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Οι ελεγκτές της ΕΕ επισημαίνουν τους βασικούς τομείς 
στους οποίους υπάρχουν περιθώρια απλούστευσης της 
πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020 
Η απλούστευση των κανόνων για τις δαπάνες συνοχής αποτελεί βασική πρόκληση που πρέπει 
να αντιμετωπιστεί για την περίοδο μετά το 2020. Σε νέο ενημερωτικό έγγραφο του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ελεγκτές αναπτύσσουν μια σειρά αρχών που πρέπει να 
τηρούνται, καθώς και τους βασικούς τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατά τη συναπόφαση 
των νέων κανόνων.  

«Με την πάροδο του χρόνου, η εκτέλεση της πολιτικής συνοχής έχει καταστεί εξαιρετικά 
πολύπλοκη, παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», δήλωσε ο Ladislav Balko, 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για το ενημερωτικό έγγραφο. 
«Υπάρχει μεν συναίνεση ως προς το ότι χρειάζεται περαιτέρω απλούστευση για την περίοδο 
μετά το 2020, πρέπει όμως ταυτόχρονα να αποσαφηνιστούν οι στόχοι της απλούστευσης, όπως 
και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει». 

Συνολικά, οι ελεγκτές προτείνουν οι κατευθυντήριες αρχές για την απλούστευση της πολιτικής 
μετά το 2020 να οδηγήσουν σε μια σαφώς ορισμένη στρατηγική, η οποία θα ακολουθεί μια 
τεκμηριωμένη και διαρθρωμένη προσέγγιση. Προκειμένου να επιτύχουν ουσιαστική 
απλούστευση, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να επιδείξουν την αταλάντευτη προσήλωσή τους στον στόχο αυτό. Δεν πρέπει επίσης να 
ξεχνούν ότι η απλούστευση δεν είναι αυτοσκοπός και ότι δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τις ήδη 
επιτευχθείσες βελτιώσεις σε επίπεδο εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.  

Οι ελεγκτές εντοπίζουν πέντε βασικούς τομείς που χρήζουν της ιδιαίτερης προσοχής της 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των κρατών μελών. 

• Απλοί, σαφείς και σταθεροί κανόνες, όπως και εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν 
τα διάφορα ταμεία και προγράμματα.  
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• Η διαχειριστική διάρθρωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Το καθεστώς ως ισχύει 
σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 390 προγράμματα, με περίπου 1 400 αρχές αρμόδιες για τη 
διαχείριση και τον έλεγχό τους. Προκαλείται έτσι περιττή πολυπλοκότητα και παρακωλύεται η 
αποτελεσματική εκτέλεση της πολιτικής.  

• Ο κανονιστικός υπερθεματισμός (ο οποίος επιτείνει την πολυπλοκότητα σε επίπεδο 
κράτους μέλους) και η μη αποδοτικότητα της διοίκησης όσον αφορά την επιλογή έργων και την 
παρακολούθηση προγραμμάτων. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο για εξοικονόμηση πόρων μέσω 
της καλύτερης αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας. 

• Η χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους και άλλων μέτρων που βασίζονται στην 
πλήρωση όρων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη εστίαση 
στις επιδόσεις όταν οι πληρωμές εξαρτώνται από την πλήρωση συγκεκριμένων όρων.  

• Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των δικλίδων ελέγχου. Η Επιτροπή πρέπει 
να ρυθμίσει κατά τρόπο σαφή την εμβέλεια και τη συχνότητα των επαληθεύσεων σε όλα τα 
επίπεδα. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιλύσουν διάφορα προβλήματα, όπως την υποχρεωτική 
υποβολή των ίδιων εγγράφων παραπάνω από μία φορές.  

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Τα ενημερωτικά έγγραφα δεν συνιστούν εκθέσεις ελέγχου αλλά επισκόπηση βασιζόμενη σε 
δημόσια διαθέσιμα στοιχεία και στις εργασίες των ελεγκτών στον εκάστοτε τομέα πολιτικής. 

Σκοπός της πολιτικής συνοχής είναι να περιορίζει τις ανισότητες μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων κρατών μελών και περιφερειών. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο ανέρχεται σε 350 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. 

Αύριο, η Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει τις νομοθετικές προτάσεις της για την πολιτική 
συνοχής. 

Το ενημερωτικό έγγραφο του ΕΕΣ με τίτλο «Simplification in post-2020 delivery of Cohesion 
Policy» διατίθεται ήδη στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu) στα αγγλικά, και σύντομα θα είναι 
διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. 
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