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Συνοπτική παρουσίαση 
I Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της λαμβάνουν εισφορές από εκτός ΕΕ 
χώρες βάσει συμφωνιών που συνάπτονται με τις χώρες αυτές. Οι εισφορές, οι οποίες 
είναι κατά κύριο λόγο οικονομικές, είτε διοχετεύονται μέσω του γενικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ και των προϋπολογισμών των οργανισμών της ΕΕ, είτε 
καταβάλλονται απευθείας σε ορισμένα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο των εν λόγω 
συμφωνιών με την ΕΕ, οι εκτός ΕΕ χώρες αποκτούν πρόσβαση σε ενωσιακά 
προγράμματα και δραστηριότητες ή/και στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. 

II Υπάρχει ήδη μεγάλος όγκος πληροφοριών σχετικά με τις συμφωνίες της ΕΕ με 
εκτός ΕΕ χώρες και τις εν λόγω εισφορές, οι οποίες όμως είναι κατακερματισμένες και 
ελλιπείς. Ως εκ τούτου, εκπονήσαμε την παρούσα επισκόπηση, από τη σκοπιά του 
εξωτερικού ελεγκτή της ΕΕ, με σκοπό να παράσχουμε ολοκληρωμένη εικόνα των 
εισφορών και των κανόνων που τις διέπουν. 

III Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου, αλλά επισκόπηση των 
πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό τόσο από φορείς της 
ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών όσο και από μελέτες, εκθέσεις, 
άρθρα, ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και άλλες πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό. 

IV Οι εισφορές που κατέβαλαν χώρες εκτός ΕΕ στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ 
ανήλθαν σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019, ποσό που αντιστοιχεί στο 1 % των 
συνολικών εσόδων της ΕΕ. Παρασχέθηκαν από 18 χώρες και κατανεμήθηκαν μεταξύ 
σχεδόν 30 προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Εκτός αυτού, συγκεκριμένες εκτός ΕΕ 
χώρες καταβάλλουν επίσης εισφορές απευθείας σε ορισμένους οργανισμούς της ΕΕ. 

V Η Επιτροπή και οι οργανισμοί διαχειρίζονται τις εισφορές με αποκεντρωμένο 
τρόπο και δεν υπάρχει λεπτομερής εικόνα τους σε κεντρικό σημείο της Επιτροπής. Η 
διαδικασία διαχείρισης είναι σύνθετη, ιδίως στην περίπτωση των εισφορών στο 
πλαίσιο της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, το σημείο αφετηρίας για τον υπολογισμό του ύψους των εισφορών είναι 
το σχετικό μέγεθος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας σε σχέση με 
εκείνο της ΕΕ. Εν συνεχεία, τα ποσά των εισφορών συχνά προσαρμόζονται κατά 
περίπτωση. 
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VI Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα επιφέρει συνολική αύξηση 
των εισφορών που καταβάλλουν οι εκτός ΕΕ χώρες, λόγω του αντίκτυπού της στους 
υπολογισμούς των επιμέρους εισφορών (δεδομένου ότι το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν της ΕΕ θα είναι χαμηλότερο) και του γεγονότος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
συμμετέχει σε ορισμένα προγράμματα της ΕΕ ως εκτός ΕΕ χώρα. 

VII Πέρα από τις εισφορές τους σε προγράμματα και δραστηριότητες της ΕΕ, τα 
κράτη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) καταβάλλουν επίσης απευθείας στα κράτη μέλη 
της ΕΕ κεφάλαια συνολικού ύψους κατά μέσο όρο 0,5 δισεκατομμυρίων ευρώ 
ετησίως. Τα κεφάλαια αυτά παρέχονται μέσω δύο καθεστώτων εισφορών 
(επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / της Νορβηγίας και 
εισφορά της Ελβετίας), τα οποία έχουν ως στόχο να λειτουργούν συμπληρωματικά 
προς την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Οι εισφορές αυτές μπορούν να θεωρηθούν 
αντιστάθμισμα για τη συμμετοχή των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν 
συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση και την εποπτεία αυτών των πόρων. 

VIII Επισημαίνουμε τις ακόλουθες βασικές προκλήσεις που συνδέονται με τη 
διαχείριση των εισφορών από εκτός ΕΕ χώρες: 

o διαχείριση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και του 
αντίκτυπου της στις εισφορές που καταβάλλουν χώρες εκτός ΕΕ· 

o επίτευξη ισορροπίας μεταξύ, αφενός, της συνέπειας των διαδικασιών και, 
αφετέρου, της συνεκτίμησης των ειδικών περιστάσεων που αφορούν 
προγράμματα ή χώρες κατά τον υπολογισμό και τη διαχείριση των εισφορών· 

o προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας μέσω της αναφοράς αναλυτικών 
στοιχείων για τις εισφορές στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των οργανισμών· 

o για τις εισφορές που καταβάλλονται εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ 
απευθείας σε κράτη μέλη, επίκληση των οφελών της συμμετοχής στην εσωτερική 
αγορά κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ύψος των εισφορών και 
διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού με τις πολιτικές της ΕΕ. 
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Εισαγωγή 
01 Περίπου το 1 % των εσόδων της ΕΕ προέρχεται από εισφορές που καταβάλλουν 
χώρες εκτός ΕΕ. Το 2019, το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε σε 
1,5 δισεκατομμύρια ευρώ που κατέβαλαν 18 χώρες (χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας, 
υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες και μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών – ΕΖΕΣ). Οι εν λόγω εισφορές παρέχουν σε εκτός ΕΕ χώρες τη 
δυνατότητα να επωφελούνται από προγράμματα της ΕΕ, όπως το «Ορίζων 2020» ή το 
Erasmus+, καθώς και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες ορισμένων οργανισμών 
της ΕΕ. Η ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα σε εκτός ΕΕ χώρες να συμμετέχουν σε πολλά από 
τα εσωτερικά της προγράμματα και τις εσωτερικές της δραστηριότητες στο πλαίσιο 
της ευρύτερης στρατηγικής της για την εξωτερική πολιτική. Η συμμετοχή εκτός ΕΕ 
χωρών σε προγράμματα της ΕΕ μπορεί επίσης να καταστήσει δυνατές σημαντικές 
συνεργασίες σε στρατηγικούς τομείς για την ΕΕ (για παράδειγμα, διάστημα ή έρευνα 
και ανάπτυξη). 

