FUNDING_EL.pdf


αράρτημα 

Μεταπαρακολούθηση των συστάσεων του κεφαλαίου 3 της ετήσιας έκθεσης για το 2018 

Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2018 

Σύσταση 3.1 – Η Επιτροπή οφείλει να προωθήσει την 
ενσωμάτωση στις δηλώσεις προγράμματος δεικτών οι 
οποίοι: 
 

α) να παρέχουν συναφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
όσα επιτυγχάνονται με τα προγράμματα δαπανών της ΕΕ, 
μέσω μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εισροών, εκροών, 
αποτελεσμάτων και αντικτύπου. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2022, 
κατά τη δημοσίευση των προγραμματικών δηλώσεων για τον 
προϋπολογισμό του 2023. 

x 

2018 

Σύσταση 3.1 – Η Επιτροπή οφείλει να προωθήσει την 
ενσωμάτωση στις δηλώσεις προγράμματος δεικτών οι 
οποίοι: 
β) να σχετίζονται σαφώς με τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα δαπανών της ΕΕ. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2022, 
κατά τη δημοσίευση των προγραμματικών δηλώσεων για τον 
προϋπολογισμό του 2023. 

x 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2018 

Σύσταση 3.1 – Η Επιτροπή οφείλει να προωθήσει την 
ενσωμάτωση στις δηλώσεις προγράμματος δεικτών οι 
οποίοι: 
γ) να αντικατοπτρίζουν τα όσα επιτυγχάνονται με τα 
προγράμματα δαπανών της ΕΕ και όχι τις επιδόσεις της 
Επιτροπής και των άλλων φορέων που τα υλοποιούν. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2022, 
κατά τη δημοσίευση των προγραμματικών δηλώσεων για τον 
προϋπολογισμό του 2023. 

x 

2018 

Σύσταση 3.1 – Η Επιτροπή οφείλει να προωθήσει την 
ενσωμάτωση στις δηλώσεις προγράμματος δεικτών οι 
οποίοι: 
δ) να καλύπτουν τους στόχους των προγραμμάτων. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2022, 
κατά τη δημοσίευση των προγραμματικών δηλώσεων για τον 
προϋπολογισμό του 2023. 

x 

2018 

Σύσταση 3.2 – Προκειμένου να είναι σε θέση να υπολογίζει 
την πρόοδο προς την τιμή-στόχο σε σχέση με την τιμή βάσης, 
η Επιτροπή οφείλει να προτείνει πλαίσια επιδόσεων για όλα 
τα προγράμματα, τα οποία να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται κατωτέρω για τους δείκτες επιδόσεων. Εάν 
η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι άσκοπο για συγκεκριμένο 
δείκτη, οφείλει να επεξηγεί την επιλογή της στις δηλώσεις 
προγράμματος. 

x 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

α) ποσοτικές τιμές βάσης, με καθορισμό του έτους της τιμής 
βάσης. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2022, 
κατά τη δημοσίευση των προγραμματικών δηλώσεων για τον 
προϋπολογισμό του 2023. 

2018 

Σύσταση 3.2 – Προκειμένου να είναι σε θέση να υπολογίζει 
την πρόοδο προς την τιμή-στόχο σε σχέση με την τιμή βάσης, 
η Επιτροπή οφείλει να προτείνει πλαίσια επιδόσεων για όλα 
τα προγράμματα, τα οποία να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται κατωτέρω για τους δείκτες επιδόσεων. Εάν 
η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι άσκοπο για συγκεκριμένο 
δείκτη, οφείλει να επεξηγεί την επιλογή της στις δηλώσεις 
προγράμματος. 

β) ποσοτικά ορόσημα. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2022, 
κατά τη δημοσίευση των προγραμματικών δηλώσεων για τον 
προϋπολογισμό του 2023. 

x 

2018 

Σύσταση 3.2 – Προκειμένου να είναι σε θέση να υπολογίζει 
την πρόοδο προς την τιμή-στόχο σε σχέση με την τιμή βάσης, 
η Επιτροπή οφείλει να προτείνει πλαίσια επιδόσεων για όλα 
τα προγράμματα, τα οποία να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται κατωτέρω για τους δείκτες επιδόσεων. Εάν 
η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι άσκοπο για συγκεκριμένο 
δείκτη, οφείλει να επεξηγεί την επιλογή της στις 
προγραμματικές δηλώσεις. 

x 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

γ) ποσοτικές τιμές-στόχο, με καθορισμό του έτους της τιμής-
στόχου. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2022, 
κατά τη δημοσίευση των προγραμματικών δηλώσεων για τον 
προϋπολογισμό του 2023. 

2018 

Σύσταση 3.2 – Προκειμένου να είναι σε θέση να υπολογίζει 
την πρόοδο προς την τιμή-στόχο σε σχέση με την τιμή βάσης, 
η Επιτροπή οφείλει να προτείνει πλαίσια επιδόσεων για όλα 
τα προγράμματα, τα οποία να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται κατωτέρω για τους δείκτες επιδόσεων. Εάν 
η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι άσκοπο για συγκεκριμένο 
δείκτη, οφείλει να επεξηγεί την επιλογή της στις 
προγραμματικές δηλώσεις. 

δ) στοιχεία με το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας, ώστε να 
μπορεί να υπολογιστεί εύκολα η πρόοδος προς την τιμή-
στόχο σε σχέση με την τιμή βάσης. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2022, 
κατά τη δημοσίευση των προγραμματικών δηλώσεων για τον 
προϋπολογισμό του 2023. 

x 

2018 

Σύσταση 3.3 – Η Επιτροπή οφείλει να θέσει ως στόχο τη 
λήψη έγκαιρων πληροφοριών περί επιδόσεων για όλους 
τους δείκτες επιδόσεων, παραδείγματος χάριν με την 
εισαγωγή νέων εργαλείων για την αναφορά στοιχείων στις 
διαδικτυακές πλατφόρμες. 

x 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: με την 
έναρξη οποιουδήποτε έργου το 2021. 

2018 

Σύσταση 3.4 – Η Επιτροπή οφείλει να τεκμηριώνει τις 
προτεινόμενες τιμές-στόχο, ώστε η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή να μπορεί να αξιολογεί τον βαθμό 
φιλοδοξίας τους. Αυτό συνεπάγεται την πρόταση τιμών-
στόχου για όλους τους δείκτες που περιλαμβάνουν τα 
προγράμματα δαπανών. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2022, 
κατά τη δημοσίευση των προγραμματικών δηλώσεων για τον 
προϋπολογισμό του 2023. 

x 

2018 

Σύσταση 3.5 – Η Επιτροπή οφείλει να βελτιώσει περαιτέρω 
την επισκόπηση των επιδόσεων των προγραμμάτων, και 
συγκεκριμένα: 
α) να χρησιμοποιεί μία μέθοδο για τον υπολογισμό της 
προόδου προς την τιμή-στόχο σε σχέση με την τιμή βάσης. 
εάν η Επιτροπή κρίνει ότι αυτό δεν είναι σκόπιμο για 
κάποιον συγκεκριμένο δείκτη, οφείλει να επεξηγεί την 
προσέγγισή της στην PPO. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 
δημοσίευση της επισκόπησης των επιδόσεων των 
προγραμμάτων το 2021. 

x 
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Έτος Σύσταση του ΕΕΣ 

Ανάλυση της πραγματοποιηθείσας προόδου από το ΕΕΣ 

Υλοποιήθηκε 
πλήρως 

Υλοποιήθηκε 
Δεν 

υλοποιήθηκε 
Άνευ 

αντικειμένου 

Ανεπαρκή 
αποδεικτικά 

στοιχεία 
Ως επί το 
πλείστον Μερικώς 

2018 

Σύσταση 3.5 – Η Επιτροπή οφείλει να βελτιώσει περαιτέρω 
την επισκόπηση των επιδόσεων των προγραμμάτων, και 
συγκεκριμένα: 
β) να διευκρινίζει το σκεπτικό που χρησιμοποιείται για την 
επιλογή των δεικτών επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 
δημοσίευση της επισκόπησης των επιδόσεων των 
προγραμμάτων το 2021. 

x 
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Απαντήσεις των θεσμικών οργάνων 
στην έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
επιδόσεις του προϋπολογισμού  
της ΕΕ – Κατάσταση στο τέλος 

του 2021 
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Περιεχόμενα 
Σελίδα 

Κεφάλαιο 1 Ενσωμάτωση των οριζόντιων 
προτεραιοτήτων πολιτικής της Επιτροπής 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 161 

Κεφάλαιο 2 Το πλαίσιο επιδόσεων για τις οριζόντιες 
προτεραιότητες πολιτικής της Επιτροπής

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 166 

Κεφάλαιο 3 Μεταπαρακολούθηση των συστάσεών μας

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 173 

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας 185 

Παράρτημα Μεταπαρακολούθηση των συστάσεων 
του κεφαλαίου 3 της ετήσιας έκθεσης για 
το 2018

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 186 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ — ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

2021  

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 — ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με τις 
επιδόσεις του 2021 επικεντρώνεται στη συνεκτίμηση της διάστασης της πολιτικής.  

Η συνεκτίμηση αποτελεί βασικό εργαλείο για την Επιτροπή προκειμένου να επιδιώκει οριζόντιους 
στόχους, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ή η επιδίωξη μιας κοινωνίας με μεγαλύτερη 
ισότητα των φύλων, διατηρώντας παράλληλα τα προγράμματα δαπανών της επικεντρωμένα στην 
επιδίωξη συγκεκριμένων στόχων της ΕΕ στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής. Όσον αφορά το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, η συνεκτίμηση συζητήθηκε με τους 
συννομοθέτες και η συμφωνία που προέκυψε ενσωματώθηκε στη διοργανική συμφωνία (ΔΣ). Αυτό 
καθοδηγεί την υλοποίηση του ΠΔΠ 2021-2027 από την Επιτροπή.  

Όπως αναγνωρίζεται στην έκθεση του ΕΕΣ (σημείο 1.14), η διοργανική συμφωνία δεσμεύει την 
Επιτροπή να επιδιώκει τη συνεκτίμηση σε διαφορετικό βαθμό σε διάφορους τομείς. Πέραν των 
θεμάτων πολιτικής, οι διαφοροποιήσεις αυτές αντανακλούν επίσης τους περιορισμούς των πόρων και 
των συστημάτων πληροφοριών. Παρότι για ορισμένες προτεραιότητες, όπως το κλίμα και η 
βιοποικιλότητα, υπάρχουν ορισμένες ρητές δεσμεύσεις για την παρακολούθηση των δαπανών επί των 
εισροών, σε κανένα τομέα οι δεσμεύσεις δεν επεκτείνονται στη μέτρηση των αποτελεσμάτων (σε 
αντίθεση με τις εισροές). 

Πέραν της διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή δημοσίευσε τη φιλοδοξία της σχετικά με το πλαίσιο 
δημοσιονομικών επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων προτεραιοτήτων, τον 
Ιούνιο του 2021 στην «Ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ» 
[COM(2021) 366, διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://europa.eu/!8DF8RG]. Η ανακοίνωση αυτή παρέχει 
τη βάση για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών έργων για τη 
μέτρηση των αθροιστικών αποτελεσμάτων που παράγονται σε συγκεκριμένους τομείς από όλες τις 
δημοσιονομικές παρεμβάσεις της ΕΕ. Οι εργασίες στον τομέα αυτόν βρίσκονται επί του παρόντος σε 
εξέλιξη. Παρότι η Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη, η πρόοδος στον τομέα αυτόν 
επιβραδύνθηκε λόγω των πρωτοφανών κρίσεων και των κλυδωνισμών που ανέκυψαν κατά τη 
διάρκεια και μετά την έγκριση του ΠΔΠ και απαιτούσαν την πλήρη προσοχή της Επιτροπής. Δεδομένων 
των συνθηκών και των συνακόλουθων περιορισμών, η Επιτροπή επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις της. 

Από μεθοδολογική άποψη, το πλαίσιο επιδόσεων κάθε συγκεκριμένου προγράμματος δαπανών της ΕΕ 
δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει ειδικούς στόχους ή δείκτες που συνδέονται άμεσα με οριζόντιες (σε 
αντίθεση με τις ειδικές ανά πρόγραμμα) προτεραιότητες. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές δέσμες ειδικών 
στόχων και βασικών δεικτών επιδόσεων στις βασικές πράξεις των επιμέρους προγραμμάτων 
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δαπανών της ΕΕ είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τους συννομοθέτες. Η 
Επιτροπή προσπάθησε επίσης να μειώσει τον αριθμό ειδικών στόχων και βασικών δεικτών επιδόσεων 
για τον σχεδιασμό του ΠΔΠ 2021-2027 και να τους συνδέσει στενά μεταξύ τους, ανταποκρινόμενη 
επίσης σε αντίστοιχη σύσταση του ΕΕΣ (σύσταση 3 των ετήσιων εκθέσεων του ΕΕΣ για το οικονομικό 
έτος 2017). Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή δεν αναμένει ότι οι βασικοί δείκτες επιδόσεων θα καλύπτουν 
με οποιονδήποτε τρόπο συνολικά τις οριζόντιες προτεραιότητες, πόσο μάλλον τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ). 

Στο πλαίσιο αυτό, η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιπτώσεις που επιτυγχάνονται μέσω των 
διαφόρων προγραμμάτων δαπανών απαιτεί προσεκτική προσέγγιση για τη συγκέντρωση των 
διαθέσιμων πληροφοριών.  

