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Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 14 Νοεμβρίου 2022 

Βελτιώσεις στην ενσωμάτωση πρωταρχικών 
προτεραιοτήτων πολιτικής στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ζητούν οι ελεγκτές 
 
Μείζονες είναι οι διαφορές στον βαθμό ενσωμάτωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 
πρωταρχικών προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ στα προγράμματα δαπανών της, σύμφωνα 
με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). Οι προτεραιότητες αυτές είναι η 
κλιματική αλλαγή, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ισότητα των φύλων, η βιώσιμη 
ανάπτυξη και η ψηφιακή μετάβαση. Η προτεραιότητα που έχει να κάνει με την ισότητα των 
φύλων είναι αυτή που συνυπολογίζεται λιγότερο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καταλήγουν οι 
ελεγκτές. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή 
υπολογίζει τη συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στις πέντε βασικές διατομεακές 
πολιτικές και παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με την επίτευξή τους.  
 
«Η Επιτροπή οφείλει να μεριμνήσει για την καλύτερη ενσωμάτωση των πρωταρχικών 
προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο επιδόσεων της τελευταίας, ιδίως όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων, την ψηφιακή μετάβαση και τους ΣΒΑ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το 
κόστος και τη σκοπιμότητα της προσέγγισης που εφαρμόζει», δήλωσε ο François-Roger Cazala, 
Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση. «Οφείλει επίσης να βελτιώσει την παρουσίαση 
στοιχείων σχετικά με τις διατομεακές προτεραιότητες πολιτικής, καταδεικνύοντας με ποιο 
τρόπο αξιοποιεί στο έπακρο και το τελευταίο ευρώ των δαπανών της και αναδεικνύοντας ακόμη 
περισσότερο τις δαπάνες που συμβάλλουν σε περισσότερες οριζόντιες προτεραιότητες 
πολιτικής συγχρόνως». 
 
Αν και η Επιτροπή ανέφερε ότι είχε ενσωματώσει πλήρως στα προγράμματα του 
προϋπολογισμού της ΕΕ τις σπουδαιότερες από τις πρωταρχικές προτεραιότητες πολιτικής της, 
οι ελεγκτές εντόπισαν σημαντικές διαφορές μεταξύ κλίματος και βιοποικιλότητας, αφενός, και 
ισότητας των φύλων, αφετέρου. Μολονότι οι πέντε οριζόντιες προτεραιότητες είχαν 
ενσωματωθεί, αν και σε διαφορετικούς βαθμούς, στα διάφορα προγράμματα δαπανών της ΕΕ, 
όπως σε αυτά που αφορούν την έρευνα, τη γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη, οι 
ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η Επιτροπή είχε παρουσιάσει υπερβολικά θετικά συμπεράσματα 
σχετικά με την πρόοδο που είχε σημειωθεί προς την επίτευξη των τιμών-στόχου αυτής της 
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ενσωμάτωσης. Οι προτεραιότητες που αφορούσαν το κλίμα και τη βιοποικιλότητα είχαν 
ενσωματωθεί επαρκώς ως επί το πλείστον, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων 
Εθνών και η ψηφιακή μετάβαση εν μέρει. Από την άλλη, η διάσταση του φύλου είχε 
συνεκτιμηθεί σε πολύ μικρότερο βαθμό. 
 
