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I. ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΕΔ 
ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Τα διασυνοριακά προγράμματα κατά μήκος των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της 
ΕΕ αποτελούν μοναδική μορφή συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των γειτονικών χωρών-
εταίρων. Η συνεργασία αυτή προβλέπει ενισχυμένες επαφές μεταξύ των λαών και ανταλλαγές 
πληροφοριών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και περιλαμβάνει ευρύ φάσμα φορέων (δήμοι, 
ΜΚΟ, πανεπιστήμια κ.λπ.). Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας (ΔΣ) του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) της περιόδου 2014-2020 χαίρουν μεγάλης εκτίμησης από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και θεωρούνται ευρέως ως επιτυχημένοι τρόποι συνεργασίας της ΕΕ και των 
γειτονικών της χωρών γύρω από τις κοινές προκλήσεις και προτεραιότητες, με την οικειοποίηση 
προγραμμάτων και την εταιρική σχέση στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας.  

Η συνεργασία διαδραματίζει μοναδικό ρόλο στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προγράμματα ΔΣ του ΕΜΓ επέτρεψαν τη συνεργασία, η οποία 
διαφορετικά δεν θα είχε πραγματοποιηθεί ή θα αντιμετώπιζε δυσκολίες για πολιτικούς λόγους· για 
παράδειγμα, η συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών γειτονικών χωρών του. Ως εκ τούτου, 
η διασυνοριακή συνεργασία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό εργαλείο οικοδόμησης εμπιστοσύνης 
χωρίς πολιτική χροιά. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα με προστιθέμενη αξία, που 
αναγνωρίζεται από όλους τους συμμετέχοντες εταίρους.  

Τα προγράμματα ΔΣ του ΕΜΓ έχουν επίσης καίρια σημασία για την αντιμετώπιση των χασμάτων στην 
ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών και των προκλήσεων που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, π.χ. 
κλιματική αλλαγή ή μεταφορικές συνδέσεις. Αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα αυτά μέσω ενός ειδικού 
συνεργατικού μοντέλου διακυβέρνησης, η διασυνοριακή συνεργασία του ΕΜΓ έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματικό μέσο για την εξεύρεση κοινών λύσεων.  

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γενικό συμπέρασμα της ειδικής έκθεσης του ΕΕΣ που 
επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα ΔΣ του ΕΜΓ παρείχαν κατάλληλη και πολύτιμη στήριξη στις 

περιφέρειες εκατέρωθεν των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Δεδομένου του χρόνου διεξαγωγής 
του, ο έλεγχος μπορούσε να αποτυπώσει αναγκαστικά μόνο εν μέρει τα αποτελέσματα της 
διασυνοριακής συνεργασίας του ΕΜΓ που άρχισε να εφαρμόζεται πλήρως το 2019. Τα πλήρη 
αποτελέσματα θα είναι γνωστά μόνο κατά το κλείσιμο, το 2025. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης της συμπληρωματικότητας μεταξύ 
των μέσων της ΕΕ που εφαρμόζονται στην ίδια περιοχή.  Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το 
ενδιαφέρον των αντιπροσωπειών της ΕΕ να συμμετέχουν περισσότερο και να ενημερώνονται 
καλύτερα για τη συνεργασία. Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για το συμπέρασμα του ΕΕΣ 
σχετικά με την ανάγκη στενότερης συμμετοχής των αντιπροσωπειών της ΕΕ και θεωρούμε ότι η 
συμμετοχή αυτή θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες διακυβέρνησης για τα εν λόγω προγράμματα στο 
πλαίσιο της προσέγγισης της επιμερισμένης διαχείρισης.  

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά το παρελθόν η 
υλοποίηση της διασυνοριακής συνεργασίας του ΕΜΓ, όπως η καθυστέρηση στην έναρξη των 
προγραμμάτων, ορισμένες αδυναμίες στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ή η ανεπαρκής 
πρόσβαση σε εργαλεία καταγγελίας για την καταπολέμηση της απάτης. Η Επιτροπή αντιμετώπισε τα 
προβλήματα αυτά μέσω της ενσωμάτωσης της διασυνοριακής συνεργασίας του ΕΜΓ στο γενικό 
πλαίσιο Interreg στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Τα προγράμματα Interreg NEXT, όπως είναι πλέον 
γνωστά, θα επωφεληθούν κατά την περίοδο 2021-2027 από το απλουστευμένο νομικό πλαίσιο, τις 
νέες διαδικασίες και το συνεχές υψηλό επίπεδο δέσμευσης, παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις που 
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δημιουργήθηκαν λόγω της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα προγράμματα 
Interreg NEXT θα βρίσκονται στο επίκεντρο της στήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία και τον λαό της 
στην ευρωπαϊκή του πορεία, αναπτύσσοντας ικανότητες και προωθώντας τους δεσμούς συνεργασίας 
με την ΕΕ στις παραμεθόριες περιοχές της.  

ΙΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΕΔ ΣΤΙΣ 
ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΕΣ  

1. Συμπληρωματικότητα της διασυνοριακής συνεργασίας του ΕΜΓ 

με άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα  

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την κύρια παρατήρηση του ΕΕΣ ότι τα προγράμματα ΔΣ 
του ΕΜΓ αναπτύχθηκαν με συμμετοχικό τρόπο και προσδιόρισαν προτεραιότητες που 
ευθυγραμμίζονταν με τις κοινές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι παραμεθόριες περιοχές. 
Επισημαίνει επίσης ότι το ΕΕΣ αναγνώρισε ότι οι θεματικοί στόχοι που επιλέχθηκαν από τα 
προγράμματα ήταν σύμφωνοι με την ανάλυση των προκλήσεων και των αδυναμιών των 
περιφερειών1 και ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των 
αναγκών και των προτεραιοτήτων των συμμετεχουσών περιφερειών2. 

Η Επιτροπή ενθαρρύνει και προωθεί τον συντονισμό ανάμεσα στα προγράμματα και στα εργαλεία της 
ΕΕ για την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ τους και την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης. 
Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την παρατήρηση του ΕΕΣ ότι η Επιτροπή κατέβαλε προσπάθειες 
ώστε να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση των έργων και να εντοπιστούν πιθανές συνέργειες3. Η 
Επιτροπή εξέδωσε επίσης σύσταση για προγράμματα σχετικά με το θέμα αυτό. Επιπλέον, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, το Interact και το TESIM (το έργο τεχνικής βοήθειας της Επιτροπής για την 
υποστήριξη των προγραμμάτων ΔΣ του ΕΜΓ) δημιούργησαν τον Ιούλιο του 2020 την πλατφόρμα 
διαλόγου με θέμα «Βελτίωση των συνεργειών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο». Η πλατφόρμα αυτή είναι 
ανοικτή σε όλα τα προγράμματα Interreg της περιόδου 2021-2027 που λειτουργούν στη Μεσόγειο 
και καθιστά εφικτή την ενίσχυση του συντονισμού τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την 
υλοποίηση. Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι το ΕΕΣ αναγνώρισε τις προσπάθειες συντονισμού που 
καταβάλλονται από το TESIM, το πρόγραμμα Interact, καθώς και από τα ίδια τα προγράμματα ΔΣ του 
ΕΜΓ4.  

Οι διαχειριστικές αρχές είναι αρμόδιες για τη διασφάλιση συνεργειών και την αποφυγή των 
επικαλύψεων ή της διπλής χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δεν συμφωνεί ότι ο 
συντονισμός που πραγματοποιείται είναι «ανεπαρκής» και ότι υπάρχει «έλλειψη δομημένου 
συντονισμού»5. 

Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θεωρούν σημαντικό οι αντιπροσωπείες της ΕΕ να συμμετέχουν περισσότερο σε 
προγράμματα ΔΣ του ΕΜΓ και Interreg NEXT6. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής 
                                                 
1 Βλέπε παρατήρηση 15 του ΕΕΣ.  

2 Βλέπε παρατήρηση 22 του ΕΕΣ.  

3 Βλέπε παρατήρηση 23 του ΕΕΣ.  

4 Βλέπε παρατήρηση 28 του ΕΕΣ. 

5 Βλέπε παρατήρηση 29 του ΕΕΣ. 

6 Βλέπε παρατήρηση 31 του ΕΕΣ. 
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καθορίζει σαφώς τον ρόλο της Επιτροπής στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, την ευθύνη για την επιλογή των έργων και την παρακολούθηση σε 
επίπεδο έργου φέρουν οι συμμετέχουσες χώρες και οι αρχές των προγραμμάτων, και όχι η Επιτροπή. 