Σε ορισμένα σημεία (π.χ. 1.29, 1.31, 1.44, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12), το ΕΕΣ παραπέμπει σε διαπιστώσεις 
από ορισμένες προηγούμενες εκθέσεις του. Οι απαντήσεις της Επιτροπής στις εν λόγω εκθέσεις 
εξακολουθούν να ισχύουν.  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ 

Το πλαίσιο για τη διαχείριση οριζόντιων προτεραιοτήτων πολιτικής στο ΠΔΠ 2021-

2027 

1.17 Όπως αναγνωρίζει το ΕΕΣ, η διοργανική συμφωνία δεν δεσμεύει την Επιτροπή να

παρακολουθεί τη συμβολή του συνόλου των δαπανών της ΕΕ στην ψηφιακή μετάβαση. Για τον λόγο 
αυτόν, δεν πραγματοποιείται επί του παρόντος η εν λόγω παρακολούθηση. 

Μέθοδοι παρακολούθησης των δαπανών για ορισμένες οριζόντιες προτεραιότητες 

πολιτικής 

Κλίμα 

1.29 Η Επιτροπή επιδιώκει με συνέπεια τη μέτρηση των συνεισφορών της Κοινής Γεωργικής

Πολιτικής με τον πλέον αξιόπιστο και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη ότι η μεθοδολογία πρέπει να είναι απλή στην εφαρμογή της και ότι θα πρέπει να αποφεύγεται 
ο περιττός διοικητικός φόρτος. Η Επιτροπή συμφωνεί με την τροποποίηση των συντελεστών 
στάθμισης που αναφέρονται στο άρθρο 100 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, όταν η 
τροποποίηση αυτή δικαιολογείται για την ακριβέστερη παρακολούθηση των δαπανών για 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. 

1.31 Η Επιτροπή επικαιροποίησε τη μεθοδολογία της για την παρακολούθηση των σχετικών με τη

βιοποικιλότητα δαπανών σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2022 και την 
εφάρμοσε σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ για το 2021 / Σχέδιο του 
προϋπολογισμού του 2023. 

Ισότητα των φύλων 
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1.36 Η Επιτροπή αποφάσισε συνειδητά να συμπεριλάβει στη μεθοδολογία παρακολούθησης των

δαπανών για την ισότητα των φύλων και παρεμβάσεις/δραστηριότητες σε προγράμματα που 
ενδέχεται να μην έχουν ειδικούς στόχους για την ισότητα των φύλων και/ή απαιτήσεις δεδομένων 
σχετικά με τους δείκτες ανά φύλο στις βασικές πράξεις τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, αφενός, 
οι βασικές πράξεις για το ΠΔΠ 2021-2027 έχουν ήδη εγκριθεί (με αποτέλεσμα να αναφέρεται ο 
βαθμός στον οποίο περιλαμβάνουν στόχους ή απαιτήσεις δεδομένων που σχετίζονται με το φύλο) και, 
αφετέρου, τα προγράμματα παρέχουν επαρκή τεκμηρίωση για την πραγματική επί τόπου συμβολή 
τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη δεικτών στη βασική τους πράξη. 

1.37 Η Επιτροπή παρέχει στον δημόσιο δικτυακό της τόπο όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας

φορέας που ενδιαφέρεται να λάβει ενιαία συνολική (σταθμισμένη) αξία για την ονομαστική 
συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων. Η απόδοση 
συντελεστών στάθμισης, τόσο στο πλαίσιο του εργαλείου του EIGE όσο και στο πλαίσιο του ΚΚΔ, είναι 
τεχνητή, αποτελεί απλή μεθοδολογική παραδοχή και αναγνωρίζεται ευρέως ως ένας τρόπος 
εκτίμησης/προσέγγισης του πραγματικού ποσού της εν λόγω παρέμβασης που προορίζεται στην 
πραγματικότητα για την προώθηση της ισότητας των φύλων. 

ΣΒΑ 

1.39 Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία που συνοδεύει το ΠΔΠ 2021-2027, η Επιτροπή

δεσμεύτηκε να λαμβάνει υπόψη τους ΣΒΑ σε όλα τα σχετικά προγράμματα (βλέπε σημείο 1.14 
ανωτέρω). Η Επιτροπή απέδειξε ότι συμμορφώνεται με τη δέσμευση αυτή, παρέχοντας παραδείγματα 
στις εκθέσεις της σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους τα σχετικά προγράμματα προωθούν 
περαιτέρω τους σχετικούς ΣΒΑ. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1.41 Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι έχει αναλάβει τη δέσμευση να υποβάλει εκθέσεις σχετικά με τις

δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας όσον αφορά τις οριζόντιες 
προτεραιότητες τις οποίες δεσμεύεται να ενσωματώνει, μολονότι σε διαφορετικό βαθμό. Καμία από τις 
δεσμεύσεις δεν επεκτείνεται επί του παρόντος στη μέτρηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, πόσο 
μάλλον στην επίτευξή τους. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η μέτρηση των αποτελεσμάτων 
στο σύνολο των πολλαπλών δημοσιονομικών παρεμβάσεων στους ενσωματωμένους τομείς είναι 
σημαντική.  

Για τον σκοπό αυτόν, δρομολόγησε πιλοτικό έργο για τη θέσπιση των αναγκαίων μεθοδολογιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς περιορισμούς. Η Επιτροπή ανέκαθεν τόνιζε ότι η υπέρβαση των 
παραδοτέων για τα οποία έχει δεσμευτεί υπόκειται σε περιορισμούς πόρων από διοικητική άποψη. Η 
πρόοδος στον τομέα αυτόν επηρεάστηκε επίσης αρνητικά από την ανάγκη να διαχειριστεί η Επιτροπή 
πρωτοφανείς κρίσεις και κλυδωνισμούς που προέκυψαν κατά τη διάρκεια ή μετά την έγκριση του ΠΔΠ. 

Υποβολή στοιχείων στην ΕΕΔΕ σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον 

αφορά την επίτευξη των στόχων συνεκτίμησης 

1.43 Πρώτη περίπτωση — Οι προβλεπόμενοι βαθμοί στους οποίους πρέπει να ενσωματωθούν από

την Επιτροπή οι οριζόντιες προτεραιότητες που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση είναι διαφορετικοί. 

163



Η ΕΕΔΕ αναφέρει ότι ο βαθμός ενσωμάτωσης των βασικών πρωταρχικών στόχων πολιτικής στα 
δημοσιονομικά προγράμματα της ΕΕ συνάδει πλήρως με τα σχέδια / τις δεσμεύσεις της Επιτροπής. 

Δεύτερη περίπτωση — Όπως εξηγείται, για παράδειγμα, στις απαντήσεις της Επιτροπής στην ειδική 
έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με τις κλιματικές δαπάνες στο ΠΔΠ 2014-2020, η εκτίμηση της Επιτροπής 
σχετικά με τη συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στην κλιματική αλλαγή τόσο κατά το τρέχον 
έτος όσο και στο παρελθόν και στο μέλλον αντικατοπτρίζει ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες διαθέσιμες 
πληροφορίες. Η Επιτροπή δεσμεύεται να επικαιροποιεί την εκτίμησή της καθώς καθίστανται διαθέσιμες 
νέες πληροφορίες και να παρέχει όλες τις πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η εκτίμησή της, με 
διαφανή τρόπο. 

Τρίτη περίπτωση — Όσον αφορά τη δήλωση του ΕΕΣ στην τρίτη περίπτωση του σημείου 1.43, η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι, περιγράφοντας τον βαθμό στον οποίο έχει επικαιροποιήσει τη μεθοδολογία 
για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τη φράση «σε μεγάλο βαθμό» 
για να δηλώσει ακριβώς ότι η επικαιροποίηση κάλυπτε τα περισσότερα αλλά όχι όλα τα προγράμματα. 

Τέταρτη περίπτωση — Σε προηγούμενες εκθέσεις, το ΕΕΣ είχε βρει λάθος τον ισχυρισμό ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ ήταν σε μεγάλο βαθμό ουδέτερος ως προς το φύλο. Ωστόσο, η πιλοτική 
εφαρμογή της μεθοδολογίας κατέδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ έχει τη 
δυνατότητα να συμβάλει θετικά στην ισότητα των φύλων. Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τη δήλωση 
του ΕΕΣ ότι περίπου το 4 % του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι γνωστό ότι συμβάλλει στην ενίσχυση 
της ισότητας των φύλων. Η Επιτροπή είναι σαφής ότι οι δραστηριότητες που φέρουν την ένδειξη «0*» 
έχουν τη δυνατότητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυώνται, να συμβάλουν προς αυτόν τον στόχο 
και ότι η εξακρίβωση του βαθμού στον οποίο συμβάλλουν (ακόμη και η ένδειξη μιας τέτοιας 
ενδεχόμενης συμβολής) απαιτεί περαιτέρω ανάλυση και στοιχεία. Πρέπει να υπενθυμίζεται ότι η 
μεθοδολογία είναι νέα και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά μόνο σε πιλοτική βάση, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη. 

1.44 Πρώτη περίπτωση – Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 2.15.

Δεύτερη περίπτωση — Η Επιτροπή απέδωσε τη μέγιστη βαθμολογία 1 στην ΕΕΔΕ στο πρόγραμμα του 
ΕΚΤ+, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων αποτελούσε σημαντικό στόχο στον 
σχεδιασμό του σκέλους της επιμερισμένης διαχείρισης. Ειδικότερα, η συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου αποτελεί οριζόντια αρχή του ΕΚΤ+. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης όλων των προγραμμάτων 
του ΕΚΤ+. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης του ΕΚΤ+, τα κράτη μέλη έχουν την 
υποχρέωση να προγραμματίσουν στοχευμένες δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της βιώσιμης 
συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση και όλα τα κριτήρια και οι διαδικασίες 
επιλογής του ΕΚΤ+ πρέπει να διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων. Τέλος, όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και οι δείκτες του ΕΚΤ+ θα αναλύονται ανά φύλο. 

Όσον αφορά τις πραγματικές δεσμεύσεις της το 2021 σχετικά με την ισότητα των φύλων, οι οποίες 
αναφέρονται στην προγραμματική δήλωση, έλαβαν βαθμό 0 επειδή δεν είχε ξεκινήσει η υλοποίηση 
και δεν είχαν εγκριθεί τα προγράμματα των κρατών μελών. 

Πληροφορίες εάν και κατά πόσον οι δαπάνες συμβάλλουν σε πολλαπλές 

προτεραιότητες ταυτόχρονα 

1.45 Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι, αντί του διπλού υπολογισμού (με αρνητικό συνειρμό), είναι

σκόπιμο να γίνεται αναφορά στις συνέργειες κάθε φορά που μία δραστηριότητα συμβάλλει σε 
περισσότερους από έναν σκοπούς. 

Μέτρηση των αποτελεσμάτων 
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1.50 Βλ. την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 2.48.

1.51 Η Επιτροπή έχει εκθέσει τη φιλοδοξία της να υπερβεί, κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027,

τις δεσμεύσεις της διοργανικής συμφωνίας όσον αφορά τη συνεκτίμηση. Ο ρυθμός προόδου στο θέμα 
αυτό εξαρτάται από τους διαθέσιμους πόρους. Διάφορα απρόβλεπτα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη 
διάρκεια και μετά την έγκριση του ΠΔΠ απαιτούσαν ολοκληρωμένη αντίδραση από την Επιτροπή, 
μεταξύ άλλων μέσω της αναπροσαρμογής της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

Με την επιφύλαξη της αυστηρότητας του παραδείγματος της Φινλανδίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι μια 
παρόμοια σύγκριση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων που 
στηρίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ σε σύγκριση με εκείνες που λαμβάνουν στήριξη από την 
αναπτυξιακή πολιτική της Φινλανδίας. Η Επιτροπή έχει θεσπίσει κοινούς δείκτες για συγκεκριμένες 
πολιτικές, όπως η πολιτική συνοχής ή ο ΜΑΑ. Η πρόκληση είναι να υπάρξουν ομοιογενείς δείκτες που 
μπορούν να εφαρμοστούν σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Η επανεξέταση των αναφερόμενων πληροφοριών από την Επιτροπή 

1.52 Η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να υποβάλλει υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τις

επιδόσεις στις εκθέσεις της. Η δέσμευση αυτή συνεπάγεται επίσης ότι, σε περίπτωση που εντοπίζονται 
σφάλματα, η Επιτροπή προβαίνει σε διορθώσεις με διαφανή τρόπο. 

Παράρτημα 1.1 — Ενσωμάτωση των οριζόντιων προτεραιοτήτων 

πολιτικής στις εκτιμήσεις επιπτώσεων  

Η Επιτροπή δεν θεώρησε τη βιοποικιλότητα ως βασική οριζόντια προτεραιότητα για το πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη» στην εκτίμηση επιπτώσεων. Στη σελίδα 65 της εκτίμησης επιπτώσεων αναφέρεται 
η πιθανότητα το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» να αναπτύξει συνέργεια με το πρόγραμμα LIFE. 