02 Επιπλέον, τα κράτη της ΕΖΕΣ (Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) 
καταβάλλουν απευθείας σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ κεφάλαια που ανέρχονται 
συνολικά κατά μέσο όρο σε 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Με τον τρόπο αυτό 
επιδιώκεται η μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων εντός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της ΕΕ. Οι εισφορές αυτές μπορούν να 
θεωρηθούν αντιστάθμισμα για τη συμμετοχή στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. 

03 Οι εισφορές είναι κατά κανόνα οικονομικές, αλλά μπορούν επίσης να λάβουν τη 
μορφή εισφορών σε είδος. Αυτό το είδος εισφοράς είναι λιγότερο κοινό και συνήθως 
αφορά την απόσπαση εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή ή σε οργανισμούς της ΕΕ. 

04 Η διαδικασία επίτευξης συμφωνίας σχετικά με το ύψος των εισφορών, 
υπολογισμού και είσπραξής τους από χώρες εκτός ΕΕ είναι σύνθετη. Διέπεται από 
ορισμένες κοινές αρχές και η διαχείρισή της γίνεται με αποκεντρωμένο τρόπο, κυρίως 
από τις Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ) της Επιτροπής και τους οργανισμούς. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη φέρουν από κοινού με τις χώρες της ΕΖΕΣ την ευθύνη για τη διαχείριση 
των κονδυλίων που τους διατίθενται απευθείας από αυτές. Στο γράφημα 1 
παρουσιάζονται οι διάφορες οικονομικές εισφορές χωρών εκτός ΕΕ. 
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Γράφημα 1 – Επισκόπηση των οικονομικών εισφορών που κατέβαλαν 
εκτός ΕΕ χώρες το 2019 

 
1 Αποκεντρωμένοι οργανισμοί της ΕΕ (βλέπε σημεία 21-23). 
2 Εκτίμηση του ετήσιου μέσου όρου, βάσει των συνολικών κονδυλίων για τις αντίστοιχες περιόδους 

χρηματοδότησης (βλέπε σημείο 02). 

Πηγή: ΕΕΣ. 

05 Οι όροι συμμετοχής σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών εισφορών, καθορίζονται στο πλαίσιο 
διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της ΕΕ και κάθε τρίτης χώρας. Επί του 
παρόντος βρίσκονται σε ισχύ περίπου 100 τέτοιες συμφωνίες, ενώ συνολικά η ΕΕ 
συμμετέχει σε περισσότερες από 1000 συμφωνίες με περισσότερες από 100 τρίτες 
χώρες και αρκετούς διεθνείς οργανισμούς1. 

                                                      
1 Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: EUR-Lex – Ευρετήριο διεθνών συμφωνιών. 

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html?locale=el
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06 Το ενδιαφέρον του κοινού για τις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες αυξήθηκε 
πρόσφατα σε συνέχεια της θέσης σε ισχύ των εμπορικών συμφωνιών με τον Καναδά 
και την Ιαπωνία2, καθώς και της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 
από την ΕΕ και της συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του σε ενωσιακά 
χρηματοδοτικά προγράμματα. 

07 Ως ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) 
διαθέτει μια μοναδική οπτική για τις πολιτικές, τις πρωτοβουλίες και τα οικονομικά 
της ΕΕ. Με την παρούσα επισκόπηση επιδιώκουμε να ανταποκριθούμε στο 
ενδιαφέρον του κοινού και να παράσχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των εισφορών 
εκτός ΕΕ χωρών στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών 
στοιχείων σχετικά με τον τρόπο καθορισμού, διαχείρισης και ελέγχου των εισφορών 
και αναφοράς στοιχείων σχετικά με αυτές. 

  

                                                      
2 ΕΕ L 11 της 14.1.2017, σ. 23· ΕΕ L 330 της 27.12.2018, σ. 3. 
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης της 
επισκόπησης 
08 Η επισκόπηση καλύπτει τις οικονομικές εισφορές εκτός ΕΕ χωρών στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και σε προϋπολογισμούς οργανισμών της, καθώς και τα 
κεφάλαια που καταβάλλουν απευθείας χώρες εκτός ΕΕ σε ορισμένα κράτη μέλη, η 
διαχείριση των οποίων, ως εκ τούτου, ασκείται εκτός του ενωσιακού 
προϋπολογισμού. Καλύπτονται επίσης οι εισφορές σε είδος προς την ΕΕ στο πλαίσιο 
της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Λόγω της ποικιλίας των 
ρυθμίσεων που εφαρμόζουν οι οργανισμοί, θα περιγραφούν οι αρχές που διέπουν 
τον υπολογισμό των εισφορών προς τις εν λόγω οντότητες αλλά δεν θα καλυφθούν τα 
θέματα της διαχείρισης, της αναφοράς στοιχείων, καθώς και του εσωτερικού και του 
λογιστικού ελέγχου. 

09 Όλες αυτές οι εισφορές είναι αποτέλεσμα διεθνών συμφωνιών (ή, κατ’ εξαίρεση, 
μνημονίων συνεννόησης) που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η 
επισκόπηση δεν καλύπτει άλλα είδη απαιτήσεων από χώρες εκτός ΕΕ, που δεν 
προκύπτουν από τις εν λόγω συμφωνίες (όπως μη χρησιμοποιηθείσα χρηματοδότηση 
έργων, τέλη, πρόστιμα και κυρώσεις). 

10 Πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες της ΕΕ με εκτός ΕΕ χώρες και τις σχετικές 
εισφορές είναι ήδη διαθέσιμες, αλλά είναι κατακερματισμένες και ελλιπείς. 
Δεδομένου του τρέχοντος δημόσιου ενδιαφέροντος (βλέπε σημείο 06), η παρούσα 
επισκόπηση αποσκοπεί στην εμπεριστατωμένη παρουσίαση των εν λόγω 
πληροφοριών, προκειμένου να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά και να παρασχεθεί 
μια συνολική, ενιαία, οικονομική επισκόπηση των εν λόγω εισφορών, καθώς και 
περιγραφή των βασικών κανόνων και αρχών που τις διέπουν. Είναι η πρώτη φορά που 
το ΕΕΣ αναλύει διεξοδικά τον συγκεκριμένο τομέα. 