Όσον αφορά τα προγράμματα της περιόδου 2021-2027, η Επιτροπή έχει απλουστεύσει σημαντικά τις 
διαδικασίες για την κατάρτιση προγραμμάτων στο πλαίσιο των μέτρων της πολιτικής συνοχής. 
Ειδικότερα, καταργείται ο διορισμός των αρχών των προγραμμάτων, γεγονός που αναμένεται να 
συμβάλει στην αποφυγή των καθυστερήσεων που εντοπίστηκαν κατά την περίοδο 2014-20207 και να 
επιταχύνει την έναρξη των μελλοντικών προγραμμάτων.  

2. Επιλογή, παρακολούθηση και παρουσίαση στοιχείων  

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα συμπεράσματα του ΕΕΣ ότι η διαδικασία επιλογής 
χαρακτηρίστηκε ότι ήταν «εν πολλοίς διαφανής και σχεδιάστηκε με στόχο να επιλεγούν τα 
καταλληλότερα έργα διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΜΓ», καθώς και για τον ρόλο της 
Επιτροπής και των διαχειριστικών αρχών στην παροχή χρήσιμης καθοδήγησης σχετικά με την 
υλοποίηση των έργων και τον μετριασμό του κινδύνου απάτης. Λαμβάνουμε υπόψη τις διαπιστώσεις 
του ΕΕΣ σχετικά με τις προβλεπόμενες (καλές) επιδόσεις των έργων, καθώς και σχετικά με ορισμένες 
ασθενέστερες διασυνοριακές επιπτώσεις σε μικρό αριθμό των ελεγχθέντων έργων. Στις αρχές 
Οκτωβρίου 2022, η Επιτροπή έλαβε πληροφορίες από τις αρχές των προγραμμάτων ότι οι αδυναμίες 
που εντόπισε το ΕΕΣ αντιμετωπίζονται εν τω μεταξύ, τουλάχιστον εν μέρει8. Για παράδειγμα, η 
κατασκευή της οδικής συνοριακής διέλευσης στο Malhowice της Πολωνίας, η οποία θα ενισχύσει τη 
διασυνοριακή διάσταση του περιφερειακού έργου της οδού 885, βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί το 2025. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τις αρχές των 
προγραμμάτων, όλοι οι καθυστερημένοι επιτόπιοι έλεγχοι από το ετήσιο σχέδιο της περιόδου 2020-
2021 διενεργήθηκαν έως το τέλος Ιουνίου 2022. 

Όσον αφορά το πλαίσιο παρακολούθησης και παρουσίασης στοιχείων για τα προγράμματα, όλα τα 
προγράμματα επέλεξαν τουλάχιστον έναν κοινό δείκτη εκροής ανά προτεραιότητα, ο οποίος επιτρέπει 
ένα εύλογο επίπεδο συσσωμάτωσης σε επίπεδο διασυνοριακής συνεργασίας του ΕΜΓ9. 
Προγραμματίζονται περαιτέρω εργασίες για την υποστήριξη των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων μέσω 
τεχνικής βοήθειας, που θα συμβάλλουν στη δημιουργία του συστήματος δεικτών σε επίπεδο έργου με 
ακρίβεια.  

3. Προγράμματα NEXT και προοπτικές για το μέλλον 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το ΕΕΣ αναγνωρίζει ότι οι αλλαγές που 
επήλθαν στο νέο νομικό πλαίσιο και στις διαδικασίες για την περίοδο 2021-2027 αντικατοπτρίζουν τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από το παρελθόν. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι τα μέτρα 
απλούστευσης που θεσπίστηκαν θα προσφέρουν απτά οφέλη για τα προγράμματα και για την 
υλοποίησή τους, καθώς και για τους δικαιούχους των έργων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι νέοι 
κανονισμοί προβλέπουν ένα σύστημα το οποίο θα διαθέτει επαρκή αξιοπιστία όσον αφορά τον 
εντοπισμό τυχόν αδυναμιών στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων, χωρίς τις 
αρνητικές συνέπειες και τις χρονοβόρες καθυστερήσεις που προκάλεσε η προηγούμενη διαδικασία 
διορισμού10. Αντιστοίχως, η Επιτροπή διαβλέπει μόνο πλεονεκτήματα και όχι σημαντικούς κινδύνους 
κατά την εφαρμογή της απλουστευμένης διαδικασίας για τα μεγάλα έργα υποδομής. Η νομοθεσία 

                                                 
7 Βλέπε παρατήρηση 33 του ΕΕΣ. 

8 Βλέπε παρατηρήσεις 59 και 66 του ΕΕΣ. 