Παράρτημα 1.3 — Καθορισμένοι στόχοι δαπανών για τις οριζόντιες 

προτεραιότητες πολιτικής 

Σύμφωνα με το παράρτημα 2.2 του κεφαλαίου 2, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» δεν έχει στόχο 
δαπανών για το κλίμα στη νομική του βάση. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ — ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

2021  

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 — ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.3 Στα στοιχεία που αναφέρει σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η Επιτροπή προσπαθεί

να επιτύχει ισορροπία μεταξύ πληρότητας και συνοπτικότητας, ώστε τα στοιχεία που αναφέρει να 
παραμένουν χρήσιμα και φιλικά προς τον αναγνώστη. Για να αποφασίσει το είδος των πληροφοριών 
και το επίπεδο λεπτομέρειας που παρέχει, η Επιτροπή εφαρμόζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με 
τους συννομοθέτες στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ), της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναφέρονται όλοι οι οριζόντιοι τομείς με τον ίδιο τρόπο.  

Ωστόσο, η ΕΕΔΕ του 2021 περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη νέα πιλοτική 
μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δράσεων που συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων. Η 
συμβολή στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών καθορίζεται μέσω της 
αναφοράς στοιχείων για συγκεκριμένα ενδεικτικά παραδείγματα.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

Συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στο κλίμα και τη βιοποικιλότητα 

2.9-2.12 Όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για το κλίμα, η Επιτροπή παραπέμπει στις

απαντήσεις της στην ειδική έκθεση αριθ. 09/2022 του ΕΕΣ σχετικά με τις κλιματικές δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2014-2020. 

Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, η Επιτροπή δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2022 τη νέα μεθοδολογία της 
για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας1, η οποία βασίζεται σε εκτενή εξωτερική μελέτη2, με 
στόχο τη διασφάλιση αξιόπιστης παρακολούθησης και την αντιμετώπιση των ελλείψεων που 
εντοπίστηκαν μέσω της εκ των υστέρων αξιολόγησης της προηγούμενης μεθοδολογίας 
παρακολούθησης και των ειδικών συστάσεων[1][2]. Με τη νέα μεθοδολογία δεν παρακολουθούνται 
δαπάνες που ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για τη βιοποικιλότητα, δεδομένου ότι η προσέγγιση του 
ΠΔΠ 2021-2027 επικεντρώνεται στην εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» 
σε όλα τα κεφάλαια και τα προγράμματα της ΕΕ. 

1  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/pdf/Biodiversity_tracking_methodology_for_each_programme_except_CAP.pdf

2 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/793eb6ec-dbd6-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-258471562 
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Αναφορά στοιχείων για τη συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στο κλίμα και 

τη βιοποικιλότητα 

2.14 Η Επιτροπή αναλαμβάνει πλήρως τη δέσμευση να παρουσιάζει υψηλής ποιότητας πληροφορίες

σχετικά με τις επιδόσεις στις εκθέσεις της και συνεχίζει να ενισχύει την αξιοπιστία και την ποιότητα 
των παρεχόμενων πληροφοριών. Η δέσμευση αυτή συνεπάγεται επίσης ότι, σε περίπτωση που 
εντοπίζονται σφάλματα, η Επιτροπή τα αναφέρει με διαφανή τρόπο.  

Το διορθωτικό αφορά μόνον τον τόμο II (παραρτήματα 1 και 4). Με τη διόρθωση των σφαλμάτων 
αυτών, η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η ΕΕΔΕ παρέχει πλέον τα τελευταία επικαιροποιημένα και 
ακριβή στοιχεία. 

2.15 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παρακολούθηση δαπανών για το κλίμα εφαρμόστηκε για την

περίοδο 2014-2020 και ότι αποτέλεσε ήδη αντικείμενο της ειδικής έκθεσης αριθ. 09/2022. Η 
Επιτροπή παραπέμπει επίσης στις απαντήσεις της στην ειδική έκθεση αριθ. 31/2016.  

Για λόγους συνέπειας, η Επιτροπή εφαρμόζει την ίδια μεθοδολογία και για την τρέχουσα μεταβατική 
περίοδο. Η εφαρμογή της νέας ΚΓΠ θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2023 και η μεθοδολογία 
παρακολούθησης των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2023-
2027 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. 

2.16 Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στην ειδική έκθεση του ΕΕΣ αριθ. 13/2020.

2.18 Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 20203, η Επιτροπή είναι

υποχρεωμένη να λαμβάνει υπόψη τις επικαλύψεις και το πράττει συστηματικά. Για παράδειγμα, η 
Επιτροπή δεν αποκλείει μια δραστηριότητα που προσδιορίζεται ότι συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής από το σύνολο των δραστηριοτήτων για τις οποίες αξιολογεί τη (δυνητική) 
συμβολή στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, ακριβώς επειδή θεωρεί ότι μπορεί κάλλιστα να 
δημιουργηθούν συνέργειες από την επιδίωξη των δύο στόχων.  

Η αναφορά στοιχείων σχετικά με την ακριβή έκταση των επικαλύψεων αυτών (που δεν απαιτούνται 
από τη διοργανική συμφωνία) είναι τεχνικά περίπλοκη και βασίζεται στα υφιστάμενα συστήματα, διότι 
οι διάφορες οριζόντιες προτεραιότητες παρακολουθούνται σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας, με 
βάση διαφορετικούς μηχανισμούς και συστήματα ΤΠ. 

2.19 Η Επιτροπή έλαβε υπόψη όλες τις αλληλεπικαλύψεις που αναφέρει το ΕΕΣ στο σημείο 2.19,

όπως απαιτείται από τη διοργανική συμφωνία. 

Παρακολούθηση των δαπανών και χρήση εκτιμήσεων κατά την αναφερόμενη 

πρόοδο 

2.23-2.24 Όπως εξηγείται στις απαντήσεις στην ειδική έκθεση για τις κλιματικές δαπάνες της

περιόδου 2014-2020, το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ περιλαμβάνει δραστηριότητες 
πολυετούς χαρακτήρα οι οποίες υλοποιούνται με πολύ διαφορετικούς τρόπους σημαίνει ότι ο 
μοναδικός τρόπος να παρασχεθεί ετήσια εκτίμηση της συνεισφοράς του προϋπολογισμού της ΕΕ στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε πραγματικό χρόνο είναι η άθροιση των δαπανών που 
βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια του κύκλου δαπανών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή 
επικαιροποιεί συστηματικά και δεδομένα που έχει αναφέρει στο παρελθόν, υπό το πρίσμα τυχόν νέων 
πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες.  

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29 
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2.25 Ως συνέπεια του κινδύνου που εντοπίστηκε για μη επίτευξη του στόχου του 35 % για τις

κλιματικές δαπάνες την περίοδο 2023-2024, οι φορείς προγραμματισμού ενίσχυσαν τις επενδύσεις 
στη δράση για το κλίμα έως το φθινόπωρο του 2022 στο πρόγραμμα εργασίας της ΓΔ RTD. Το τελικό 
ποσοστό της εκ των προτέρων εκτίμησης ανέρχεται σε 35,6 % (περίπου 170 εκατ. EUR πάνω από τον 
στόχο του 35 %).  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  

Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 

2.31 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο έλεγχος στον οποίο αναφέρεται το ΕΕΣ σχετικά με τη συνεκτίμηση

της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ (ειδική έκθεση αριθ. 10/20214), που 
δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2021, κάλυπτε κυρίως τη θέσπιση του ΠΔΠ 2014-2020. 

Συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στην προώθηση της ισότητας των φύλων 

2.35 Όσον αφορά το ΕΚΤ+, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το κείμενο που αναφέρεται στο σημείο 2.35

εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα σφάλματος εκ παραδρομής (για τεχνικούς λόγους η αναφορά αυτή 
εισήχθη στον πίνακα με μη αυτοματοποιημένο τρόπο και στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν 
επικαιροποιήθηκε αναλόγως). Η μοναδική αναφορά στον πίνακα θα πρέπει να είναι «Ενοποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τις ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων που εκτελέστηκαν (σύνολο ανά βαθμό 
ανά πρόγραμμα σε εκατ. EUR)». 

Όσον αφορά την αναφορά της δήλωσης για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» στο σημείο 2.35, η 
Επιτροπή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι αναφέρεται στην ανάγκη ανάπτυξης ειδικού συστήματος, 
προσανατολισμένου στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», με σκοπό την επισήμανση των δράσεων του 
προγράμματος και του προϋπολογισμού που διατέθηκε, ώστε να είναι δυνατή η αναφορά στοιχείων 
στο πλαίσιο της νέας μεθοδολογίας της Επιτροπής, βάσει της οποίας αναφέρεται το σύνολο των 
στοιχείων βάσει του τμήματος 6.4.  

2.36 Τα αναφερόμενα ποσά για την ισότητα των φύλων αφορούν τις ετήσιες αναλήψεις

υποχρεώσεων που υλοποιήθηκαν από κάθε πρόγραμμα (σύνολο ανά βαθμό ανά πρόγραμμα σε εκατ. 
EUR). Το σύνολο των αναλήψεων υποχρεώσεων αναφέρθηκε με βάση τους βαθμούς για τους οποίους 
ένα πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις για το ποσό των αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο της 
εκτέλεσης του ψηφισμένου προϋπολογισμού το 2021. Για τους σκοπούς της μεθοδολογίας, δεν 
αναφέρονται τα ποσά που συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του 
προγράμματος REACT-EU. 

Τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την ισότητα των φύλων επικαιροποιήθηκαν σε περιορισμένες 
περιπτώσεις ώστε να αποτυπώνουν πιο επικαιροποιημένες πληροφορίες που ελήφθησαν από τις 
αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ). 

2.38 Οι πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που συνεισφέρουν στην ισότητα των φύλων ήταν

διαθέσιμες με διαφανή τρόπο για όλα τα επιμέρους προγράμματα. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι δεν 
έχουν υποβληθεί ακόμη ενοποιημένες πληροφορίες στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2023 και 
στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ) σχετικά με τα ποσά που συνεισφέρουν 

4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_EL.pdf 
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στην ισότητα των φύλων (βαθμοί 1 και 2). Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε οι ενοποιημένες 
πληροφορίες να είναι διαθέσιμες ήδη στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού του 2024.  

Όσον αφορά τον κατάλογο με τον μέγιστο βαθμό που αποδίδεται ανά πρόγραμμα, η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι η διαφορά αυτή οφείλεται στο εξής: 

Βαθμός 1: από την καταμέτρηση του ΕΚΤ+ στον βαθμό 1 (σκέλος επιμερισμένης διαχείρισης). Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο βαθμός αποδίδεται αυστηρά με βάση το πλαίσιο σχεδιασμού/επιδόσεων 
του προγράμματος και όχι με βάση το ποσό των αναλήψεων υποχρεώσεων για το 2021 (στην 
περίπτωση του σκέλους της επιμερισμένης διαχείρισης του ΕΚΤ+, το ποσό αυτό ισούται με 0 EUR 
λόγω έλλειψης προγραμματισμού/εκτέλεσης). Δεδομένης της καθυστερημένης έγκρισης του 
κανονισμού ΕΚΤ+ (Ιούνιος 2021) και της προτεραιότητας που δόθηκε από τις αρχές των κρατών 
μελών σε άλλα μέσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της έξαρσης της νόσου COVID-19 (REACT-
EU, Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση 
του Κορονοϊού CRII και CRII+), η έγκριση των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης του ΕΚΤ+ 
καθυστέρησε για το 2022 και η δόση των κονδυλίων του 2021 προγραμματίστηκε εκ νέου. Κατά 
συνέπεια, δεν εγκρίθηκαν, δεν εκτιμήθηκαν και δεν προγραμματίστηκαν δαπάνες το 2021 στο πλαίσιο 
του σκέλους επιμερισμένης διαχείρισης του ΕΚΤ+. Ως εκ τούτου, ο πίνακας με τα ποσά στην 
προγραμματική δήλωση θα επικαιροποιηθεί μετά την έγκριση όλων των προγραμμάτων του ΕΚΤ+. 

Βαθμός 0*: Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, ο βαθμός που αποδόθηκε αναθεωρήθηκε 
συντηρητικά σε 0 (από τον βαθμό 0*). Ως εκ τούτου, τα προγράμματα με βαθμό 0* για το σχέδιο 
προϋπολογισμού του 2023 ανέρχονται σε 29. 

2.40 Στην άθροιση των ποσών με βαθμούς 0*, 1 και 2, η Επιτροπή αναφέρεται συγκεκριμένα σε

πρόγραμμα που είτε συνεισφέρει (βαθμός 1 και/ή 2) είτε έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει 
(βαθμός 0*). Αυτό συνάδει με τον ορισμό των διαφόρων βαθμών. Η άθροιση αυτή χρησιμεύει για να 
υπογραμμιστεί η δυνητική σημασία που έχει ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και 
η ανάγκη περαιτέρω κινητοποίησης του προς αυτήν την κατεύθυνση, όπου είναι δυνατόν, στο πλαίσιο 
του τρέχοντος ΠΔΠ. 

2.41 Η Επιτροπή αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον βαθμό 0* για να δώσει έμφαση σε

δραστηριότητες που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην ισότητα των φύλων, ώστε να 
κατευθύνει όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγματική εκτέλεση του προϋπολογισμού προς όσο το 
δυνατόν περισσότερα πραγματικά αποτελέσματα που ενισχύουν την ισότητα των φύλων. Το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) προβλέπει επίσης τον εν λόγω ενδιάμεσο 
βαθμό 0*. Η Επιτροπή έχει δηλώσει σαφέστατα ότι ο βαθμός αυτός μπορεί στο μέλλον να μετατραπεί 
σε βαθμό 0, 1 ή 2 μόνον εφόσον υπάρχουν υποστηρικτικές αναλύσεις/δεδομένα. 