11 Η περίοδος που εξετάσαμε αναλυτικά για τους σκοπούς της παρούσας 
οικονομικής επισκόπησης είναι τα έτη 2014 έως 2019. Η αναλυτική περιγραφή των 
συναφών μηχανισμών, αντιστοιχεί στην κατάσταση κατά τον χρόνο της επισκόπησης, 
εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. 
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12 Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου, αλλά επισκόπηση βασισμένη 
σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό 
έως τον Δεκέμβριο του 2020. Συγκεντρώσαμε τις πληροφορίες αυτές από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισμούς της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) και όργανα της ΕΖΕΣ. Η επισκόπηση βασίστηκε επίσης σε μελέτες, 
εκθέσεις, άρθρα, ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και άλλες δημόσια διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό. 

13 Προκειμένου να παράσχουμε σαφέστερη εικόνα του τρόπου λειτουργίας των 
μηχανισμών των εισφορών, επιλέξαμε τα ακόλουθα παραδείγματα: 

o εισφορές σε προγράμματα και δραστηριότητες της ΕΕ: 

o «Ορίζων 2020» και Erasmus+, που απορροφούν τις μεγαλύτερες εισφορές 
σε προγράμματα· 

o εισφορές από τις χώρες της ΕΖΕΣ, που ανέρχονται σε σημαντικά ποσά και 
διέπονται από ειδικούς μηχανισμούς· 

o εισφορές που παρέχονται απευθείας σε κράτη μέλη: 

o επιχορηγήσεις του ΕΟΧ / της Νορβηγίας και εισφορά της Ελβετίας, όλες 
εισφορές εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ. 
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Επισκόπηση των εισφορών 
Νομική βάση 

14 Κατά κανόνα, η ΕΕ χρησιμοποιεί διεθνείς συμφωνίες υψηλού επιπέδου για τον 
καθορισμό του γενικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις της με μια τρίτη χώρα. Η ΕΕ 
συνάπτει αυτές τις συμφωνίες σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία που προβλέπεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (βλέπε παράρτημα Ι). 
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τέτοιων συμφωνιών. Σε αυτές τις διεθνείς συμφωνίες 
υψηλού επιπέδου δεν καθορίζονται συνήθως εισφορές χωρών εκτός ΕΕ. 

15 Επιπλέον των συμφωνιών υψηλού επιπέδου, η ΕΕ συνάπτει συχνά χωριστή 
συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή σε 
προγράμματα της ΕΕ με κάθε εκτός ΕΕ χώρα. Στη συνέχεια, τα μέρη συνάπτουν 
επιμέρους συμφωνίες για συγκεκριμένα προγράμματα, οι οποίες μπορούν να 
εγκριθούν με απόφαση της Επιτροπής, βάσει απλουστευμένης διαδικασίας που 
προβλέπεται στη ΣΛΕΕ3. Σε αυτές τις επιμέρους συμφωνίες ορίζονται το ύψος της 
οικονομικής εισφοράς κάθε χώρας στην ΕΕ και άλλοι ειδικοί όροι της συμμετοχής. 

16 Στο γράφημα 2 οι εκτός ΕΕ χώρες ομαδοποιούνται με βάση το είδος της 
συμφωνίας υψηλού επιπέδου που έχουν συνάψει με την ΕΕ. Οι χώρες της ΕΖΕΣ, οι 
υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες και τα και δυνάμει υποψήφια μέλη, καθώς και 
οι χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ) είναι εκείνες με τις οποίες η ΕΕ 
διατηρεί τις στενότερες σχέσεις. Στο γράφημα παρουσιάζονται επίσης οι 18 εκτός ΕΕ 
χώρες που συνεισφέρουν σε προγράμματα και δραστηριότητες της ΕΕ. 

                                                      
3 Άρθρο 218, παράγραφος 7, της ΣΛΕΕ. 
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Γράφημα 2 – Οι σχέσεις της ΕΕ με εκτός ΕΕ χώρες 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει πληροφοριών από την Επιτροπή (ΓΔ TRADE για τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου και 
ΓΔ BUDG για τις συνεισφέρουσες χώρες). 
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Οικονομική επισκόπηση 

17 Οι εισφορές που καταβάλλονται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ είναι οι 
υψηλότερες. Επί του παρόντος, παρέχονται από 18 εκτός ΕΕ χώρες και κατανέμονται 
σε σχεδόν 30 προγράμματα και δραστηριότητες (βλέπε παράρτημα ΙΙ και 
παράρτημα ΙΙΙ για λεπτομερείς πληροφορίες). 

Εισφορές σε προγράμματα και δραστηριότητες της ΕΕ 

Εισφορές στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ 

18 Στο γράφημα 3 παρουσιάζεται το συνολικό ύψος των εισφορών χωρών εκτός ΕΕ 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2019, και οι πέντε μεγαλύτερες 
συνιστώσες του συνόλου. Οι εισφορές στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον ΕΟΧ 
εισπράττονται σε μία ενιαία δόση για όλα τα προγράμματα (και παρουσιάζονται σε 
αυτή τη μορφή στο γράφημα). Η συνολική αύξηση των εισφορών μεταξύ του 2016 και 
του 2017 οφείλεται κυρίως στη μεταβολή της συμμετοχής της Ελβετίας στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» από μερική σε πλήρη (για περισσότερες πληροφορίες, 
βλέπε σημείο 77 ). 

Γράφημα 3 – Συνολικές εισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την 
περίοδο 2014-2019 

 
Σημείωση: το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» περιλαμβάνει επίσης τις εισφορές της Ελβετίας και της 
Ουκρανίας στο πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ και την εισφορά της Ελβετίας στις 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου του διεθνούς θερμοπυρηνικού πειραματικού αντιδραστήρα 
(ITER). 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής και του Συμβουλίου. 
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συστήματα πλοήγησης της ΕΕ

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Erasmus+

Εισφορές ΕΟΧ (διάφορα 
προγράμματα και 
δραστηριότητες)

Ορίζων 2020

816

950 980

1 295

1 457
1 504

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

σε εκατ. ευρώ



 15 

 