9 Βλέπε παρατήρηση 61 του ΕΕΣ. 

10 Βλέπε παρατήρηση 77 του ΕΕΣ. 
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εξακολουθεί να παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να γνωμοδοτεί πριν από την επιλογή ενός 
έργου, αλλά η παρέμβαση αυτή δεν θα πρέπει να καθυστερεί την υλοποίηση των εν λόγω έργων. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αδυναμίες των συστημάτων παρακολούθησης και παρουσίασης στοιχείων 
της διασυνοριακής συνεργασίας του ΕΜΓ τις οποίες εντόπισε το ΕΕΣ, αντιμετωπίστηκαν δεόντως με 
τους νέους κανονισμούς. Τα προγράμματα πρέπει να εφαρμόζουν το πλαίσιο επιδόσεων της πολιτικής 
συνοχής, θεσπίζοντας ένα σαφές σύστημα κοινών δεικτών εκροής και αποτελέσματος. Η Επιτροπή 
παροτρύνει πάντα τα προγράμματα να χρησιμοποιούν αυτούς τους κοινούς δείκτες και όλα τα 
προγράμματα Interreg NEXT έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν τους νέους κοινούς δείκτες εκροής και 
αποτελέσματος, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε επίπεδο συσσωμάτωσης για τα προγράμματα 
της περιόδου 2021-2027 πολύ υψηλότερο από ό,τι την περίοδο 2014-202011.  

Πράγματι, η έγκριση του πολυετούς εγγράφου στρατηγικής καθυστέρησε λόγω της στρατιωτικής 
επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ωστόσο, εγκρίθηκε στις 12 Αυγούστου.  

Λόγω της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, έχουν ανασταλεί όλες οι 
δραστηριότητες συνεργασίας της ΕΕ με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και δεν είναι πιθανό να 
ξεκινήσουν τα προγράμματα συνεργασίας της περιόδου 2021-2027 με τις δύο χώρες στο εγγύς 
μέλλον. Παρά τις πολύ δύσκολες πολιτικές συνθήκες, συνεχίζεται ο ενθουσιασμός και το υψηλό 
επίπεδο δέσμευσης στη συνεργασία της Νότιας Γειτονίας στην περιοχή της Μεσογείου.   

Επιπλέον, η συνεργασία με την Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας αποκτά περαιτέρω 
δυναμική και σημασία, καθώς και στις δύο χώρες χορηγείται καθεστώς υποψήφιας χώρας προς 
ένταξη στην ΕΕ. Το Interreg αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την Ουκρανία και τη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας να συμμετέχουν άμεσα σε προγράμματα επιμερισμένης διαχείρισης. Με τις επενδύσεις 
στην εκπαίδευση, την υγεία, τις πράσινες υποδομές ή τη διαχείριση της διέλευσης των συνόρων, τα 
προγράμματα Interreg NEXT αναμένεται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων και 
των πιεστικών αναγκών των παραμεθόριων περιοχών στις χώρες-εταίρους, και να προσφέρουν 
πολύτιμες ευκαιρίες στους περιφερειακούς και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να αυξήσουν 
τις ικανότητές τους μέσω κοινών έργων με τους ομολόγους τους από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσει αυτή τη συνεργασία τόσο σε οικονομικό 
επίπεδο όσο και μέσω της προσαρμογής του νομικού πλαισίου. Η Επιτροπή καταβάλλει επίσης κάθε 
δυνατή προσπάθεια να εγκρίνει τα νέα προγράμματα έως το τέλος του 2022, ώστε να είναι σε θέση 
να δρομολογήσει νέα συνεργασία και επενδύσεις στις παραμεθόριες περιοχές το συντομότερο 
δυνατόν.  

ΙΙΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΕΔ ΣΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΕΣ  

Σύσταση 1 — Βελτίωση του διαπρογραμματικού συντονισμού  

Η Επιτροπή πρέπει: 

(a) κατά την επανεξέταση των σχεδίων των προγραμμάτων Interreg NEXT, να αξιολογήσει αν τα 

προγράμματα με μερική γεωγραφική επικάλυψη έχουν δεσμευτεί να διασφαλίσουν τον 

διαπρογραμματικό συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες·  

                                                 
11 Βλέπε παρατήρηση 81 του ΕΕΣ. 
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(b) στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, να επαληθεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του 