2.42 Όλα τα προγράμματα παρέχουν αιτιολόγηση για τους βαθμούς που αποδίδονται στην

υποενότητα «Βασικά επιτεύγματα και επιδόσεις», η οποία περιλαμβάνει επισκόπηση της συνάφειας του 
προγράμματος με βάση την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και, κατά περίπτωση, τον τρόπο με τον οποίο 
εμφανίζεται το φύλο στη νομική βάση / στο πλαίσιο επιδόσεων / στα σχέδια εργασίας του. Μοναδική 
εξαίρεση αποτελεί η προγραμματική δήλωση για τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και, εν μέρει, η 
προγραμματική δήλωση για το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health), στην οποία παρέχεται 
αιτιολόγηση για έναν μόνο από τους δύο βαθμούς. Σε περίπτωση που έχει αποδοθεί μόνο ο 
βαθμός 0*, οι προγραμματικές δηλώσεις ενδέχεται να μην παρέχουν αιτιολόγηση για τον εν λόγω 
βαθμό (για παράδειγμα, το Ταμείο Καινοτομίας). Αυτό συνάδει με τη μεθοδολογία, σύμφωνα με την 
οποία απαιτείται αιτιολόγηση για την απόδοση των βαθμών 0, 1 και 2. 

2.43 Πρώτη περίπτωση — Όσον αφορά τις συνεισφορές στον ΣΒΑ 5 για την ισότητα των φύλων, η

Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα με βαθμό 0* έχουν πιθανό αλλά όχι ακόμη σαφή αντίκτυπο 
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στην ισότητα των φύλων. Ευνόητο είναι ότι στο στάδιο κατά το οποίο τα περισσότερα προγράμματα 
δεν έχουν εισέλθει ακόμη στη φάση του προγραμματισμού / της υλοποίησής τους, πολύ λίγα από αυτά 
τα προγράμματα είχαν συγκεκριμένα ενδεικτικά παραδείγματα της συμβολής τους στον ΣΒΑ 5, όπως 
απαιτείται από την εγκύκλιο προϋπολογισμού. 

Βλ. επίσης απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 2.42. 

Στόχοι δαπανών και δείκτες για την ισότητα των φύλων 

2.44 Ο καθορισμός στοχευόμενων ποσοστών δαπανών στον τομέα αυτόν δεν αποτελεί

διαδεδομένη πρακτική μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, ακόμη και των πλέον προηγμένων, δεδομένου 
ότι οι στόχοι αυτοί προσφέρουν οφέλη και μειονεκτήματα (βλ. δημοσίευση του ΟΟΣΑ σχετικά με τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό στις χώρες του ΟΟΣΑ στη διεύθυνση 
https://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf). 

2.46 Η έγκριση των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης του ΕΚΤ+ καθυστέρησε για το 2022

λόγω της καθυστερημένης έγκρισης του κανονισμού ΕΚΤ+ τον Ιούνιο του 2021 και της 
προτεραιότητας που δόθηκε από τις αρχές των κρατών μελών σε άλλα μέσα για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της έξαρσης της νόσου COVID-19. Κατά συνέπεια, κατά τον χρόνο σύνταξης της 
προγραμματικής δήλωσης του 2022 δεν είχε ξεκινήσει η υλοποίηση.  

Τα στοιχεία ανά φύλο θα περιλαμβάνονται στα στοιχεία που θα αναφέρει η Επιτροπή μετά την έγκριση 
όλων των προγραμμάτων του ΕΚΤ+ και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής τους. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

2.48 Η Επιτροπή συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας

στον τομέα των ΣΒΑ, αναφέροντας ετήσια στοιχεία στο έγγραφο εργασίας Ι που συνοδεύει το σχέδιο 
προϋπολογισμού σχετικά με τη συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στους ΣΒΑ. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την παροχή επισκόπησης της συνοχής της πολιτικής του προϋπολογισμού της ΕΕ 
προς την επίτευξη των ΣΒΑ στο οριζόντιο τμήμα, καθώς και με την παροχή των ΣΒΑ στους οποίους 
συμβάλλει κάθε πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών παραδειγμάτων της εν λόγω 
συμβολής, στο ειδικό τμήμα των επιμέρους προγραμματικών δηλώσεων. 

Υποβολή στοιχείων σχετικά με τη συνεισφορά του προϋπολογισμού στους ΣΒΑ 

2.51 Όσον αφορά τους ΣΒΑ γενικά, βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 2.48.

Όσον αφορά τους ΣΒΑ για τη δράση για το κλίμα, η Επιτροπή διαθέτει το δικό της πλαίσιο υποβολής 
εκθέσεων, το οποίο θεωρεί άρτιο, και προτίθεται να επενδύσει στην ενίσχυσή του σε σχέση με την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιπτώσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποβολής 
εκθέσεων που ανέλαβε η Επιτροπή κατά την έκδοση πράσινων ομολόγων στο πλαίσιο του NGEU. 

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
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2.59 Η υποβολή στοιχείων σχετικά με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» καλύπτει πληροφορίες

σχετικά με την ψηφιακή μετάβαση όχι ως αποτέλεσμα της συνεκτίμησης, αλλά επειδή αποτελεί μέρος 
των ειδικών στόχων του προγράμματος. 

2.60 Βλ. απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 1.1 και 1.48.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

2.62 Το επικαιροποιημένο πλαίσιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας θεσπίζει από το 2021 την

απαίτηση διενέργειας ανάλυσης ως προς το φύλο στις εκτιμήσεις του αντικτύπου του συνόλου της 
σχετικής νομοθεσίας στο μέλλον. 

2.63 Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η μεθοδολογία παρακολούθησης των δαπανών για την ισότητα

των φύλων είναι νέα και εφαρμοζόταν μόνο σε πιλοτική βάση πριν συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα 
με τους συννομοθέτες στη διοργανική συμφωνία. Ως εκ τούτου, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και 
συνεχίζονται οι προσπάθειες προς τον σκοπό αυτόν. 

Σύσταση 1 — Βελτίωση της ενσωμάτωσης των οριζόντιων 

προτεραιοτήτων πολιτικής στο πλαίσιο επιδόσεων 

α) Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Η Επιτροπή προτίθεται να αναφέρει τα αποτελέσματα των υπό εξέλιξη πιλοτικών έργων της για την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την απασχόληση μόλις ολοκληρωθούν οι μεθοδολογικές 
εργασίες και θα παρακολουθεί τα αποτελέσματα αυτά, κατά περίπτωση. 

β) Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Η Επιτροπή εργάζεται για τη βελτίωση της μεθοδολογίας και την ενσωμάτωση της ισότητας των 
φύλων στον προγραμματισμό των τρεχόντων προγραμμάτων. Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
δεσμευτεί για το περιεχόμενο των μελλοντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών. 

γ) Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

2.66 Η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να υποβάλλει υψηλής ποιότητας πληροφορίες στις εκθέσεις της

σχετικά με τις επιδόσεις. Η δέσμευση αυτή συνεπάγεται επίσης ότι, σε περίπτωση που εντοπίζονται 
σφάλματα, η Επιτροπή προβαίνει σε διορθώσεις με διαφανή τρόπο.  

Όπως εξηγείται στο σημείο 2.23, η Επιτροπή επικαιροποιεί συστηματικά τις εκτιμήσεις της για τις 
κλιματικές δαπάνες υπό το πρίσμα τυχόν νέων πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες. Δεν είναι 
δυνατή η ετήσια εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο, διότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε την άθροιση των 
δαπανών που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια του κύκλου δαπανών. 

Σύσταση 2 — Βελτίωση της αναφοράς στοιχείων σχετικά με τις 

οριζόντιες προτεραιότητες πολιτικής στην ΕΕΔΕ και στις 

προγραμματικές δηλώσεις 

α) Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 
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β) Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

γ) Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ — ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

2021  

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 — ΜΕΤΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΑΣ» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3.8, 3.9 και παράρτημα 3.1 Η Επιτροπή επισημαίνει τη σημαντική αύξηση του αριθμού των

συστάσεων που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μεταπαρακολούθησης, από 149 για το έτος 2017 
σε 255 το 2018. Αυτό πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με την αύξηση του αριθμού των ειδικών 
εκθέσεων με συστάσεις που απευθύνονταν στην Επιτροπή. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε από συνολικά 
20 το 2017 σε 33 το 2018. Η εν λόγω αύξηση καθιστά δυσχερέστερη την υλοποίηση και την 
παρακολούθησή τους. Ειδικότερα, από τον συνολικό αριθμό των εκθέσεων που δημοσιεύθηκαν το 
2018, έξι ειδικές εκθέσεις περιλάμβαναν 15 συστάσεις (π.χ. συστάσεις και επιμέρους συστάσεις τους) 
ή μεγαλύτερο αριθμό συστάσεων [π.χ. ειδική έκθεση αριθ. 01/2018 — «Κοινή βοήθεια για την 
υποστήριξη των έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες (JASPERS)», ειδική έκθεση αριθ. 03/2018 — 
«Έλεγχος της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ)» και ειδική έκθεση αριθ. 19/2018 
— «Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας»]. Ο μέσος αριθμός συστάσεων που 
απευθύνονταν στην Επιτροπή παρέμεινε σταθερός και κυμαινόταν μεταξύ 9-10 συστάσεων ανά 
έκθεση.   

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι για 28 συστάσεις που το ΕΕΣ έκρινε ότι δεν υλοποιήθηκαν, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι τέσσερις έχουν υλοποιηθεί πλήρως από τις 23 Μαΐου 2022 και ότι, αρχικά, δεν 
αποδέχθηκε 16 συστάσεις και εν μέρει αποδέχθηκε δύο συστάσεις, για τους λόγους που 
διατυπώνονται στις δημοσιευμένες απαντήσεις στις αντίστοιχες ειδικές εκθέσεις.  

Ομοίως, για 68 συστάσεις που παρουσιάστηκαν με τον χαρακτηρισμό «σε καθυστέρηση», πέντε 
συστάσεις δεν έγιναν δεκτές. Από αυτές τις πέντε συστάσεις, το ΕΕΣ θεωρεί ότι η μία υλοποιήθηκε 
πλήρως, δύο υλοποιήθηκαν ως επί το πλείστον και δύο υλοποιήθηκαν εν μέρει. Αυτό σημαίνει ότι η 
Επιτροπή ανέλαβε δράση, παρότι η σύσταση δεν έγινε αποδεκτή. Επιπλέον, 13 συστάσεις έγιναν 
αρχικά μόνον εν μέρει αποδεκτές. 

3.13-3.15 Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μεταπαρακολούθηση και η υλοποίηση όλων των συστάσεων

που έγιναν αποδεκτές είναι υψίστης σημασίας. Μολονότι το σύστημα παρακολούθησης κλείνει την 
πορεία παρακολούθησης όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι μια συγκεκριμένη σύσταση πρέπει να 
υλοποιηθεί, αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του ότι η Επιτροπή ενδέχεται να συνεχίσει να αναλαμβάνει 
δράση σε περίπτωση υπό εξέλιξη πρωτοβουλιών που πρέπει να αναλαμβάνονται σε συνεχή βάση [π.χ. 
ειδική έκθεση αριθ. 07/2020 — «Εφαρμόζοντας την πολιτική συνοχής», σύσταση 3, ειδική έκθεση 
αριθ. 04/2017 — «Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από παράτυπες δαπάνες», σύσταση 4, και 
ειδική έκθεση αριθ. 02/2017 — «Διαπραγμάτευση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 2014-2020 από την Επιτροπή», σύσταση 2 β) 
και σύσταση 5]. Η εν λόγω δράση δεν θα αντικατοπτρίζεται στη βάση δεδομένων της Επιτροπής. 
Επιπλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το ΕΕΣ να θεωρεί κάποιες συστάσεις εν μέρει 
υλοποιηθείσες, ενώ η Επιτροπή τις θεωρεί πλήρως υλοποιηθείσες. 
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3.20 Ο βαθμός υλοποίησης και ο εμπρόθεσμος χαρακτήρας των δράσεων μεταπαρακολούθησης

πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με την αποδοχή των συστάσεων του ΕΕΣ. Η Επιτροπή 
αναλαμβάνει πλήρως τη δέσμευση να υλοποιήσει όλες τις συστάσεις που έγιναν δεκτές εντός των 
χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται στις ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ. Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για τις 
συστάσεις οι οποίες αρχικά δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή για τους λόγους που διατυπώνονται 
στις δημοσιευμένες απαντήσεις στην οικεία ειδική έκθεση.

