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Τα στοιχεία πίσω από τη δημοσιονομική
στήριξη προς τις χώρες-εταίρους στο
μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο σχετικά με την αξιοπιστία των στοιχείων
επί των οποίων βασίζεται σχεδόν το ένα πέμπτο της χρηματοδοτικής βοήθειας που παρέχεται
προς χώρες-εταίρους εκτός Ένωσης. Γνωστές και ως δημοσιονομική στήριξη, οι πληρωμές
αυτές υποστηρίζουν τις προσπάθειες των χωρών-εταίρων για μεταρρύθμιση και επίτευξη των
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Το 2017 η δημοσιονομική στήριξη αντιστοιχούσε στο 18% της συνολικής βοήθειας που παρείχε
η ΕΕ σε τρίτες χώρες από τον ενωσιακό προϋπολογισμό και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάπτυξης. Μέχρι τα τέλη του ίδιου έτους, η ΕΕ είχε συνομολογήσει 270 συμβάσεις
δημοσιονομικής στήριξης, το συνολικό ύψος των οποίων υπολογιζόταν
στα 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι ελεγκτές δημοσίευσαν σήμερα δελτίο ελέγχου σχετικά με τη δημοσιονομική στήριξη που
χορηγεί η ΕΕ. Στόχος των δελτίων ελέγχου είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για
όσους ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο πολιτική ή για τα υπό έλεγχο προγράμματα, παρέχουν
δε πληροφορίες για ένα ελεγκτικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η δημοσιονομική στήριξη που παρέχει η ΕΕ χωρίζεται σε δύο μέρη ή σε δύο «δόσεις»: ένα
σταθερό και ένα μεταβλητό, ανάλογα με τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα. Για το μεταβλητό
μέρος, τα στοιχεία που αφορούν τη σημειούμενη πρόοδο διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο,
δεδομένου ότι αυτά είναι που καθορίζουν κατά πόσον θα καταβληθεί η βοήθεια.
Στο πλαίσιο του ελέγχου, οι ελεγκτές θα εξετάσουν κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
πρόσβαση σε συναφή και αξιόπιστα στοιχεία περί επιδόσεων, οσάκις αποφασίζει αν θα
εκταμιεύσει το μεταβλητό μέρος της δημοσιονομικής στήριξης. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουν:
•

κατά πόσον η Επιτροπή αξιολογεί διεξοδικά την ικανότητα των χωρών-εταίρων να παράγουν συναφή και
αξιόπιστα στοιχεία περί επιδόσεων·
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•

κατά πόσον οι συμβάσεις δημοσιονομικής στήριξης περιλαμβάνουν διατάξεις για την αποτελεσματική
παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται στους υποστηριζόμενους τομείς· και

•

κατά πόσον η Επιτροπή επαληθεύει αποτελεσματικά τα στοιχεία που χρησιμεύουν ως βάση για την
καταβολή των μεταβλητών δόσεων.

«Εγκαίρως διαθέσιμα και υψηλής ποιότητας στοιχεία συνιστούν παράγοντα καθοριστικής
σημασίας για τη λήψη έξυπνων αποφάσεων», δήλωσε ο Hannu Takkula, Μέλος του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. «Ως εκ τούτου, είναι άκρως
σημαντικό τα στοιχεία περί επιδόσεων που χρησιμοποιούνται για την καταβολή της
δημοσιονομικής στήριξης να είναι συναφή και αξιόπιστα».

Σημείωμα προς τους συντάκτες
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη δημοσιεύσει δύο ειδικές εκθέσεις σχετικά με άλλες
πτυχές που άπτονται της δημοσιονομικής στήριξης που παρέχει η ΕΕ: την ειδική έκθεση
αριθ. 11/2010, με τίτλο «Διαχείριση της γενικής δημοσιονομικής στήριξης από την Επιτροπή στις
χώρες ΑΚΕ, καθώς και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας» και την ειδική έκθεση
αριθ. 35/2016, με τίτλο «Η χρήση της δημοσιονομικής στήριξης για τη βελτίωση της
κινητοποίησης εγχώριων εσόδων στην υποσαχάρια Αφρική».
Επιπλέον, στη δημοσιονομική στήριξη έχουν αναφερθεί και διάφορες άλλες εκθέσεις σε
διαφορετικό κάθε φορά βαθμό. Οι προαναφερόμενες εκθέσεις θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο
του εν προκειμένου ελέγχου.
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του σχετικού
δελτίου ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το πλήρες δελτίο ελέγχου διατίθεται
στα αγγλικά στον ιστότοπο eca.europa.eu.
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