διαπρογραμματικού συντονισμού που έχει θεσπιστεί. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση του στοιχείου α) της σύστασης: 31 Δεκεμβρίου 2022 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση του στοιχείου β) της σύστασης: 30 Ιουνίου 2023 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Όσον αφορά το στοιχείο α), όλα τα προγράμματα Interreg της περιόδου 2021-2027, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Interreg NEXT, υποχρεούνται να περιγράφουν στο 
έγγραφο προγράμματός τους τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη η συμπληρωματικότητα και 
οι συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και μέσα. [Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο β) 
σημείο ii) του κανονισμού Interreg]. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξετάζει κατά την αξιολόγηση της 
ποιότητας των προγραμμάτων, και πριν από την έγκρισή τους, αν πληρούται η απαίτηση αυτή. Αυτό 
περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι αρχές των προγραμμάτων προτίθενται να 
συντονιστούν με άλλες χρηματοδοτικές ροές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διμερούς συνεργασίας 
της ΕΕ με χώρες-εταίρους. Ο συντονισμός μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την πολυπλοκότητα, το 
πλαίσιο και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του προγράμματος.  

Όσον αφορά το στοιχείο β), η Επιτροπή θα επαληθεύει αν οι αρχές των προγραμμάτων υλοποιούν 
τον διαπρογραμματικό συντονισμό στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg NEXT.  

Σύσταση 2 — Ενίσχυση της συμμετοχής των αντιπροσωπειών 

της ΕΕ 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της συμβουλευτικής ιδιότητάς της, πρέπει να συμπεριλαμβάνει, συστηματικά, 

στις εργασίες των κοινών επιτροπών προγραμματισμού και των κοινών επιτροπών παρακολούθησης 

την ΕΥΕΔ και τις αρμόδιες αντιπροσωπείες της ΕΕ, ως παρατηρητές. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 31 Μαρτίου 2023 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης είναι επικεφαλής της διαχείρισης των 
προγραμμάτων ΔΣ του ΕΜΓ και Interreg NEXT και, ως εκ τούτου, εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις επιτροπές παρακολούθησης. Όπως συμβαίνει με όλα τα προγράμματα της πολιτικής 
συνοχής, η επικεφαλής ΓΔ θα εξετάζει την ημερήσια διάταξη κάθε επιτροπής παρακολούθησης και θα 
μεριμνά για την κατάλληλη εκπροσώπηση της Επιτροπής, καθώς και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης και των συναδέλφων από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ.   

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τη συστηματική ανταλλαγή των εγγράφων της επιτροπής 
παρακολούθησης με τους αρμόδιους συναδέλφους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ. Πρόκειται για πρακτική που 
εφαρμόζεται ήδη για ορισμένα προγράμματα ΔΣ του ΕΜΓ, π.χ. το πρόγραμμα ΔΣ του ΕΜΓ «Λεκάνη της 
Μεσογείου».  

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι κοινές επιτροπές προγραμματισμού δεν είναι επίσημα όργανα των 
προγραμμάτων. Συγκροτούνται σε ad hoc βάση από τις συμμετέχουσες χώρες για να συντάξουν τα 
νέα έγγραφα των προγραμμάτων. Θα πάψουν να υφίστανται το 2022 μετά την έγκριση των 
προγραμμάτων. 
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Σύσταση 3 — Υιοθέτηση εργαλείου ΤΠ για την καταγγελία 

περιπτώσεων απάτης  

Η Επιτροπή πρέπει να επιτρέψει στους φορείς καταπολέμησης της απάτης των τρίτων χωρών (οι οποίοι 

προσδιορίζονται στις συμφωνίες χρηματοδότησης) να αναφέρουν περιπτώσεις πιθανολογούμενων 

παρατυπιών απευθείας μέσω του συστήματος διαχείρισης παρατυπιών. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 31 Δεκεμβρίου 2023 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Η πρόσβαση σε νέες αρχές αναφοράς και σε νέους χρήστες είναι τεχνικά εφικτή. Μπορεί και πρόκειται 
να χορηγηθεί. Ωστόσο, η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι, δεδομένου του υφιστάμενου 
επιπέδου διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, η παροχή κατάρτισης, καθοδήγησης και βοήθειας στους 
νέους χρήστες ενδέχεται να είναι δύσκολη. Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι σε τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από τη βοήθεια της ΕΕ ενδέχεται να υπάρξουν ζητήματα αρμοδιότητας για την 
αναφορά παρατυπιών μέσω του συστήματος διαχείρισης παρατυπιών σε εθνικό επίπεδο. 