Για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, η Επιτροπή έχει αναπτύξει μεθόδους για την 
παρακολούθηση των σχετικών δαπανών στο πλαίσιο των διαφόρων προγραμμάτων, ώστε να 
μπορεί να προσδιορίζει τα ποσά που δαπανά για τις προτεραιότητες αυτές και να καταρτίζει 
σχετικές αναφορές, ανέπτυξε δε και ειδικό πλαίσιο για τη μέτρηση της συνεισφοράς του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Ωστόσο, τα στοιχεία που παρουσιάζει δεν είναι ακριβή, λόγω των 
κατά προσέγγιση εκτιμήσεών της και των αδυναμιών που είχαν επισημάνει και στο παρελθόν 
οι ελεγκτές και που οφείλονται σε υπερεκτιμήσεις των δαπανών. Περιορισμένα είναι τα 
στοιχεία που αναφέρει η Επιτροπή σχετικά με τη συμβολή των προγραμμάτων της ΕΕ στους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην ψηφιακή μετάβαση, ενώ τα συστήματα για τη μέτρηση 
της συμβολής τους στην ισότητα των φύλων έχουν μεν βελτιωθεί, χωρίς όμως να έχουν 
απαλλαγεί από διάφορους περιορισμούς.  
 
Η Επιτροπή παρακολουθεί ήδη τις δαπάνες για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και μόλις άρχισε 
να κάνει το ίδιο και για αυτές που διατίθενται για την ισότητα των φύλων. Ωστόσο, ελάχιστες 
είναι οι πληροφορίες που παρουσιάζει για τη συμβολή των δαπανών της ΕΕ σε περισσότερες 
προτεραιότητες ταυτόχρονα. Επίσης, δεν μετρά τα αποτελέσματα των δαπανών από την άποψη 
του πραγματικού αντικτύπου τους στις οριζόντιες προτεραιότητες, αν και έχει αρχίσει να 
επεξεργάζεται σχετικό πιλοτικό έργο μέτρησή τους.  
 
Γενικές πληροφορίες 
 
Η Επιτροπή επιδιώκει την ενσωμάτωση ορισμένων οριζόντιων προτεραιοτήτων πολιτικής στα 
διάφορα προγράμματα δαπανών. Σκοπός της είναι η προοδευτική ενσωμάτωσή τους στον 
σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίσει ότι 
αυτές συνεκτιμώνται στο πλαίσιο των διαφόρων προγραμμάτων δαπανών, επιπλέον των 
οριζόμενων στόχων τους. Σημαντικό ρόλο για τη μεγιστοποίηση της διαφάνειας όσον αφορά 
τον τρόπο κατανομής των κονδυλίων που σχετίζονται με τις διάφορες προτεραιότητες και για 
τη διαμόρφωση συνολικής εικόνας σχετικά με τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ 
διαδραματίζει η ανάδειξη των διατομεακών πολιτικών σε αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού, 
της εκτέλεσης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ. 
 
Είναι η πρώτη φορά που οι ελεγκτές καταρτίζουν έκθεση σχετικά με τις οριζόντιες 
προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ συνολικά. Για τον σκοπό αυτό, υπέβαλαν σε έλεγχο δείγμα 
11 προγραμμάτων που καλύπτουν το 90 % των πληρωμών που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι το 
τέλος του 2021 στο πλαίσιο τεσσάρων τομέων του πολυετούς προϋπολογισμού της. Οι 
πέντε προτεραιότητες είναι σημαντικές για τις τρέχουσες πολυετείς δαπάνες μέχρι το 2027.  
 
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης του ΕΕΣ σχετικά με τις «επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ – 
κατάσταση στο τέλος του 2021» είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΕΣ. Βλέπε επίσης τις 
προηγούμενες εκθέσεις του ΕΕΣ σχετικά με την αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες, 
τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και την αναφορά στοιχείων για τη βιωσιμότητα. 
 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=61103
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=58678#:%7E:text=26%2F05%2F2021,the%20basis%20for%20gender%20mainstreaming
https://www.eca.europa.eu/eI/Pages/DocItem.aspx?did=%7B33690625-87C7-47C5-8BC5-9AC5E6BBB562%7D


 

3 

 EL 

Επικοινωνία με τον Τύπο 
Γραφείο Τύπου του ΕΕΣ: press@eca.europa.eu 
Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – κιν.: (+352) 621 552 224 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – κιν.: (+352) 691 551 502 
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – κιν.: (+352) 691 553 547  
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