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράσεις μεταπαρακολούθησης ενδέχεται να απαιτούν 
περισσότερο χρόνο από αυτόν που αναμενόταν αρχικά λόγω πολυπλοκότητας των μέτρων, εξελίξεων 
στον τομέα της νομοθεσίας ή της πολιτικής, περιορισμένων πόρων ή εξωτερικών παραγόντων, όπως 
η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς 
κρίσης, τα οποία απαιτούσαν την επανιεράρχηση πολλών δράσεων. Το ότι μια σύσταση δεν έχει 
υλοποιηθεί πλήρως έως την αρχική αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης δεν συνεπάγεται ότι δεν 
έχει αναληφθεί καμία δράση έως την εν λόγω ημερομηνία ή ότι η συγκεκριμένη σύσταση δεν θα 
υλοποιηθεί εντέλει πλήρως στη συνέχεια. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

3.22 Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στο σημείο 3.8, και ειδικότερα στη σημαντική

αύξηση του αριθμού των συστάσεων που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μεταπαρακολούθησης 
όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν το 2018, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, 
κάτι που καθιστά δυσχερέστερη την υλοποίηση και την παρακολούθησή τους. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.1 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ 

ΤΟ 2018 — ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» 

Ειδική έκθεση αριθ. 01/2018: Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις 

ευρωπαϊκές περιφέρειες (JASPERS) — καιρός να βελτιωθεί η στόχευση της 

πρωτοβουλίας 

Απάντηση στη σύσταση 4 α), σημείο 133: Στόχος της στρατηγικής της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική 
βοήθεια είναι να σκιαγραφήσει όλες τις δράσεις της στον τομέα της τεχνικής βοήθειας της Επιτροπής, 
χωρίς να εστιάζει ειδικά στον συντονισμό της ανάπτυξης ικανοτήτων. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποσαφηνιστεί περαιτέρω ο ρόλος της JASPERS στον τομέα της ανάπτυξης τεχνικών ικανοτήτων, η 
JASPERS καταρτίζει στρατηγική μεταφοράς γνώσεων. Θα διασφαλιστεί η εναρμόνιση με τις γραμμές 
πολιτικής της Επιτροπής στον τομέα της ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων και κάθε ανάθεση 
ανάπτυξης τεχνικών ικανοτήτων θα συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα εργασίας ανά χώρα της 
JASPERS. Με τον τρόπο αυτόν, θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα σύνδεσης των προσδιορισμένων και 
συμφωνημένων αναγκών τεχνικής βοήθειας με τους στόχους πολιτικής της πολιτικής συνοχής, του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε κάθε κράτος μέλος. 
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Απάντηση στη σύσταση 5 α), σημείο 138: Η JASPERS είναι ενσωματωμένη στον συμβουλευτικό κόμβο 
InvestEU και η εναρμόνιση με τις απαιτήσεις παρακολούθησής της βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Απάντηση στη σύσταση 5 β), σημείο 138: Η JASPERS καταρτίζει επί του παρόντος έγγραφο 
απαιτήσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, το οποίο, μεταξύ άλλων θεμάτων, αποσκοπεί 
στον καθορισμό ενός πλαισίου που παρέχει τη δυνατότητα δεόντως εμπεριστατωμένης αξιολόγησης 
στο μέλλον. 

Απάντηση στη σύσταση 5 γ), σημείο 138: Τα στοιχεία σχετικά με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό κάθε 
ανάθεσης της JASPERS θα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΒΔΕ «Αριθμός, μέγεθος, είδος και κατανομή 
των συμβουλευτικών αναθέσεων που λαμβάνονται και υποστηρίζονται». Θα παρακολουθείται επίσης 
το πραγματικό άμεσο κόστος των περατωθεισών αναθέσεων βάσει των τιμών της χρηματοδοτικής και 
διοικητικής συμφωνίας-πλαισίου (ΧΔΣΠ). Εκτός από το κόστος παρακολούθησης, παρακολουθείται 
επίσης η ένταση της χρήσης των ανθρώπινων πόρων, με σκοπό την παροχή στοιχείων για την 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. 

Απάντηση στη σύσταση 5 δ), σημείο 138: Σύμφωνα με τη χρηματοδοτική και διοικητική συμφωνία-
πλαίσιο μεταξύ της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για λόγους εναρμόνισης, συστηματοποίησης 
και διευκόλυνσης της μελλοντικής συνεργασίας, και βάσει της πείρας που έχει αποκτηθεί μέχρι 
στιγμής, φαίνεται ότι είναι σκόπιμο και σύμφωνο με τον σκοπό της απλούστευσης να καταλήξουν η 
Ένωση και η Τράπεζα, σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους τους δυνάμει της Συνθήκης, σε 
συμφωνία-πλαίσιο όσον αφορά τον δημοσιονομικό κανονισμό, τις αρχές, τους τυποποιημένους όρους, 
προϋποθέσεις και διαδικασίες βάσει των οποίων η Ένωση και η Τράπεζα συνεργάζονται για την 
προετοιμασία, τη σύσταση, την εφαρμογή και τη διαχείριση των χρηματοδοτικών μέσων που 
διαχειρίζεται η Τράπεζα, στα οποία η Ένωση συνεισφέρει οικονομικά από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και/ή το ΕΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ο πίνακας VIII της ΧΔΣΠ περιλαμβάνει τις κατ’ αποκοπή τιμές 
για το προσωπικό που εφάρμοσε η Επιτροπή, όπως και όλα τα άλλα σχετικά άρθρα της ΧΔΣΠ. Στον 
πίνακα VIII της ΧΔΣΠ επισημαίνεται επίσης ότι οι τιμές που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 ισχύουν 
για τις εκτελεστικές συμφωνίες χωρίς περαιτέρω εκ των υστέρων ελέγχους όσον αφορά τις 
υποκείμενες πραγματικές δαπάνες ή τον ορισμό και τη μέθοδο μέτρησης του χρόνου εργασίας του 
προσωπικού. 

Ειδική έκθεση αριθ. 03/2018: Έλεγχος της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ) 

Απάντηση στη σύσταση 1 i), σημείο 101: Η Επιτροπή επιδίωξε να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη σύσταση 
ήδη τον Μάιο του 2022 μέσω της εαρινής δέσμης μέτρων της. Η δέσμη μέτρων δημοσιεύθηκε στις 
23 Μαΐου 2022 και η Επιτροπή επέφερε αλλαγές οι οποίες της επέτρεψαν να υλοποιήσει τη σύσταση 
επιλέγοντας τις συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ που λειτουργούν εντός του συνήθους χρονοδιαγράμματος 
για την ευρεία δέσμη ΣΑΧ. Παρότι στο πλαίσιο της μεταπαρακολούθησης της επισκόπησης της 
οικονομικής διακυβέρνησης θα εξεταστεί η υλοποίηση της συγκεκριμένης σύστασης ως κεντρικής 
σημασίας, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η συγκεκριμένη σύσταση έχει ήδη υλοποιηθεί πλήρως. 

Απάντηση στη σύσταση 1 ii), σημείο 101: Η Επιτροπή επιδίωξε να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη 
σύσταση ήδη τον Μάιο του 2022 μέσω της εαρινής δέσμης μέτρων της. Η δέσμη δημοσιεύθηκε στις 
23 Μαΐου 2022 και η Επιτροπή επέφερε αλλαγές οι οποίες της επέτρεψαν να υλοποιήσει τη σύσταση 
επεξηγώντας καλύτερα —στις αιτιολογικές σκέψεις του νομικού εγγράφου για τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις— το σκεπτικό των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ και τονίζοντας ότι η εφαρμογή των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να προωθεί την αύξηση του ΑΕΠ, αύξηση που θα συμβάλει 
με τη σειρά της, αυτή καθαυτή, στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών. Παρότι στο πλαίσιο της 
μεταπαρακολούθησης της επισκόπησης της οικονομικής διακυβέρνησης θα εξεταστεί η υλοποίηση της 
συγκεκριμένης σύστασης ως κεντρικής σημασίας, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η συγκεκριμένη 
σύσταση έχει ήδη υλοποιηθεί πλήρως. 
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Απάντηση στη σύσταση 1 iii), σημείο 101: Η Επιτροπή επιδίωξε να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη 
σύσταση ήδη τον Μάιο του 2022 μέσω της εαρινής δέσμης μέτρων της. Η δέσμη δημοσιεύθηκε στις 
23 Μαΐου 2022 και η Επιτροπή επέφερε αλλαγές οι οποίες της επέτρεψαν να υλοποιήσει τη σύσταση 
δίνοντας —στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις της— μεγαλύτερη προσοχή στην ανάλυση της 
πολιτικής ανταπόκρισης και των εναπομενουσών ελλείψεων σε επίπεδο πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των ανισορροπιών και συνδέοντας την ανάλυση αυτή με την εξέλιξη των ανισορροπιών. 
Η διενέργεια πλήρων εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων αξιολογήσεων των ΣΑΧ παρεμποδίζεται 
από τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στην απάντηση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στην 
αρχική έκθεση του ΕΕΣ. Παρότι στο πλαίσιο της μεταπαρακολούθησης της επισκόπησης της 
οικονομικής διακυβέρνησης θα εξεταστεί η υλοποίηση της συγκεκριμένης σύστασης ως κεντρικής 
σημασίας, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η συγκεκριμένη σύσταση έχει ήδη υλοποιηθεί πλήρως. 

Απάντηση στη σύσταση 1 iv), σημείο 101: Η Επιτροπή επιδίωξε να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη 
σύσταση ήδη τον Μάιο του 2022 μέσω της εαρινής δέσμης μέτρων της. Η δέσμη μέτρων 
δημοσιεύθηκε στις 23 Μαΐου 2022 και η Επιτροπή επέφερε αλλαγές οι οποίες της επέτρεψαν να 
υλοποιήσει τη σύσταση επιλέγοντας τις συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ που λειτουργούν εντός του 
συνήθους χρονοδιαγράμματος για την ευρεία δέσμη ΣΑΧ. Παρότι στο πλαίσιο της 
μεταπαρακολούθησης της επισκόπησης της οικονομικής διακυβέρνησης θα εξεταστεί η υλοποίηση της 
συγκεκριμένης σύστασης ως κεντρικής σημασίας, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η συγκεκριμένη 
σύσταση έχει ήδη υλοποιηθεί πλήρως. 

Απάντηση στη σύσταση 2 i), σημείο 104: Όπως αναφέρεται στην απάντηση της Επιτροπής στην έκθεση 
ελέγχου (σημείο 97), οι αναθεωρήσεις της εφαρμογής της ΔΜΑ [εξαιρουμένων των συστάσεων 3 ii), 
4, 5 και 6] θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την επανεξέταση της ΔΜΑ. Η μεταπαρακολούθηση της 
επανεξέτασης της δέσμης έξι μέτρων καθυστέρησε υπό το πρίσμα της κρίσης λόγω της νόσου COVID-
19 εν μέσω της ανάγκης εστίασης στις άμεσες προκλήσεις της κρίσης και, ως εκ τούτου, η ημερομηνία 
περάτωσης διαφόρων συστάσεων έπρεπε να παραταθεί. Η Επιτροπή επιδίωξε να υλοποιήσει τη 
συγκεκριμένη σύσταση τον Μάιο του 2022 μέσω της εαρινής δέσμης μέτρων της. Η δέσμη μέτρων 
δημοσιεύθηκε στις 23 Μαΐου 2022 και η Επιτροπή επέφερε αλλαγές οι οποίες της επέτρεψαν να 
υλοποιήσει τη σύσταση διασφαλίζοντας ότι η αξιολόγηση των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων 
παρέχει σαφή χαρακτηρισμό της σοβαρότητας των ανισορροπιών.  

Απάντηση στη σύσταση 2 iii), σημείο 104: Η εφαρμογή της ΔΥΑ ΕΕΣ αποτελεί βασικό στοιχείο της υπό 
εξέλιξη επανεξέτασης του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά το χρονοδιάγραμμα για την 
εξαγωγή συμπεράσματος από την επανεξέταση εξακολουθεί να είναι αβέβαιο. Επομένως, η 
αναμενόμενη ημερομηνία περάτωσης της σύστασης πρέπει να παραταθεί έως τον Ιούλιο του 2023, 
ώστε να ληφθεί υπόψη αυτό το στοιχείο. 

Ειδική έκθεση αριθ. 04/2018: Συνδρομή της ΕΕ προς τη Μιανμάρ/Βιρμανία 

Απάντηση στη σύσταση 1 (3η περίπτωση), σημείο 71: Η ιεράρχηση των αναγκών, σύμφωνα με τις 
ανάγκες που διαφοροποιούνται μεταξύ των περιφερειών και των κρατών και σε συντονισμό με 
άλλους χορηγούς βοήθειας, καθώς και η στήριξή τους σε περιφερειακό και κρατικό επίπεδο, 
πραγματοποιείται και επανεξετάζεται σε τακτική βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης. 
Δεδομένων των αναδυόμενων αναγκών και της διαφοροποιημένης στήριξης που παρέχουν οι χορηγοί 
βοήθειας, δεν είναι πάντοτε εφικτό να προσδιοριστούν πλήρως οι παρεμβάσεις προτεραιότητας πριν 
από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος και, αντ’ αυτού, η διαδικασία κατά προτεραιότητα 
ιεράρχησης των περιφερειών/κρατών και των παρατεταμένων καταστάσεων κρίσης έχει 
ενσωματωθεί στον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων βάσει συσχετισμού (Nexus Response 
Mechanism, NRM). Ο συντονισμός με άλλους χορηγούς βοήθειας και εταίρους αποτελεί επίσης συνεχή 
διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σκοπός της προσέγγισης αυτής είναι η 
διατήρηση ενός ευέλικτου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων βάσει συσχετισμού, ο οποίος θα μπορεί 
να ανταποκρίνεται εγκαίρως σε καταστάσεις κρίσης και στις αναδυόμενες ανάγκες του λαού της 
Μιανμάρ, μεταξύ άλλων μέσω αξιολογήσεων και διερευνητικών μελετών. Η Επιτροπή, ως ενεργό 
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μέλος της ομάδας εταίρων συνεργασίας —του συντονιστικού οργάνου μεταξύ των κύριων χορηγών 
και των αναπτυξιακών εταίρων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών— διασφαλίζει τον συντονισμό 
και την κατά προτεραιότητα ιεράρχηση της στήριξης της ΕΕ προς τη Μιανμάρ και τον λαό της. 