19 Σε απόλυτους αριθμούς, οι μεγαλύτερες εισφορές προέρχονται από την Ελβετία, 
τη Νορβηγία, το Ισραήλ και την Τουρκία, των οποίων οι συνδυασμένες εισφορές 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 95 % περίπου των συνολικών ετήσιων εισφορών χωρών 
εκτός ΕΕ. Πέντε ΓΔ εισπράττουν ποσοστό 99 % των εισφορών: η ΓΔ Έρευνας και 
Καινοτομίας (RTD), η ΓΔ Προϋπολογισμού (BUDG), η ΓΔ Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, 
Νεολαίας και Αθλητισμού (EAC), η ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ4 (GROW)5 και η ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (HOME). Στο γράφημα 4 παρουσιάζονται περαιτέρω στοιχεία σχετικά με 
την κατανομή των εισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019 μεταξύ εκτός ΕΕ 
χωρών, και στα συγκεκριμένα προγράμματα και δραστηριότητες της ΕΕ που 
διαχειρίζονται οι εν λόγω ΓΔ (βλέπε παράρτημα II για πλήρη επισκόπηση της 
περιόδου 2014-2019). Η ΓΔ BUDG εισπράττει σε κεντρικό επίπεδο τις εισφορές του 
ΕΟΧ και στη συνέχεια τις κατανέμει μεταξύ των ΓΔ που είναι αρμόδιες για τη 
διαχείριση των σχετικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. 

                                                      
4 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

5 Από την 1.1.2020, η αρμοδιότητα για τις διαστημικές και αμυντικές δραστηριότητες της ΕΕ 
μεταφέρθηκε από τη ΓΔ GROW στη νέα ΓΔ DEFIS. 
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Γράφημα 4 – Επισκόπηση των κυριότερων εισφορών στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ το 2019 ανά χώρα, πρόγραμμα και αρμόδια ΓΔ 

 
Σημείωση: Τα στοιχεία αναφέρονται στις εισφορές που ζητήθηκαν από την Επιτροπή (δικαιώματα). Τα 
ποσά που όντως κατέβαλαν οι εκτός ΕΕ χώρες το 2019 ενδέχεται να διαφέρουν οριακά εξαιτίας των 
διαδικασιών διαχωρισμού των χρήσεων ή των καθυστερήσεων στις πληρωμές. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που παρείχε η Επιτροπή. 
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20 Η κατανομή των εισφορών του ΕΟΧ ανά χώρα και ανά πρόγραμμα ή 
δραστηριότητα παρουσιάζεται στο γράφημα 5 (βλέπε παράρτημα III για 
περισσότερες λεπτομέρειες). 

Γράφημα 5 – Εισφορές του ΕΟΧ για το 2019 ανά χώρα και ανά 
πρόγραμμα ή δραστηριότητα 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει εγγράφων της Επιτροπής. 
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Εισφορές σε οργανισμούς της ΕΕ 

21 Εκτός της Επιτροπής, και οργανισμοί διαχειρίζονται ορισμένα προγράμματα και 
δραστηριότητες της ΕΕ. Υπάρχουν τρία είδη οργανισμών της ΕΕ: εκτελεστικοί 
οργανισμοί της Επιτροπής, αποκεντρωμένοι οργανισμοί και άλλοι φορείς με ειδικές 
εντολές, εκ των οποίων μόνο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
λαμβάνει εισφορές από εκτός ΕΕ χώρες. 

22 Οι εκτελεστικοί οργανισμοί χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την Επιτροπή 
μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τυχόν εισφορές χωρών εκτός ΕΕ 
περιλαμβάνονται ήδη στην επισκόπηση των εισφορών στον γενικό προϋπολογισμό 
που παρουσιάζονται στο γράφημα 4. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας λαμβάνει επίσης εισφορές από εκτός ΕΕ χώρες μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. 

23 Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί λαμβάνουν εισφορές από χώρες εκτός ΕΕ είτε 
μέσω του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ ή απευθείας στους προϋπολογισμούς τους. 
Οι εν λόγω άμεσες εισφορές ανήλθαν σε 37 εκατομμύρια ευρώ το 2019 (βλέπε 
γράφημα 6). 
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Γράφημα 6 – Εισφορές απευθείας σε αποκεντρωμένους οργανισμούς 
της ΕΕ το 2019 

 
Οργανισμοί: 
Ευρωπαϊκός οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον 
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) 
 
Σημείωση: Δεδομένου ότι οι εισφορές αυτές δεν εντάσσονται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ, δεν 
περιλαμβάνονται στην επισκόπηση που παρουσιάζεται στο γράφημα 4. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται 
στα δικαιώματα για το 2019. Οι εισφορές σε είδος προς τους οργανισμούς δεν καλύπτονται από την 
επισκόπηση. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των απαντήσεων των οργανισμών στο ερωτηματολόγιο του ΕΕΣ. 

Στήριξη της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των εισφορών 

24 Στις ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη διεύρυνση και τη γειτονία υπογραμμίζεται η 
σημασία της συμμετοχής εκτός ΕΕ χωρών στα προγράμματα και τις δραστηριότητες 
των οργανισμών της ΕΕ6. Για τη στήριξη της συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ στον 
τομέα αυτό, η ΕΕ μπορεί να επιστρέφει εν μέρει τις εισφορές τους χρησιμοποιώντας 

                                                      
6 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (COM(2006)726 final)· ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Στρατηγική για τη διεύρυνση και κυριότερες προκλήσεις 
για την περίοδο 2008-2009 (COM(2008) 674 final). 
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δύο από τα μέσα εξωτερικής δράσης της: τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ ΙΙ) και τον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας (ΕΜΓ). Η συμμετοχή των δικαιούχων 
του ΜΠΒ στα προγράμματα και τους οργανισμούς της ΕΕ έχει ως στόχο την 
προετοιμασία των χωρών για την πλήρη ένταξή τους στην Ένωση. 

25 Η εκτός ΕΕ χώρα πρέπει αρχικά να καταβάλει το σύνολο της εισφοράς και στη 
συνέχεια να ζητήσει τη μερική επιστροφή του καταβληθέντος ποσού. Στο πλαίσιο του 
ΜΠΒ ΙΙ προβλέπεται συνήθως επιστροφή ποσοστού έως και 90 % της εισφοράς μιας 
χώρας κατά το πρώτο έτος συμμετοχής της, ποσοστό που μειώνεται σταδιακά κατά τα 
επόμενα έτη. Η στήριξη του ΕΜΓ συνήθως ανέρχεται έως και στο 50 % των εισφορών. 

