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Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 9 Δεκεμβρίου 2019 

Οι ελεγκτές της ΕΕ πρόκειται να εξετάσουν τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας  

Πολλές παραμεθόριες περιφέρειες των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ υστερούν σε ανάπτυξη 
και αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
διενεργεί, επί του παρόντος, έλεγχο, προκειμένου να αξιολογήσει αν τα ειδικά προγράμματα 
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ επιλύουν τα διασυνοριακά 
προβλήματα κατά τρόπο αποτελεσματικό. 

Οι παραμεθόριες περιφέρειες στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, στις οποίες ζει το 30 % του 
πληθυσμού της, καλύπτουν το 40 % της επικράτειας της ΕΕ. Σε πολλές περιπτώσεις η ανάπτυξή 
τους υστερεί, και αυτό λόγω υφιστάμενων εμποδίων διοικητικής, εφοδιαστικής, νομικής και 
πολιτισμικής φύσεως. Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν εξαλειφθεί το 20 % 
μόλις των εμποδίων για τη διασυνοριακή συνεργασία, το ΑΕγχΠ των περιφερειών θα αυξηθεί 
κατά 2 % και θα δημιουργηθούν έως και ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Η πολιτική συνοχής 
της ΕΕ αποσκοπεί στη μείωση των εμποδίων και των ανισοτήτων μέσω των προγραμμάτων 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ο προϋπολογισμός των οποίων υπερέβη τα 10 
δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.  

«Από τη μείωση των διασυνοριακών εμποδίων θα μπορούσαν να ωφεληθούν πολλές περιοχές 
και πολλοί πολίτες της ΕΕ», δήλωσε ο Ladislav Balko, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. «Θέλουμε να διαπιστώσουμε αν η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη έχουν εξαλείψει αποτελεσματικά τα φυσικά και νομικά/διοικητικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι παραμεθόριες περιφέρειες, προς όφελος της κοινωνικοοικονομικής 
ανάπτυξης και της εδαφικής ολοκλήρωσης».  

Τα περισσότερα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας υποστηρίζουν τη διμερή συνεργασία 
μεταξύ γειτονικών χωρών ή/και θαλάσσιων παραμεθόριων περιφερειών· άλλα εστιάζουν σε 
συγκεκριμένες διεθνικές προκλήσεις, όπως η διαχείριση των πλημμυρών ή η ρύπανση, ενώ τα 
οριζόντια προγράμματα δικτύωσης ενθαρρύνουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών. Εντούτοις, στις αξιολογήσεις προηγούμενων προγραμμάτων συνεργασίας 
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επισημαίνεται η έλλειψη εστίασης, η έλλειψη συνεκτικής στρατηγικής, καθώς και οι 
περιορισμένες συνεργίες με τα παραδοσιακά αναπτυξιακά προγράμματα αυτών των 
περιφερειών.  

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ελέγχου, οι ελεγκτές θα εξετάσουν κατά πόσον: 

– τα επιχειρησιακά προγράμματα συνεργασίας εστιάζουν στις ανάγκες και τις προκλήσεις 
των διασυνοριακών περιφερειών, και όχι σε γενικές αναπτυξιακές ανάγκες που θα μπορούσαν 
να ικανοποιηθούν στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης· 

– τα έργα που επελέγησαν είναι εκείνα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις διασυνοριακές 
ανάγκες και προκλήσεις· 

– έχουν δημιουργηθεί συνεργίες με άλλες πολιτικές της ΕΕ, αποφεύγοντας την 
αλληλοεπικάλυψη· 

– τα αποτελέσματα είναι βιώσιμα.  

Σημείωμα προς τους συντάκτες  

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στηρίζει προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ή 
«προγράμματα Interreg», μέσω κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ). Η στήριξη της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας παρέχεται μέσω «επιχειρησιακών 
προγραμμάτων συνεργασίας», στα οποία συμμετέχουν εταίροι από δύο τουλάχιστον κράτη μέλη 
ή από ένα κράτος μέλος και μια γειτονική τρίτη χώρα. Για την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020, η Επιτροπή ενέκρινε 107 επιχειρησιακά προγράμματα συνεργασίας. Ο διατεθείς 
προϋπολογισμός ανέρχεται, επί του παρόντος, σε 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να 
μειωθεί σε 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2027. 

Η έκθεση σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία αναμένεται να δημοσιευθεί περί τα τέλη 
του 2020. 

Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Βασίζονται στις προπαρασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται πριν από την έναρξη του 
ελέγχου και δεν πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν παρατηρήσεις, συμπεράσματα ή 
συστάσεις ελέγχου.  

Υπεύθυνη επικοινωνίας με τον Τύπο για το συγκεκριμένο δελτίου ελέγχου  

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu   
Tηλ.: (+352) 4398 45765 / κιν. τηλ.: (+352) 691 553547 
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