Ειδική έκθεση αριθ. 06/2018: Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: εγγυημένη 

ως θεμελιώδης ελευθερία, αλλά η κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί να 

ωφεληθεί από την καλύτερη στόχευση των πόρων της ΕΕ 

Απάντηση στη σύσταση 2, σημείο 67: Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, με εμπειρογνώμονες και με ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο για τη 
συλλογή σχετικών στοιχείων σε τομείς στους οποίους ενδέχεται να προκύψουν διακρίσεις εις βάρος 
των διακινούμενων εργαζομένων. Η συλλογή των σχετικών στοιχείων διασφαλίζεται επίσης μέσω 
των εκθέσεων του συστήματος SOLVIT, των καταγγελιών του συστήματος CHAP και των εκθέσεων 
διαφόρων κρατών μελών που καταρτίζονται από το δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων (MoveS). Η 
Επιτροπή παρακολουθεί επί του παρόντος στενά τους τομείς αυτούς, επίσης μέσω της συμβουλευτικής 
επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των φορέων για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων. 

Ειδική έκθεση αριθ. 10/2018: Καθεστώς βασικής ενίσχυσης για τους γεωργούς — 

σε καλό δρόμο από άποψη λειτουργίας, με περιορισμένη όμως συμβολή στην 

απλούστευση, τη στόχευση και τη σύγκλιση των επιπέδων ενίσχυσης 

Απάντηση στη σύσταση 3, σημείο 85: Η Επιτροπή θεωρεί τη σύσταση πλήρως και εγκαίρως 
υλοποιηθείσα ως προς το τμήμα που αποδέχθηκε. 

Τα κράτη μέλη είναι εκείνα που παρουσιάζουν την αξιολόγηση των αναγκών τους (μεταξύ άλλων σε 
σχέση με τον ειδικό στόχο της ΚΓΠ για δίκαιο εισόδημα) και τη στρατηγική παρέμβασής τους στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, όπως αποφασίστηκε από τους συννομοθέτες. Θέτουν επίσης 
στόχους όσον αφορά την ανακατανομή της στήριξης σε μικρότερους γεωργούς και περιοχές που 
έχουν ανάγκη. Οι επιδόσεις της ΚΓΠ ως προς την αύξηση της στήριξης προς τους γεωργούς που έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη θα αξιολογηθούν κατά την αξιολόγηση της πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας θα 
εξεταστούν, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στο εισόδημα των γεωργών και στην κατανομή της στήριξης 
σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από τη μεταρρύθμιση. 

Όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών για την ΚΓΠ, στις 18 Δεκεμβρίου 2020 η 
Επιτροπή υπέβαλε συστάσεις για κάθε κράτος μέλος βάσει ανάλυσης του γεωργικού τομέα και των 
αγροτικών περιοχών τους. Οι συστάσεις αυτές συνδέονται με τους εννέα ειδικούς στόχους της ΚΓΠ 
που άπτονται των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων και με έναν οριζόντιο 
στόχο για τη γνώση και την καινοτομία. 

Επιπλέον, στις 31 Μαρτίου 2022 η Επιτροπή άρχισε να αποστέλλει επιστολές παρατηρήσεων σχετικά 
με τα προσχέδια στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ που υπέβαλαν οι χώρες της ΕΕ. Οι εν λόγω 
επιστολές στάλθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη και εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ 
προσδιόρισαν τις ανάγκες τους, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποίησαν, τις παρεμβάσεις 
που προτίθενται να υλοποιήσουν και τους στόχους που έχουν θέσει.  

Οι επιστολές αφορούν βασικά ζητήματα σχετικά με το σύνολο ενός σχεδίου —τη στρατηγική του 
εστίαση, τη συμβολή του στην επίτευξη των γενικών στόχων της ΚΓΠ— και περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς παρατηρήσεις σύμφωνα με τους δέκα ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, τα μέσα και άλλα 
στοιχεία του προτεινόμενου σχεδίου που απαιτούν περαιτέρω επεξήγηση, συμπλήρωση ή 
προσαρμογές, ώστε να είναι δυνατή η έγκρισή τους από την Επιτροπή. 
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Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τις απαντήσεις και διεξάγει εντατικές συζητήσεις με τα κράτη 
μέλη. Τα πρώτα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2022. Το νομικό 
πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο παρέχει ευελιξία στα κράτη μέλη για την 
αντιμετώπιση των αναγκών ανακατανομής. Στα εγκεκριμένα σχέδια της ΚΓΠ παρατηρείται συνολικά 
περιορισμένη αλλά πραγματική βελτίωση σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση. Η βελτίωση 
αυτή απορρέει από τη συνδυασμένη επίδραση διαφόρων μέσων και μηχανισμών: την αναδιανεμητική 
ενίσχυση, τον μηχανισμό έκπτωσης, την εφαρμογή ανώτατου ορίου, τη σύγκλιση των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, καθώς και ορισμένες φορές τη συνδεδεμένη στήριξη και τα οικολογικά προγράμματα. 

Σύνδεσμοι υποστήριξης: 

Συστάσεις όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ 

(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans_en#recommendations) 

Overview CAP strategic plans — Commission observations (Επισκόπηση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ 
— Παρατηρήσεις της Επιτροπής)  

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 

Επιστολές παρατηρήσεων σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ 

 (https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/observation-letters_el). 

Ειδική έκθεση αριθ. 13/2018: Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί 

στην τρομοκρατία: η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των κρατών μελών, 

αλλά ο συντονισμός και η αξιολόγηση εμφανίζουν ορισμένες αδυναμίες 

Απάντηση στη σύσταση 3 α), σημείο 42: Η Επιτροπή θεωρεί τη σύσταση πλήρως υλοποιηθείσα. Το ΕΕΣ 
ζήτησε από την Επιτροπή να προβαίνει στις αναγκαίες διαβουλεύσεις και έρευνες προκειμένου να 
ορίζει στόχους και δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου και της οικονομικής αποδοτικότητάς της 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων πολιτικής στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχεται στα κράτη 
μέλη για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Η Επιτροπή ξεκίνησε την εν λόγω ειδική μελέτη 
και όρισε στόχους, δείκτες και εργαλεία για τη μέτρηση της προόδου και της οικονομικής 
αποδοτικότητας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων πολιτικής της, δεδομένου ότι αυτό ήταν και το 
ζητούμενο της σύστασης. Λαμβανομένου υπόψη του χρονοδιαγράμματος, η Επιτροπή εξέλαβε τη 
σύσταση ως διαδικασία που οδηγεί σε συνολική αξιολόγηση της πολιτικής για την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι ανταποκρίθηκε στη συγκεκριμένη σύσταση, 
δεδομένου ότι υλοποίησε πλήρως τους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους της. Όσον 
αφορά τη μακροπρόθεσμη προοπτική, η Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο της ενσωμάτωσης δεικτών 
στις επόμενες ετήσιες εκθέσεις προόδου. 

Απάντηση στη σύσταση 3 δ), σημείο 42: Η Επιτροπή δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του ΕΕΣ ότι η 
σύσταση υλοποιείται μόνον εν μέρει. Η Επιτροπή έχει διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των 
δράσεων της Ένωσης που χρηματοδοτούνται στον τομέα της ριζοσπαστικοποίησης και των 
εκστρατειών αντεπιχειρημάτων μέσω αυστηρής αξιολόγησης της λογικής της παρέμβασης των 
προτάσεων [συμπεριλαμβανομένων των γενικών και ειδικών στόχων, της μεθοδολογίας, των δεικτών 
(βασικό σενάριο, στόχος και πηγή και μέσο επαλήθευσης)] με βάση τα επιθυμητά αποτελέσματα που 
ορίζονται στην πρόσκληση. Επιπλέον, έχει επιβάλει την υποχρέωση οι προτάσεις να προβλέπουν 
ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της εμβέλειας και του αντικτύπου των προτεινόμενων δράσεων, 
συνοδευόμενη από ένα σύνολο διδαγμάτων που αντλήθηκαν και ορθών πρακτικών για μελλοντικές 
παρόμοιες δράσεις. 

Η δήλωση του ΕΕΣ σχετικά με τη χρήση προκαθορισμένων δεικτών αποτελεσματικότητας φαίνεται να 
βαίνει πέραν του πνεύματος της αρχικής σύστασης. Σύμφωνα με τη νομική βάση των ταμείων της ΓΔ 
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HOME, ο ειδικός στόχος των δράσεων της Ένωσης συνίσταται στη συμπλήρωση της υλοποίησης των 
στόχων πολιτικής του ταμείου σε εθνικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων των κρατών μελών [...], στην 
εξυπηρέτηση των συνολικών στρατηγικών σκοπών [...] σε σχέση με την ανάλυση πολιτικής και την 
καινοτομία, τη διακρατική αμοιβαία μάθηση και τις εταιρικές σχέσεις, καθώς και τη δοκιμή νέων 
πρωτοβουλιών και δράσεων σε ολόκληρη την Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο της καινοτομίας και της 
δοκιμής νέων πρωτοβουλιών, ο ορισμός προκαθορισμένων δεικτών αποτελεσματικότητας θα 
αποδεικνυόταν αντιπαραγωγικός, διότι θα περιόριζε την πρωτοτυπία, την εφευρετικότητα και τη 
σύγχρονη προσέγγιση που ζητούνται από τους δυνητικούς αιτούντες στον τομέα παρέμβασης.  

Η Επιτροπή εμμένει στην άποψη ότι η απουσία δεικτών αποτελεσματικότητας δεν συνεπάγεται 
αδυναμία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας. Αντιθέτως, μέσω της αξιολόγησης των προτάσεων, 
πριν από τη λήψη της απόφασης χρηματοδότησης, η Επιτροπή αξιολογεί ολόκληρη τη λογική της 
παρέμβασης και τον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη περιγραφή των δράσεων ανταποκρίνεται 
στον στόχο των προσκλήσεων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν την αποτελεσματικότητά τους στο 
μέλλον. Όσον αφορά την υλοποίηση, μόνον η αξιολόγηση, η οποία συγκεντρώνει όλες τις συναφείς 
πληροφορίες, μπορεί να παράσχει συμπεράσματα σχετικά με την πρόοδο του έργου και τους 
πολυάριθμους παράγοντες —που δεν αποτυπώνονται στους δείκτες— οι οποίοι επηρέασαν την 
πρόοδο αυτήν.  Οι εν λόγω εκθέσεις αξιολόγησης ζητούνται από τους αιτούντες και παραδίδονται 
υποχρεωτικά στο τέλος του έργου, ρητά για τον σκοπό της μέτρησης της αποτελεσματικότητας της 
υλοποιηθείσας δράσης. Εάν δεν επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η Επιτροπή δύναται, κατά την τελική 
πληρωμή, να μειώσει την επιχορήγηση και, συνεπώς, να προστατεύσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Ειδική έκθεση αριθ. 16/2018: Εκ των υστέρων επισκόπηση της νομοθεσίας: ένα 

σύστημα με καλά θεμέλια αλλά και ελλείψεις 

Απάντηση στη σύσταση 1 α), σημείο 87: Σε σχέση με το διοργανικό εγχειρίδιο πρακτικής που ζητείται 
στη σύσταση, η Επιτροπή αποδέχθηκε τη σύσταση όσον αφορά την ίδια την Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει δράση σε θέματα που εξαρτώνται από τα προνόμια άλλων θεσμικών οργάνων. 
Ειδικότερα, όσον αφορά τη σύσταση 1 α), η Επιτροπή έχει υλοποιήσει τη σύσταση στο μέτρο του 
δυνατού. Η Επιτροπή κατέβαλε πράγματι από την πλευρά της κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ανταποκριθεί στη σύσταση, μέσω της αναθεώρησης του εργαλείου 44 στην οριζόντια προσέγγισή της 
για το ΠΔΠ όσον αφορά τις ρήτρες αξιολόγησης και παρακολούθησης, και καλώντας ειδικότερα τους 
συννομοθέτες στην ανακοίνωσή της του 2021 με τίτλο «Συνένωση δυνάμεων για τη θέσπιση 
καλύτερων νόμων» να συνεργαστούν για να αναπτύξουν κοινούς ορισμούς και να προσδιορίσουν 
βέλτιστες πρακτικές μέσω τακτικού διαλόγου στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από τα άλλα θεσμικά όργανα και συνδέονται με τον 
πολιτικό διάλογο. 

Απάντηση στη σύσταση 1 β), σημείο 87: Σύμφωνα με το άρθρο 295 της ΣΛΕΕ, δεν προβλέπεται ότι μια 
διοργανική συμφωνία έχει υποχρεωτικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Τα τρία θεσμικά όργανα αποφάσισαν 
από κοινού το 2016 να μη προσδώσουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα στη διοργανική συμφωνία για 
τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Υπάρχουν διάφοροι νομικοί και θεσμικοί προβληματισμοί τους 
οποίους όλα τα θεσμικά όργανα επιθυμούσαν να αποφύγουν κατά τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, 
και οι προβληματισμοί αυτοί εξακολουθούν να είναι βάσιμοι4. Δεν προβλέπεται αναθεώρηση της 
ισχύουσας διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. 