26 Πριν από την παροχή στήριξης από τον ΜΠΒ ΙΙ για συμμετοχή σε προγράμματα 
της ΕΕ, η Επιτροπή αξιολογεί την συγκεκριμένη κατάσταση της χώρας και καθορίζει τη 
λογική της παρέμβασης. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί αρκετούς δείκτες για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της στήριξης που παρέχεται σε κάθε χώρα. Οι 
εν λόγω δείκτες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ χωρών, χωρίς να είναι 
γνωστοί οι λόγοι αυτής της διαφοροποίησης, και ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων 
δεικτών δεν συνδέεται με τα ποσά προς επιστροφή (βλέπε παράδειγμα στο 
πλαίσιο 1). 
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Πλαίσιο 1 

Δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της στήριξης 
μέσω του ΜΠΒ ΙΙ για τις εισφορές από το Μαυροβούνιο και τη 
Σερβία 

Η Επιτροπή παρέχει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως για τη μερική 
επιστροφή των εισφορών του Μαυροβουνίου. Για την αξιολόγηση της 
συμμετοχής της χώρας στα προγράμματα της ΕΕ χρησιμοποιεί τους ακόλουθους 
έξι δείκτες: 

o αριθμός προγραμμάτων για τα οποία έχει συναφθεί συμφωνία· 
o αριθμός οντοτήτων που επωφελούνται πλήρως από προγράμματα και 

πρωτοβουλίες της ΕΕ· 
o έγκαιρη επιστροφή των εισφορών· 
o βαθμός οικειοποίησης και δέσμευσης του Μαυροβουνίου για συμμετοχή 

στα προγράμματα της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε οικονομικούς όρους· 
o επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τα προγράμματα της ΕΕ στη χώρα· 
o επίπεδο συμμετοχής και προσέγγισης των μειονοτικών κοινοτήτων. 

Για τη Σερβία, η Επιτροπή παρέχει στήριξη ύψους περίπου 
16 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Λαμβάνει δε υπόψη τους ακόλουθους δύο 
δείκτες: 

o τον αριθμό των προγραμμάτων για τα οποία έχει συναφθεί συμφωνία· και 
o τα ποσοστά συμμετοχής της Σερβίας στα διάφορα προγράμματα της ΕΕ. 

27 Η Επιτροπή παρουσιάζει ειδικά ανά χώρα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τις εισφορές και τα ποσά που επιστρέφονται στο πλαίσιο 
του ΜΠΒ ΙΙ, σε έγγραφα προγραμματισμού για κάθε χώρα. Δεν υπάρχει 
ολοκληρωμένη επισκόπηση των επιστροφών ανά έτος από τα δύο προαναφερθέντα 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, ανά χώρα και πρόγραμμα ή δραστηριότητα της ΕΕ. 
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Εισφορές που καταβάλλονται απευθείας σε κράτη μέλη 

28 Τα κράτη της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) συνεισφέρουν 
με πρόσθετα κονδύλια σε έργα και προγράμματα τα οποία υλοποιούνται, ως επί το 
πλείστον, άμεσα από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ 
και σύμφωνα με διαφορετικούς κανόνες εφαρμογής (βλέπε σημεία 78-107). Οι 
εισφορές αυτές, που ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως, καταβάλλονται απευθείας στα κράτη μέλη, βάσει συμφωνιών μεταξύ των 
κρατών της ΕΖΕΣ και της ΕΕ. Στόχος είναι να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς την 
πολιτική συνοχής της ΕΕ συμβάλλοντας στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων. 
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Εισφορές σε προγράμματα και 
δραστηριότητες της ΕΕ 

Καθορισμός, διαχείριση, αναφορά στοιχείων και έλεγχος των 
εισφορών 

Καταμερισμός αρμοδιοτήτων 

29 Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη 
διαχείριση των εισφορών. Στο γράφημα 7 περιγράφονται οι βασικές αρμοδιότητες 
των διαφόρων οντοτήτων της ΕΕ που ασχολούνται με τις εισφορές χωρών εκτός ΕΕ. 

Γράφημα 7 – Καταμερισμός αρμοδιοτήτων αναφορικά με τις εισφορές 
των εκτός ΕΕ χωρών 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει πληροφοριών από δημόσιες πηγές που παρασχέθηκαν από την Επιτροπή και την 
ΕΥΕΔ. 

Διαπραγμάτευση για 
συμφωνίες σχετικά με 

τη συμμετοχή σε 
προγράμματα και 

δραστηριότητες της ΕΕ

ΓΔ της Επιτροπής / 
Οργανισμοί της ΕΕ

αρμόδιοι για 
προγράμματα και 

δραστηριότητες της ΕΕ

Διαχείριση των 
εισφορών

(υπολογισμός, 
είσπραξη)

ΓΔ της Επιτροπής / 
Οργανισμοί της ΕΕ

αρμόδιοι για 
προγράμματα και 

δραστηριότητες της ΕΕ

ΓΔ BUDG 
για τις εισφορές του 

ΕΟΧ

Επιτροπή
ΓΔ NEAR

μερική επιστροφή των 
εισφορών

Αναφορά στοιχείων 
σχετικά με τις εισφορές

Επιτροπή
ΓΔ BUDG

Γενικός 
προϋπολογισμός της ΕΕ
Ετήσιοι λογαριασμοί της 

ΕΕ

Οργανισμοί της ΕΕ
ετήσιοι προϋπολογισμοί 

των οργανισμών
ετήσιοι λογαριασμοί 

των οργανισμών

Εσωτερικός
και λογιστικός έλεγχος 

των εισφορών

Επιτροπή / 
Οργανισμοί της ΕΕ

ΓΔ, Υπηρεσία 
Εσωτερικού Λογιστικού 
Ελέγχου, οργανισμοί και 

οι ελεγκτές τους

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της 

Απάτης (OLAF) 
ερευνητές υποθέσεων 

απάτης

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ)

εξωτερικός ελεγκτής

Γενική Γραμματεία της Επιτροπής

Συντονισμός όλων των πτυχών της εξωτερικής δράσης της ΕΕ υπό τη διαχείριση των αρμόδιων ΓΔ

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης 

(EΥΕΔ)
Συμμετέχει στις 

διαπραγματεύσεις 
σχετικά με συμφωνίες 
για τις περισσότερες 

γεωγραφικές περιοχές, 
εξαιρουμένων των 

Δυτικών Βαλκανίων και 
της Τουρκίας, όπου έχει 

μόνο συμβουλευτικό 
ρόλο
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Καθορισμός του ύψους των εισφορών 

30 Σημείο αφετηρίας για τον καθορισμό των εισφορών αποτελεί υπολογισμός που 
περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό των ποσών που διατίθενται σε ετήσια βάση για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της ΕΕ με λόγο που 
αναφέρεται ως «συντελεστής αναλογικότητας». Τα ποσά που διατίθενται για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα ή δραστηριότητα της ΕΕ καθορίζονται με βάση είτε τα ποσά 
που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό είτε τις πραγματικές δαπάνες. 