Σύσταση 4 — Παροχή καθοδήγησης σχετικά με την 

παρακολούθηση της βιωσιμότητας μετά την ολοκλήρωση των 

έργων 

Η Επιτροπή πρέπει να παράσχει καθοδήγηση, με τη μορφή συμβουλών και στήριξης, σχετικά με την 

παρακολούθηση της βιωσιμότητας των έργων (που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΔΣ του ΕΜΓ 

και Interreg NEXT) και να εισηγηθεί, στο πλαίσιο των έργων που υπερβαίνουν μια ορισμένη αξία και/ή 

στο πλαίσιο των έργων που περιλαμβάνουν συνιστώσα σχετική με υποδομές, να υποβάλλονται, στις 

διαχειριστικές αρχές, στοιχεία σχετικά με τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των έργων μετά την 

ολοκλήρωση των έργων. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 31 Δεκεμβρίου 2023 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Η βιωσιμότητα των έργων αποτελεί σημαντική αρχή για την υλοποίηση όλων των πολιτικών της ΕΕ. Η 
Επιτροπή θα εξετάζει προορατικά το ζήτημα της βιωσιμότητας των έργων ΔΣ του ΕΜΓ στη διάρκεια 
εκδηλώσεων ανταλλαγής εμπειριών για τις αρχές των προγραμμάτων, όπως η ομάδα διαβούλευσης 
και συντονισμού της διασυνοριακής συνεργασίας του ΕΜΓ (CCG) και/ή στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής παρακολούθησης.   

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι για τα προγράμματα Interreg NEXT, η διάρκεια των πράξεων συνιστά 
κανονιστική απαίτηση σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων της περιόδου 
2021-2027. Η βιωσιμότητα θα παρακολουθείται από τις αρχές των προγραμμάτων σύμφωνα με την 
απαίτηση αυτή.  

Σύσταση 5 — Λήψη της γνώμης όλων των αρμόδιων 

υπηρεσιών σχετικά με τα μεγάλα έργα υποδομής 

Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας των μεγάλων έργων υποδομής για τις διμερείς σχέσεις με τις 

χώρες-εταίρους, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και 
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Αστικής Ανάπτυξης (ΓΔ REGIO) ζητεί τη γνώμη όλων των αρμόδιων γενικών διευθύνσεων, της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των αντιπροσωπειών της ΕΕ σχετικά με τον κατάλογο 

των προγραμματισμένων έργων και τα σχετικά υπομνήματα. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 31 Δεκεμβρίου 2022 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού Interreg της περιόδου 2021-2027, η 
ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης θα λαμβάνει καταλόγους των προγραμματισμένων 
μεγάλων έργων υποδομής, καθώς και υπομνήματα στα οποία θα περιγράφονται η τοποθεσία, ο 
προϋπολογισμός, ο επικεφαλής εταίρος και οι εταίροι, καθώς και οι κύριοι στόχοι και τα παραδοτέα 
των μεγάλων έργων υποδομής που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
Interreg NEXT. Η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης θα συμβουλεύεται τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΥΕΔ και των αντιπροσωπειών της ΕΕ, για τους καταλόγους και 
τα υπομνήματα. 

Σύσταση 6 — Μεγαλύτερη χρήση κοινών δεικτών 

Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των σχεδίων των προγραμμάτων Interreg NEXT, πρέπει να 

αξιολογήσει τη συνέπεια των δεικτών και να προωθήσει την ευρύτερη δυνατή χρήση κοινών δεικτών 

εκροής και επακολούθου. 

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Αμέσως  

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Η ενισχυμένη χρήση κοινών δεικτών κατοχυρώνεται στους κανονισμούς για την περίοδο 2021-2027. 
Οι κανονισμοί προβλέπουν συστηματική προσέγγιση όσον αφορά τις επιδόσεις, την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση και καθορίζουν κοινούς δείκτες εκροής και αποτελέσματος, οι οποίοι πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό ισχύει και για τα προγράμματα Interreg NEXT και 
η Επιτροπή ελέγχει τη συνέπεια των δεικτών στην αξιολόγηση της ποιότητας όλων των σχεδίων 
προγραμμάτων. Οι μεθοδολογικές περιγραφές των κοινών δεικτών εκροής και αποτελέσματος 
περιγράφονται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2021) 198. 
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