Απάντηση στη σύσταση 2 β), σημείο 92: Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι έχει αποδεχθεί εν μέρει τη 
συγκεκριμένη σύσταση. Η Επιτροπή έχει εξετάσει την πτυχή της επέκτασης της εντολής της επιτροπής 
ρυθμιστικού ελέγχου, ώστε να συμπεριλαμβάνει εκ των υστέρων επισκοπήσεις που δεν είναι 
αξιολογήσεις των αξιολογήσεων, στο πλαίσιο της μεταπαρακολούθησης στη διαδικασία απολογισμού 
της βελτίωσης της νομοθεσίας του 2019 και κατά την αναθεώρηση της εντολής της επιτροπής 
ρυθμιστικού ελέγχου το 2020. Η Επιτροπή έκρινε ότι η επέκταση της εντολής σε άλλες εκ των 
υστέρων επισκοπήσεις που δεν είναι αξιολογήσεις δεν είναι αναλογική και αποτελεσματική, 
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λαμβανομένης, μεταξύ άλλων, υπόψη της επέκτασης της εντολής της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου 
το 2020, ώστε να συμπεριλαμβάνει την ενσωμάτωση της προσέγγισης «μία (ρύθμιση) εντός, μία 
εκτός» και στρατηγικών προοπτικών στη βελτίωση της νομοθεσίας και την αυξημένη προβολή. 

Ειδική έκθεση αριθ. 17/2018: Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν με τις 

ενέργειές τους τη χαμηλή απορρόφηση κατά τα τελευταία έτη της περιόδου 

προγραμματισμού 2007-2013, χωρίς όμως να εστιάζουν επαρκώς στα 

αποτελέσματα  

Απάντηση στη σύσταση 4, σημείο 90: Στην έκθεση αριθ. 17/2018 του ΕΕΣ, διατυπώθηκε η σύσταση η 
Επιτροπή να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα όταν παρέχει στοχευμένη στήριξη σε κράτη 
μέλη ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Η Επιτροπή έχει 
αναλάβει πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της συγκεκριμένης σύστασης και θεωρεί ότι έχει 
υλοποιηθεί πλήρως, π.χ. μέσω πληθώρας στοχευμένων εργαλείων τεχνικής υποστήριξης και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης των ταμείων από τα κράτη 
μέλη, καθώς και μέσω στενής παρακολούθησης των προγραμμάτων που διατρέχουν κίνδυνο 
καθυστερήσεων, και τα οποία αναφέρονταν στις προηγούμενες απαντήσεις μας. Η Επιτροπή βρίσκεται 
επίσης σε καθημερινή επαφή με τις διαχειριστικές αρχές ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την άποψη που 
είχε διατυπώσει σε προγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με την οποία η μνεία της ειδικής έκθεσης 
αριθ. 24/2021 στις εναπομένουσες αδυναμίες όσον αφορά τη σύσταση δεν συνδέεται στενά με την εν 
λόγω σύσταση. 

Ειδική έκθεση αριθ. 18/2018: Εκπληρώνεται ο κύριος στόχος του προληπτικού 

σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης; 

Απάντηση στη σύσταση 1 γ), σημείο 137: Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι έχει υλοποιήσει πλήρως τις 
πτυχές της σύστασης 1 γ) τις οποίες αποδέχθηκε. Η Επιτροπή αποδέχθηκε εν μέρει τη σύσταση 1 γ), 
όσον αφορά το σημείο που ζητείται επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του πίνακα, δεδομένου ότι 
εκείνη τη χρονική στιγμή διενεργούσε εκτενή επανεξέταση των ρυθμίσεων ευελιξίας η οποία 
απαιτείται βάση της από κοινού συμφωνηθείσας θέσης με τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή επισήμανε ότι 
δεν μπορούσε να προδικάσει το αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας. Η Επιτροπή εξέτασε τις 
παραμέτρους του πίνακα στο πλαίσιο της εκτενούς επανεξέτασης που διενήργησε όσον αφορά την 
ευελιξία βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 
2018. Οι τρεις αναλυτικές παράμετροι που επισημαίνει το ΕΕΣ δεν αξιολογήθηκαν λεπτομερώς από 
την Επιτροπή. Οι παράμετροι αυτές συνδέονται με τη σύσταση 1 α) και τη σύσταση 1 β), τις οποίες η 
Επιτροπή απέρριψε. Επομένως, η Επιτροπή δεν θα επιδιώξει να ανταποκριθεί στις εν λόγω συστάσεις. 

Απάντηση στη σύσταση 3, σημείο 142: Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι έχει υλοποιήσει πλήρως τις 
πτυχές της σύστασης 3 τις οποίες αποδέχθηκε. Η Επιτροπή αποδέχθηκε εν μέρει τη σύσταση 3 και 
δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να επανεξετάσει το εν λόγω ζήτημα και να διαμορφώσει συνθήκες 
στήριξης προτάσεων μεταξύ των κρατών μελών. Επισήμανε επίσης ότι η Επιτροπή δεν μπορούσε σε 
αυτό το στάδιο να δεσμευτεί για την υποβολή σημειώματος στην ΟΔΕ. Η Επιτροπή, σε μεταγενέστερη 
απάντησή της στο ΕΕΣ, δήλωσε ότι αποφάσισε να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της 
επισκόπησης της οικονομικής διακυβέρνησης. Κατά τις συζητήσεις στο πλαίσιο της ΟΔΕ, τα κράτη μέλη 
ανέφεραν ότι θα ήθελαν τυχόν μελλοντικές αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανόνες να αποτελούν 
μέρος μιας συνολικής δέσμης. Κατά συνέπεια, στοχευμένες αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανόνες, 
όπως η αλλαγή που επισημαίνεται στη σύσταση 3, δεν θα τύγχαναν της στήριξής τους στην παρούσα 
φάση. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή δεν υπέβαλε στην ΟΔΕ σημείωμα σχετικά με το συγκεκριμένο 
ζήτημα. Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύτηκε να υποβάλει σχετικό 
σημείωμα όταν αποδέχθηκε εν μέρει τη σύσταση 3. Η Επιτροπή δεν μπορεί να προδικάσει την έκβαση 
της δημόσιας συζήτησης σχετικά με την επισκόπηση της οικονομικής διακυβέρνησης. Θα παράσχει 
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κατευθύνσεις σχετικά με πιθανές αλλαγές στο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης μετά τις θερινές 
διακοπές του 2022 και εγκαίρως για το 2023. 

Ειδική έκθεση αριθ. 19/2018: Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας: 

προς το παρόν, τίποτε άλλο από ένα αναποτελεσματικό συνονθύλευμα 

Απάντηση στη σύσταση 2 (2η περίπτωση), σημείο 106: Η προθεσμία για την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης σύστασης δεν έχει παρέλθει. Ωστόσο, η συνιστώμενη δράση συνδέεται με την υπό 
εξέλιξη αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Μ (η έγκριση του κειμένου αναμένεται έως τα μέσα του 
2024). 

Απάντηση στη σύσταση 4 (4η περίπτωση), σημείο 106: Η αναθεώρηση του κανονισμού καθυστέρησε 
και η Επιτροπή βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της κατάρτισης ενός τροποποιημένου κειμένου 
ενόψει της έγκρισής του έως τον Ιούλιο του 2023. 

Ειδική έκθεση αριθ. 25/2018: Οδηγία για τις πλημμύρες: πρόοδος ως προς την 

αξιολόγηση των κινδύνων, ανάγκη βελτίωσης του σχεδιασμού και της υλοποίησης 

Απάντηση στη σύσταση 1, σημείο 102: Σύμφωνα με στοιχεία της 1ης Ιουνίου 2022, 8 κράτη μέλη 
είχαν ολοκληρώσει την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που υπέχουν βάσει του άρθρου 15 της 
οδηγίας για τις πλημμύρες (AT, CZ, DE, FI, IE, LV, NL, SE). 

Κοινή απάντηση της Επιτροπής στη σύσταση 2 α) και στη σύσταση 2 β), σημείο 103: Πράγματι, τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τα δεύτερα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας — 
ΣΔΚΠ (και τα τρίτα ΣΔΛΑΠ) έως τον Δεκέμβριο του 2021 και να τα υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έως τον Μάρτιο του 2022. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα εν λόγω σχέδια και 
θα συντάξει έκθεση με συμπεράσματα και συστάσεις, για την οποία απαιτείται προφανώς χρόνος, 
δεδομένου του εύρους και της τεχνικής πολυπλοκότητας της υποκείμενης ανάλυσης. Μολονότι η 
νόμιμη προθεσμία για την έκθεση της Επιτροπής είναι ο Δεκέμβριος του 2024, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση παράδοσης νωρίτερα το 2024 (ανάλογα και με την 
έγκαιρη υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη). 

Απάντηση στη σύσταση 3, σημείο 106: Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη σύσταση δεν 
έγινε αποδεκτή. 

Απάντηση στη σύσταση 6Α, σημείο 112: Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει εργασίες για την επικαιροποίηση 
του εγγράφου καθοδήγησης αριθ. 24 της κοινής στρατηγικής εφαρμογής με τίτλο «River basin 
management in a changing climate» (Διαχείριση λεκανών απορροής ποταμού σε ένα μεταβαλλόμενο 
κλίμα). Αναμένεται να περατώσει τη δραστηριότητα αυτή στο τέλος του 2023 ή στις αρχές του 2024. 

Απάντηση στη σύσταση 6Β α), σημείο 112: Όπως και στη σύσταση 2 α) και στη σύσταση 6 α). 

Κοινή απάντηση της Επιτροπής στη σύσταση 6Β β) και στη σύσταση 6Β γ), σημείο 112: Η Επιτροπή 
θεωρεί τη συγκεκριμένη σύσταση εν μέρει υλοποιηθείσα με βάση τα ακόλουθα: τον Φεβρουάριο του 
2019 η Επιτροπή δημοσίευσε την αξιολόγησή της σχετικά με την πρόοδο των κρατών μελών όσον 
αφορά τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας. Η έκθεση περιλαμβάνει ενότητες οι οποίες αφορούν ειδικά 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στα ΣΔΚΠ και τη λήψη μέτρων προσαρμογής (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:31:FIN&qid=1551205988853&from=EN). Η 
Επιτροπή συνέταξε έγγραφο προβληματισμού (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-
4322-9aa7-9964bbe8312d/library/419cedb7-961b-485e-8c10-608e422258a1/details) και 
διεξήγαγε έρευνα μεταξύ των κρατών μελών για τον εντοπισμό κενών στις γνώσεις των κρατών 
μελών όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  
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Η πρώτη έκδοση της έκθεσης έρευνας έχει δημοσιευθεί 
(https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/7073b7ab-
1178-455d-abc3-7c1c5624a633/details). Επικαιροποιημένη έκδοση θα δημοσιευθεί έως τον 
Οκτώβριο του 2022. Τον Οκτώβριο του 2021 πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με θέμα την κλιματική 
αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας. Τον Μάιο του 2022 πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με 
θέμα τις πλημμύρες από βροχή. Το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα (2021) και η στρατηγική για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (2021) θα δώσουν πρόσθετη ώθηση. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν τα δεύτερα ΣΔΚΠ έως το τέλος του 2021 και να τα αποστείλουν 
στην Επιτροπή έως το τέλος Μαρτίου του 2022 (άρθρα 14 και 15 της οδηγίας για τις πλημμύρες). Η 
Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποβάλει έκθεση σχετικά με την επανεξετασθείσα έκδοση των εν λόγω 
σχεδίων έως το τέλος του 2024, σε σχέση με την επόμενη έκθεση εφαρμογής της ΟΠΥ και της 
οδηγίας για τις πλημμύρες, η οποία προβλέπεται να υποβληθεί έως την ίδια ημερομηνία. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Επιτροπή θα ελέγξει τα προτεινόμενα εργαλεία από τα κράτη μέλη. 

Απάντηση στη σύσταση 7 α), σημείο 113: Η Επιτροπή αποδέχθηκε εν μέρει τη συγκεκριμένη σύσταση, 
δεδομένου ότι στην οδηγία για τις πλημμύρες δεν προβλέπεται υποχρέωση των κρατών μελών να 
συμπεριλάβουν την ασφάλιση ως μέτρο στα ΣΔΚΠ, και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση δεν 
παρέχονται από όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εκθέσεων που υποβάλλουν.   

Ωστόσο, η Επιτροπή έχει ελέγξει ήδη, στο πλαίσιο της επισκόπησής της του 2019 [SWD(2019) 31], αν 
και με ποιον τρόπο τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν το θέμα της ασφάλισης στα πρώτα ΣΔΚΠ.  Επιπλέον, 
η Επιτροπή στηρίζει την ιδέα της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την επιλογή της ασφάλισης 
έναντι των κινδύνων πλημμύρας ως μηχανισμού μεταφοράς του κινδύνου. Η αύξηση της 
ασφαλιστικής κάλυψης στο πλαίσιο ευρείας στρατηγικής για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας 
θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή προσέγγιση μεταφοράς των κινδύνων. Τα οφέλη της ασφάλισης 
εξαρτώνται από το κανονιστικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους και από τα ειδικά χαρακτηριστικά όσον 
αφορά τους κινδύνους πλημμύρας στα εν λόγω κράτη μέλη.   