31 Ο συντελεστής αναλογικότητας καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ της εκτός ΕΕ 
χώρας και της ΕΕ. Στόχος είναι να αντικατοπτρίζει το σχετικό μέγεθος της οικονομίας 
της εκτός ΕΕ χώρας σε σχέση με εκείνο της ΕΕ (ή όλων των χωρών που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα), με βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) τους7. 

32 Για τον υπολογισμό του συντελεστή αναλογικότητας χρησιμοποιείται συνήθως 
ένας από τους τρεις ακόλουθους μαθηματικούς τύπους: 

o Μαθηματικός τύπος Α (γνωστός και ως «μαθηματικός τύπος του ΑΕγχΠ»): 

ΑΕγχΠ χώρας εκτός ΕΕ
ΑΕγχΠ ΕΕ

 

o Μαθηματικός τύπος Β (γνωστός και ως «μαθηματικός τύπος του ΕΟΧ», διότι 
χρησιμοποιείται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ): 

ΑΕγχΠ χώρας εκτός ΕΕ
ΑΕγχΠ ΕΕ + ΑΕγχΠ χώρας εκτός ΕΕ

 

o Μαθηματικός τύπος Γ (χρησιμοποιείται μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις): 

ΑΕγχΠ χώρας εκτός ΕΕ
ΑΕγχΠ όλων των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή τη δραστηριότητα

 

                                                      
7 Βάσει δεδομένων σχετικά με το ΑΕγχΠ σε τιμές αγοράς από στατιστικά στοιχεία της Eurostat. 

Δεδομένα σχετικά με το ΑΕγχΠ είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Eurostat: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
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33 Οι μαθηματικοί τύποι Α και Β είναι οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενοι. Ο 
μαθηματικός τύπος Α είναι ο συνήθης μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για 
τις εισφορές των εκτός ΕΕ χωρών. Δεδομένου ότι έχει μεγαλύτερο παρονομαστή από 
τον μαθηματικό τύπο Α, ο μαθηματικός τύπος Β είναι ευνοϊκότερος για τις εκτός ΕΕ 
χώρες και εφαρμόζεται για τις χώρες με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί στενότερη σχέση 
(συνήθως τα κράτη της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ και τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες 
χώρες). 

34 Ο μαθηματικός τύπος Γ χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά. Χρησιμοποιείται, 
παραδείγματος χάριν, για τον υπολογισμό των εισφορών των συνδεδεμένων χωρών 
Σένγκεν8 (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) για τη λειτουργία συστημάτων 
ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ομαλή λειτουργία του 
χώρου Σένγκεν, όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) ή το Σύστημα 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Ο παρονομαστής του μαθηματικού τύπου 
αντικατοπτρίζει την υποχρέωση όλων των συμμετεχουσών χωρών να καταβάλλουν το 
μερίδιο του κόστους λειτουργία του συστήματος που τους αναλογεί. Σε αντίθεση με 
τον υπολογισμό των εισφορών για άλλα προγράμματα της ΕΕ, που βασίζεται στα 
ποσά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, ο υπολογισμός των εισφορών για τα 
συστήματα SIS και VIS βασίζεται στις πληρωμές που πραγματοποιούνται για τη 
λειτουργία κάθε συστήματος ΤΠ σε ένα δεδομένο έτος. 

35 Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως για τα κράτη της ΕΖΕΣ, τα ποσά των εισφορών 
προκύπτουν άμεσα από τον υπολογισμό που βασίζεται σε έναν από τους τρεις 
μαθηματικούς τύπους που περιγράφηκαν ανωτέρω. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, 
τα υπολογιζόμενα ποσά χρησιμεύουν μάλλον ως βάση διαπραγμάτευσης. Η Επιτροπή 
μπορεί να συμφωνήσει με μια εκτός ΕΕ χώρα σχετικά με προσαρμογές που μπορεί να 
τροποποιήσουν σημαντικά τα θεωρητικά ποσά που προκύπτουν από τους 
μαθηματικούς τύπους. 

36 Για παράδειγμα, η Επιτροπή συμφώνησε με δύο εκτός ΕΕ χώρες να καθορίσουν 
το ύψος της αρχικής συνεισφοράς τους στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στο 
συμβολικό ποσό του 1 ευρώ, προκειμένου να τους δοθεί χρόνος να αναπτύξουν την 
απαραίτητη ικανότητα ώστε να επωφεληθούν από αυτό. Σε μια άλλη περίπτωση, μια 
εκτός ΕΕ χώρα προσφέρθηκε να καταβάλει υψηλότερη εισφορά από εκείνη που 

                                                      
8 Βλέπε Συμφωνίες Σύνδεσης Σένγκεν: Η Νορβηγία και η Ισλανδία είναι συμβαλλόμενα μέρη της ίδιας 

συμφωνίας που συνήφθη με το Συμβούλιο (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36), ενώ το Λιχτενστάιν 
προσχώρησε στη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας, βάσει χωριστού πρωτοκόλλου (ΕΕ L 53 
της 27.2.2008, σ. 52 και ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21). 
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υπολογίστηκε βάσει του μαθηματικού τύπου Β, λόγω της επιτυχίας της συμμετοχής 
της στο αντίστοιχο πρόγραμμα της ΕΕ (βλέπε πλαίσιο 3). 

37 Δεν υπάρχουν τυποποιημένες μέθοδοι ή διαδικασίες για αυτές τις προσαρμογές, 
και η προσέγγιση της Επιτροπή ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα και την εκάστοτε 
εκτός ΕΕ χώρα. Προκειμένου να καθοριστούν τα τελικά ποσά των εισφορών, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη διάφορες πτυχές, όπως τα οφέλη που αποκομίζει η εκτός 
ΕΕ χώρα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, το συγκεκριμένο πολιτικό και 
οικονομικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και τους ευρύτερους στόχους εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ. 

