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Πολιτική συνοχής: σύμφωνα με τους ελεγκτές, 
εξακολουθεί να δίδεται έμφαση στις εκροές και όχι στα 
αποτελέσματα 
Οι διαδικασίες επιλογής έργων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής εξακολουθούν να εστιάζουν 
στις εκροές και στην εκτέλεση των δαπανών και όχι στα αποτελέσματα, παρά την από μακρού 
πρόθεση για βελτίωση της κατάστασης, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Επιπλέον, κατά τους ελεγκτές, εξαιτίας των ανεπαρκειών στις ρυθμίσεις 
παρακολούθησης, είναι δυσχερής η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η χρηματοδότηση από 
την ΕΕ συμβάλλει στην επίτευξη τόσο των ενωσιακών όσο και των εθνικών στόχων. 

Για την περίοδο 2014-2020, μέσω της πολιτικής συνοχής, η ΕΕ έχει διαθέσει σχεδόν 
350 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της οικονομικής μεγέθυνσης, της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στα κράτη μέλη. Σε προηγούμενες εκθέσεις, οι ελεγκτές 
εξέφραζαν την ικανοποίησή τους για μέτρα που είχε λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την 
ενίσχυση της εστίασης στα αποτελέσματα. Ωστόσο, επισήμαιναν επίσης σοβαρές αδυναμίες στην 
αποτελεσματικότητα των μέτρων και στην παρακολούθησή τους. Για την εν προκειμένω έκθεση, 
εξέτασαν έργα από επτά προγράμματα σε τέσσερα κράτη μέλη: στην Τσεχική Δημοκρατία, στη 
Γαλλία, στην Ιταλία και στη Φινλανδία.  

«Μολονότι τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής εστιάζουν πλέον περισσότερο στα αποτελέσματα, 
η λογική παρέμβασης είναι ισχυρότερη και το φάσμα των χρησιμοποιούμενων δεικτών ευρύ, 
συνολικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η επιλογή έργων δεν εστιάζει ακόμη επαρκώς στα 
αποτελέσματα και ότι η εφαρμοζόμενη παρακολούθηση εξακολουθεί να είναι προσανατολισμένη 
κυρίως στις εκροές», δήλωσε ο Ladislav Balko, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
αρμόδιος για την έκθεση. 

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, οι δυνητικοί δικαιούχοι ήταν καλά ενημερωμένοι και λάμβαναν την 
υποστήριξη που χρειάζονταν, προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από την ΕΕ. Μολονότι 
σκοπός των διαδικασιών που εξέτασαν οι ελεγκτές ήταν να συμβάλλουν στην επιλογή έργων 
συναφών με τους στόχους των προγραμμάτων, τα κριτήρια επιλογής σπανίως επέβαλλαν στους 
αιτούντες να καθορίζουν ποσοτικοποιημένους δείκτες αποτελέσματος σε επίπεδο έργου. Αυτό 
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δυσχεραίνει την αξιολόγηση του κατά πόσον τα έργα έχουν επιτύχει τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα. Επιπλέον, τα περισσότερα επιλέγονταν κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας, αντί να 
βαθμολογούνται και να κατατάσσονται κατόπιν αλληλοσύγκρισής τους. Ως εκ τούτου, τίποτα δεν 
εγγυάται ότι τα καλύτερα έργα ήταν και αυτά που χρηματοδοτούνταν. 

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα συστήματα παρακολούθησης άρχισαν να λειτουργούν σε 
προχωρημένο στάδιο, κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην έγκριση του νομοθετικού πλαισίου σε 
επίπεδο ΕΕ. Αδυναμίες εξακολουθούσαν να υπάρχουν σε ορισμένα από τα χρησιμοποιούμενα 
συστήματα ΤΠ, θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπιστία των από αυτά εξαγόμενων στοιχείων 
παρακολούθησης. Οι πληροφορίες παρακολούθησης εξακολουθούν να εστιάζουν κατά κύριο λόγο 
στις εκροές: σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Επιτροπή, υπάρχει πρόοδος όσον αφορά τις 
εκροές και την απορρόφηση των κονδυλίων, ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την επίτευξη 
των αποτελεσμάτων είναι περιορισμένα. 

Το 2019 η Επιτροπή θα εξετάσει τα επιτεύγματα των προγραμμάτων ενόψει της αποδέσμευσης του 
αποθεματικού επίδοσης, ενός ποσού που δεσμεύεται στην αρχή της περιόδου για κάθε πρόγραμμα. 
Αυτή η εξέταση βασίζεται στα δεδομένα που εξάγονται από αυτά τα συστήματα παρακολούθησης. 
Οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι, ελλείψει συστημάτων παρακολούθησης που να λειτουργούν σωστά, 
η Επιτροπή ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες, εάν επιθυμεί η επανεξέταση που θα 
πραγματοποιήσει να είναι ουσιαστική.  

Οι ελεγκτές διατυπώνουν τις ακόλουθες συστάσεις: 

• τα κράτη μέλη οφείλουν να συγκρίνουν τις αιτήσεις έργων μεταξύ τους, να απαιτούν από 
τους δικαιούχους να καθορίζουν τουλάχιστον έναν πραγματικό δείκτη αποτελέσματος για κάθε έργο 
και να προβαίνουν σε αξιολογήσεις των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και δεικτών που αφορούν 
τις αιτήσεις, 

• η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει κοινούς δείκτες αποτελέσματος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και να βελτιώσει τα σχετικά με τις επιδόσεις αναφερόμενα στοιχεία, 

• η Επιτροπή οφείλει να μεριμνήσει ώστε η επανεξέταση των επιδόσεων που θα λάβει χώρα 
το 2019 να είναι ουσιαστική. 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες  

Περί το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ διατίθεται υπέρ της πολιτικής συνοχής. Σε τρέχουσες 
τιμές, το μερίδιο αυτό ανήλθε σε περίπου 230 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 
προγραμματισμού 2000-2006, σε 346,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013 και σε 
349,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. 

Η πολιτική συνοχής χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Τα ταμεία αυτά εφαρμόζονται μέσω 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα οποία ορίζουν τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους 
συγκεκριμένους στόχους. Τα επιχειρησιακά προγράμματα περιγράφουν επίσης τον τρόπο με τον 
οποίο θα χρησιμοποιούνται τα σχετικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση έργων. Τα προγράμματα 
υλοποιούνται από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους, που επιλέγουν, παρακολουθούν και 
αξιολογούν τα έργα. 

Το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, 
καθώς και σε άλλους ενδιαφερομένους, όπως σε εθνικά κοινοβούλια, παράγοντες του αντίστοιχου 
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κλάδου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι 
συστάσεις που διατυπώνουμε στις εκθέσεις μας υλοποιούνται. Αυτό το υψηλό ποσοστό αποδοχής 
τους αποδεικνύει τον θετικό αντίκτυπο του έργου μας στους πολίτες της ΕΕ. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 21/2018, με τίτλο «Η επιλογή και η παρακολούθηση των έργων του ΕΤΠΑ και 
του ΕΚΤ την περίοδο 2014-2020 εξακολουθούν να εστιάζουν κυρίως στις εκροές», είναι διαθέσιμη 
στον ιστότοπο του ΕΕΣ (www.eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 
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