Το 2020 η Επιτροπή συνεργάστηκε με την Insurance Europe, η οποία διεξήγαγε έρευνα μεταξύ των 
εθνικών οργανισμών-μελών της σχετικά με τις πλημμύρες και την ασφάλιση. Παράλληλα, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη διεξήγαγαν έρευνα μεταξύ των διαχειριστών κινδύνων πλημμύρας. Τον Οκτώβριο 
του 2020 πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με θέμα την ασφάλιση και το σχέδιο έκθεσης δημοσιεύθηκε 
τον Απρίλιο του 2021 (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/a6981d29-3a4e-4f2d-873e-4e717f30540d/details). Η έκθεση 
αντικατοπτρίζει επίσης την έρευνα της Insurance Europe.   

Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τα ΣΔΚΠ του δεύτερου κύκλου, όπως καταρτίστηκαν από τα 
κράτη μέλη. Οι εν λόγω αξιολογήσεις και επισκοπήσεις της ΕΕ θα δημοσιευθούν έως το τέλος του 
2024 εδώ (https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm). 

Απάντηση στη σύσταση 8 α), σημείο 115: Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη σύσταση δεν 
έγινε αποδεκτή. 

Ειδική έκθεση αριθ. 31/2018: Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το 

χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη 

Απάντηση στη σύσταση 1 β), σημείο 100: Στα μέσα Μαρτίου του 2022 η ΓΔ SANTE δημοσίευσε 
έκθεση επισκόπησης σχετικά με τους δείκτες καλής μεταχείρισης των ζώων σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι διάφορες προκλήσεις και δυσκολίες όσον 
αφορά τη θέσπιση ενός εφικτού συστήματος δεικτών καλής μεταχείρισης των ζώων. Επί του 
παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά έργων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Σκοπός 
είναι να εξεταστούν δείκτες αυτού του είδους για την αναθεωρημένη νομοθεσία σχετικά με την καλή 
μεταχείριση των ζώων· η πρόταση της Επιτροπής αναμένεται να εκδοθεί έως το τέλος του 2023. 
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Απάντηση στη σύσταση 1 γ), σημείο 100: Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της στρατηγικής της ΕΕ 
για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων (2012-2015) χρησιμοποιήθηκαν για την 
επανεξέταση του κεκτημένου όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων. Ο χάρτης πορείας για τον 
έλεγχο καταλληλότητας όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 
2020 και, ως εκ τούτου, δεν υπήρξε καθυστέρηση στην υλοποίηση. Οι εργασίες σχετικά με τον έλεγχο 
καταλληλότητας, αυτόν καθαυτόν, βρίσκονται σε εξέλιξη και το σχετικό έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής αναμένεται να δημοσιευθεί έως το τρίτο τρίμηνο του 2022. 

Η αρχική εκτίμηση των επιπτώσεων για την αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με την καλή 
μεταχείριση των ζώων δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2021 και είναι ανοικτή για υποβολή 
παρατηρήσεων έως το τέλος Αυγούστου του 2021. Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση 
πραγματοποιήθηκε από τις 15 Οκτωβρίου 2021 έως τις 21 Ιανουαρίου 2022. Βάσει 
προγραμματισμού, οι μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων θα οριστικοποιηθούν έως τις αρχές του 
2023 και οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις θα εγκριθούν έως το τέταρτο τρίμηνο του 2023. 

Απάντηση στη σύσταση 4 α), σημείο 104: Η υλοποίηση της σύστασης βρίσκεται σε εξέλιξη με την 
αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ. Σε όλα τα κράτη μέλη στάλθηκαν επιστολές 
παρατηρήσεων σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, με τις οποίες ζητούνταν διευκρινίσεις, 
καθώς και ο καθορισμός πιο φιλόδοξων στόχων όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων.  Η 
Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τις απαντήσεις και διεξάγει εντατικές συζητήσεις με τα κράτη 
μέλη. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/126 της 7ης Δεκεμβρίου 2021 (ΕΕ L 20 της 
31.1.2022, σ. 52), θεσπίστηκε για τη συμπλήρωση του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων. 

Σύνδεσμοι υποστήριξης 

Overview CAP strategic plans — Commission observations (Επισκόπηση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ 
— Παρατηρήσεις της Επιτροπής) (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/key_policies/documents/overview-cap-plans-ol-220331.pdf) 

Επιστολές παρατηρήσεων σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ (https://agriculture.ec.europa.eu/cap-
my-country/cap-strategic-plans/observation-letters_el) 

Ειδική έκθεση αριθ. 33/2018: Καταπολέμηση της ερημοποίησης στην ΕΕ: 

διογκούμενη απειλή που χρήζει περαιτέρω δράσης 

Απάντηση στη σύσταση 1 α), σημείο 74: Η Επιτροπή ανέλαβε σημαντική δράση για την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης σύστασης μέσω της θέσπισης της στρατηγικής της ΕΕ για το έδαφος με ορίζοντα το 
2030 και της έρευνας που διεξήγαγε το JRC. Η κατάρτιση μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της 
έκτασης της ερημοποίησης και της υποβάθμισης της γης στην ΕΕ πρέπει να συντονιστεί με τον νόμο 
για την υγεία του εδάφους, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ειδική νομοθετική 
πρόταση έως το 2023. Επομένως, η κατάρτιση της μεθοδολογίας δεν είναι δυνατή πριν από την εν 
λόγω ημερομηνία. 

Απάντηση στη σύσταση 1 β), σημείο 74: Η Επιτροπή ανέλαβε σημαντική δράση για την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης σύστασης μέσω της θέσπισης της στρατηγικής της ΕΕ για το έδαφος με ορίζοντα το 
2030. Η νέα στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος με ορίζοντα το 2030 περιλαμβάνει στην ενότητα 4.2 τη 
δράση «Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών (JRC), [η Επιτροπή] θα δημοσιεύει ανά πενταετία πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση της υποβάθμισης της γης και της απερήμωσης στην ΕΕ». 

Απάντηση στη σύσταση 3 α), σημείο 78: Η νέα στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος με ορίζοντα το 2030 
καθορίζει το γενικό πλαίσιο και συγκεκριμένες δράσεις που θα συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση 
των δεσμεύσεων και των στόχων που έχουν τεθεί, μεταξύ των οποίων και η μηδενική υποβάθμιση 
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της γης έως το 2030. Αμέσως μετά την κατάρτιση της μεθοδολογίας [βλ. σύσταση 1 α)] και τη θέσπιση 
του νόμου για την υγεία του εδάφους, θα καταστεί δυνατή τόσο η περαιτέρω ανάλυση του τρόπου με 
τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος της μηδενικής υποβάθμισης της γης όσο και η υποβολή σχετικών 
εκθέσεων προόδου. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση της συγκεκριμένης σύστασης εξαρτάται από την 
υλοποίηση της σύστασης 1 α) και τη διαδικασία θέσπισης του νόμου για την υγεία του εδάφους. 

Ειδική έκθεση αριθ. 35/2018: Διάθεση κονδυλίων της ΕΕ μέσω ΜΚΟ: απαιτούνται 

περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της διαφάνειας 

Κοινή απάντηση της Επιτροπής στη σύσταση 1 α) και στη σύσταση 1 β), σημείο 66: Η Επιτροπή 
επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες επιμέρους συστάσεις δεν είχαν γίνει αρχικά αποδεκτές για τους 
λόγους που διευκρινίστηκαν στις απαντήσεις της Επιτροπής στην ειδική έκθεση αριθ. 35/2018 του 
ΕΕΣ, ειδικότερα δεδομένου ότι το κανονιστικό πλαίσιο δεν προέβλεπε αποδεκτό ορισμό των ΜΚΟ σε 
διεθνές ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τον χρόνο σύνταξης της ειδικής έκθεσης του ΕΕΣ, ο 
δημοσιονομικός κανονισμός είχε μόλις αναθεωρηθεί. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2022 η Επιτροπή 
εξέδωσε πρόταση αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, στην οποία εισάγονται ο ορισμός 
της ΜΚΟ και τα σχετικά κριτήρια. Εναπόκειται πλέον στους συννομοθέτες να αποφασίσουν τη 
μελλοντική πορεία και να εγκρίνουν την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού. 
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Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού

Συνεδρίου σχετικά με τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ – Κατάσταση στο τέλος του

2021 «Κεφάλαιο 3 – Παρακολούθηση της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις μας»

Σύσταση 5 β) – Ειδική έκθεση αριθ. 2/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το 2018, η ΕΚΤ προχώρησε

σε επικαιροποίηση του πλαισίου του σχεδίου δράσης έκτακτης ανάγκης (ΣΔΕΑ) για την παροχή

εναρμονισμένων κατευθύνσεων σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται από τη στιγμή που μια

τράπεζα ταξινομείται σε κάποιο στάδιο του ΣΔΕΑ. Αυτή η επικαιροποίηση περιλαμβάνει, για όλα τα

στάδια, τη δυνατότητα οι Μεικτές Εποπτικές Ομάδες (ΜΕΟ) να αιτούνται στοχευμένη επιτόπια

επιθεώρηση για την αξιολόγηση (παραδείγματος χάριν) των παραγόντων που οδηγούν σε επιδείνωση

της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Αυτό σημαίνει ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία η οποία

κινείται στο πνεύμα της Σύστασης 5β. Επιπλέον, οι ΜΕΟ μπορούν να αιτούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις

στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εποπτικής εξέτασης των σημαντικών τραπεζών, με τη χρήση

συστηματικών ποσοτικών τεχνικών σε επιμέρους φακέλους ή στα ιστορικά δεδομένα επιμέρους

τραπεζών (μέσω εξετάσεων φακέλων πιστοδοτήσεων και υποδειγμάτων επαλήθευσης κινδύνων

(challenger models)), με ενδελεχή έλεγχο των εξασφαλίσεων από εξωτερικούς εκτιμητές, ή με την

ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνικών συνετής αποτίμησης για τα ανοίγματα που συνδέονται με κίνδυνο

αγοράς. Η ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των επιτόπιων τεχνικών τα τελευταία χρόνια έχει επιτρέψει

στις ΜΕΟ να επαληθεύουν την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού κατά τρόπο που αναλογεί στα

εκάστοτε ζητήματα – καθώς οι τεχνικές οδηγούν σε ένα συστηματικό ποσοτικό αποτέλεσμα το οποίο

αντανακλάται σε ποσοτικοποιημένες προβλέψεις ή διαφορά αποτίμησης – και να αιτούνται

αναταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού, όπου απαιτείται. Αυτές οι επιτόπιες επιθεωρήσεις είναι

λοιπόν ένας αναλογικός τρόπος ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού σε συνεχή βάση.

Εάν προκύψει επείγουσα ανάγκη διενέργειας επιτόπιας επιθεώρησης εντός του πλαισίου του ΣΔΕΑ, η

ΕΚΤ έχει την ικανότητα να συστήσει γρήγορα μια ειδική ομάδα για τη διενέργεια αυτής της επιθεώρησης,

με τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων του επιτόπιου προγράμματος και την αλλαγή

κατεύθυνσης των επιτόπιων πόρων.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ — ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

2021  

«Παράρτημα» 

Μεταπαρακολούθηση των συστάσεων του κεφαλαίου 3 της 
ετήσιας έκθεσης για το 2018 

Όσον αφορά τις συστάσεις 3.2 στοιχεία α), β) και γ) και τη σύσταση 3.4 της ετήσιας έκθεσης προόδου 
του 2018, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι δεν έχουν καθοριστεί ακόμη τιμές βάσης, ορόσημα 
και στόχοι (με σχετική τεκμηρίωση) για διάφορα προγράμματα, λόγω των καθυστερήσεων στην 
έναρξη των επιχειρησιακών ρυθμίσεων που οφείλονται στην καθυστερημένη έκδοση των σχετικών 
κανονισμών. 
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Το σύνολο των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του 
ονόματος χώρου «europa.eu» παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. 
Δεδομένου ότι το ΕΕΣ δεν έχει έλεγχο επ’ αυτών, σας συνιστούμε να εξετάζετε τις 
πολιτικές τους για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και της πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 

Χρήση του λογότυπου του ΕΕΣ 

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου του ΕΕΣ χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη 
γνώμη του οργάνου. 
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Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε τις 
επιδόσεις των προγραμμάτων δαπανών που 
χρηματοδοτούνταν από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ στο τέλος του 2021, βασιζόμενο σε 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις 
προερχόμενες από την Επιτροπή και άλλες πηγές, 
μεταξύ άλλων και πρόσφατων δικών του 
εργασιών στο πλαίσιο ελέγχων και επισκοπήσεων. 
Το κυρίως θέμα της φετινής έκθεσης σχετικά με 
τις επιδόσεις είναι η ενσωμάτωση οριζόντιων 
προτεραιοτήτων πολιτικής στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ. Στην έκθεση αξιολογείται κατά πόσον οι 
προτεραιότητες αυτές είχαν ενσωματωθεί σε 
επιλεγμένα προγράμματα δαπανών της ΕΕ, καθώς 
και αν η Επιτροπή εφάρμοζε κατάλληλο πλαίσιο 
επιδόσεων για τη μέτρηση της συμβολής του 
προϋπολογισμού της ΕΕ σε αυτές.
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