38 Οι περισσότερες από τις εισφορές που καταβάλλονται απευθείας σε 
αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ υπολογίζονται με την εφαρμογή είτε του 
μαθηματικού τύπου Α είτε του μαθηματικού τύπου Β. Για την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων·και την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, η εισφορά των κρατών της ΕΖΕΣ που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους υπολογίζεται με χρήση διαφορετικού 
μαθηματικού τύπου, με τον συντελεστή αναλογικότητας να βασίζεται στη στάθμιση 
των ψήφων της εκτός ΕΕ χώρας σε σύγκριση με εκείνη των κρατών μελών της ΕΕ. Η 
στάθμιση των ψήφων κάθε χώρας βασίζεται στο μέγεθος του πληθυσμού της. 

39 Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εισφορές των εκτός ΕΕ χωρών καθορίζονται με 
βάση το λειτουργικό κόστος των δραστηριοτήτων του οργανισμού στον οποίο 
συμμετέχουν. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τις εισφορές της Νορβηγίας και της 
Ελβετίας για μια ειδική έρευνα που διεξάγεται από το Eurofound ή για την εισφορά 
της Νορβηγίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών σε σχέση με συγκεκριμένο έργο ΤΠ. 

Διαχείριση των εισφορών 

40 Αφού συμφωνηθούν τα ποσά, οι αρμόδιες ΓΔ της Επιτροπής ζητούν την 
καταβολή των εισφορών για κάθε πρόγραμμα. Αυτό λαμβάνει συνήθως τη μορφή 
μίας πρόσκλησης καταβολής εισφορών ανά έτος για κάθε πρόγραμμα και κάθε εκτός 
ΕΕ χώρα. Εξαιρέσεις ισχύουν, όπως για παράδειγμα για τις εισφορές στο πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020», που αποτελούν αντικείμενο δύο προσκλήσεων ετησίως, και τις 
εισφορές του ΕΟΧ, που εισπράττονται μέσω μίας πρόσκλησης καταβολής εισφορών 
για όλα τα προγράμματα. 
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41 Όλες οι εισφορές χωρών εκτός ΕΕ που αφορούν προγράμματα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα ποσά 
που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το τελευταίο έτος ενός προγράμματος μπορούν να 
μεταφερθούν στο πρόγραμμα που το διαδέχεται. 

42 Εάν οι εκτός ΕΕ χώρες δεν προβούν στην πληρωμή έως τη λήξη της προθεσμίας, 
η Επιτροπή δικαιούται να εισπράττει τόκους υπερημερίας, όπως ορίζεται στις σχετικές 
συμφωνίες. Στο γράφημα 8 παρουσιάζεται η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται 
από την Επιτροπή για την ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών9. 

Γράφημα 8 – Διαδικασία είσπραξης οφειλόμενων εισφορών 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της απόφασης C(2018) 5119 final και του λογιστικού εγχειριδίου της Επιτροπής. 

43 Το 2019, περίπου ένα τέταρτο των εισφορών καταβλήθηκε εκπρόθεσμα, με μέση 
καθυστέρηση 51 ημερών. Από αυτές, περίπου ένα τρίτο καταβλήθηκε με 
καθυστέρηση άνω των 21 ημερών, δηλαδή μετά την υπενθύμιση που εστάλη από την 
Επιτροπή στην οποία επισημαινόταν η επαύξηση του οφειλόμενου ποσού με τόκους. 
Η Επιτροπή εισέπραξε τόκους υπερημερίας ύψους 110 180 ευρώ για τις εν λόγω 
εισφορές. 

                                                      
9 Commission Decision of 3.8.2018 on the internal procedure provisions for the recovery of amounts 

receivable arising from direct management and the recovery of fines, lump sums and penalty 
payments under the Treaties, C(2018) 5119 final· λογιστικό εγχειρίδιο της Επιτροπής. 

Προθεσμία

Στην πρόσκληση 
καταβολής εισφορών 

προβλέπεται προθεσμία 
για την καταβολή της 

εισφοράς από την εκτός 
ΕΕ χώρα

Υπενθύμιση

Στην υπενθύμιση 
επισημαίνεται ότι στο 
οφειλόμενο ποσό θα 

προστεθούν τόκοι 
υπερημερίας

Προειδοποιητική επιστολή

Επιστολή με την οποία 
απαιτείται πληρωμή εντός 

15 ημερών

Δικαστική προσφυγή

Η νομική υπηρεσία της 
Επιτροπής μπορεί να 

κινήσει νομικές διαδικασίες 
για την αναγκαστική 

είσπραξη του οφειλόμενου 
ποσού.

Μη πραγματοποίηση πληρωμής 
εντός 15 ημερών και αδυναμία της 
Επιτροπής να συμψηφίσει το ποσό 

με ποσά που πρέπει να 
καταβληθούν στον οφειλέτη

Μη πραγματοποίηση 
πληρωμής εντός 21 ημερών.

Μη πραγματοποίηση 
πληρωμής εντός 21 ημερών.
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Ρυθμίσεις σχετικά με την αναφορά στοιχείων 

44 Δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με την αναφορά στοιχείων για τις 
εισφορές που εισπράττονται. Κάθε ΓΔ της Επιτροπής παρακολουθεί τις εισφορές που 
διαχειρίζεται μέσω εσωτερικού πίνακα ή άλλων παρόμοιων εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των υπολογισμών για τις προσκλήσεις 
καταβολής. Ορισμένες ΓΔ παρουσιάζουν επίσης στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή 
εκτός ΕΕ χωρών στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της ΕΕ που διαχειρίζονται. 

45 Η Επιτροπή παρουσιάζει το συνολικό ύψος των εισφορών από χώρες εκτός ΕΕ 
στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και στους ετήσιους λογαριασμούς. Ορισμένες 
πρόσθετες πληροφορίες, όπως οι εισφορές κάθε κράτους της ΕΖΕΣ μέλους του ΕΟΧ 
και οι εισφορές ανά πρόγραμμα και ανά ομάδα χωρών εκτός ΕΕ, παρατίθενται στα 
σχετικά παραρτήματα και έγγραφα εργασίας της Επιτροπής10. 

46 Η Επιτροπή δεν δημοσιεύει τακτικά αναλυτική επισκόπηση των εισφορών για 
την παρουσίαση των ποσών που καταβλήθηκαν από κάθε εκτός ΕΕ χώρα για κάθε 
πρόγραμμα ή δραστηριότητα της ΕΕ στην οποία αυτή συμμετέχει. Ωστόσο, παρείχε 
μια τέτοια επισκόπηση των εισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ στην απάντησή της 
σε δύο ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
το 201711. 

Εσωτερικός και λογιστικός έλεγχος 

47 Οι ρυθμίσεις εσωτερικού και λογιστικού ελέγχου για τις εισφορές των εκτός ΕΕ 
χωρών είναι εκείνες που ισχύουν για το σύνολο των εσόδων της ΕΕ, σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό12. Έως την ημερομηνία της παρούσας επισκόπησης, η 
Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής δεν είχε διενεργήσει ειδικό 
έλεγχο για το θέμα αυτό. 

                                                      
10 Παραρτήματα «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος», «Κατάλογος των γραμμών του προϋπολογισμού 

που είναι ανοικτές για τις υποψήφιες χώρες και ενδεχομένως τους εν δυνάμει υποψηφίους των 
Δυτικών Βαλκανίων και ορισμένες χώρες εταίρους» του γενικού προϋπολογισμού, Έγγραφο 
εργασίας V που συνοδεύει το σχέδιο προϋπολογισμού και Παράρτημα Α «Έσοδα» των ετήσιων 
λογαριασμών. 

11 Ερωτήσεις 1199/2017 και 7891/2017. 

12 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1-222). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001199_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007891_EN.html
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48 Το ΕΕΣ υποβάλει σε έλεγχο αυτές τις εισφορές στο πλαίσιο των εργασιών του για 
τη δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς της ΕΕ. Οι 
διαπιστώσεις που προκύπτουν από αυτές τις εργασίες δημοσιεύονται στις ετήσιες 
εκθέσεις του ΕΕΣ. Για παράδειγμα, το 2015 και το 2016, το ΕΕΣ εντόπισε ορισμένα 
ήσσονος σημασίας σφάλματα στον υπολογισμό των εισφορών του ΕΟΧ13. 

Επιλεγμένα παραδείγματα εισφορών σε προγράμματα της ΕΕ: 
«Ορίζων 2020» και Erasmus+ 

49 Στα σημεία που ακολουθούν παρουσιάζουμε τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν 
για τα επιλεγμένα παραδείγματα εισφορών. 

Εισφορές στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 

50 Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ήταν το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την 
έρευνα και την καινοτομία14 κατά την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό 
77 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

51 Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ήταν γενικά ανοιχτό στη συμμετοχή τρίτων 
χωρών, αν και αυτές δεν δικαιούνταν πάντα χρηματοδότηση από την ΕΕ. Υπό την 
έννοια αυτή, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» διακρίνει μεταξύ συνδεδεμένων και μη 
συνδεδεμένων χωρών. 

o Φορείς από συνδεδεμένες χώρες απολάμβαναν τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις με εκείνους που ισχύουν για φορείς από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι 
συνδεδεμένες χώρες έπρεπε να συνεισφέρουν οικονομικά στο πρόγραμμα, 
βάσει των οριζόμενων σε ειδικές συμφωνίες με θέμα τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» που συνήφθησαν με την ΕΕ. 

                                                      
13 Βλέπε σημείο 4.20 της ετήσιας έκθεσης για το 2015 και σημείο 4.19 της ετήσιας έκθεσης για 

το 2016 (ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 136 και ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 142). 

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 
και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 104–173). 
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o Οι μη συνδεδεμένες χώρες μπορούσαν να συμμετέχουν σε σχεδόν όλα τα σκέλη 
του προγράμματος, αλλά δεν λάμβαναν κανονικά χρηματοδότηση από την ΕΕ15 
και δεν κατέβαλλαν εισφορές. Συνολικά, περισσότερες από 100 μη συνδεδεμένες 
χώρες συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι ο πλέον 
ενεργός εταίρος. 

52 Η σύνδεση με το πρόγραμμα περιορίστηκε στις υποψήφιες και δυνάμει 
υποψήφιες για ένταξη χώρες, σε χώρες της ΕΠΓ και στις χώρες της ΕΖΕΣ, καθώς και 
στις χώρες που συνδέονταν με το πρόγραμμα που προηγήθηκε, το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο. Το 2020, 16 εκτός ΕΕ χώρες συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Οι 
πλέον δραστήριες μεταξύ αυτών από την άποψη του αριθμού των αιτήσεων 
χρηματοδότησης που έγιναν δεκτές ήταν η Ελβετία, η Νορβηγία και το Ισραήλ. 

Καθορισμός του ύψους των εισφορών 

53 Η Επιτροπή υπολόγισε τις εισφορές στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» βασιζόμενη 
είτε στον μαθηματικό τύπο A είτε στον μαθηματικό τύπο B για τον συντελεστή 
αναλογικότητας (βλέπε σημείο 32). Ο μαθηματικός τύπος Β εφαρμόζεται στα κράτη 
της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ, στις υποψήφιες και στις δυνάμει υποψήφιες χώρες. Ο 
μαθηματικός τύπος Α εφαρμόζεται στις λοιπές συνδεδεμένες χώρες. 

54 Ο συντελεστής αναλογικότητας εφαρμόστηκε στα ποσά που είχαν εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό για το πρόγραμμα. Στην περίπτωση των υποψήφιων και δυνάμει 
υποψήφιων χωρών και ορισμένων χωρών της ΕΠΓ, το ποσό που προέκυψε με αυτόν 
τον τρόπο προσαρμόστηκε εν συνεχεία προς τα κάτω με την εφαρμογή συντελεστών 
διόρθωσης. Συντελεστές διόρθωσης δεν εφαρμόστηκαν στην περίπτωση 
συνδεδεμένων χωρών με ισχυρές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες, όπως οι 
χώρες της ΕΖΕΣ ή το Ισραήλ. 

55 Οι συντελεστές διόρθωσης καθορίστηκαν στο πλαίσιο επιμέρους συμφωνιών 
σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Η Επιτροπή τους καθόρισε 
με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις κάθε συνδεδεμένης χώρας και την εκτιμώμενη 
ικανότητά της να επωφεληθεί από το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τους 
ευρύτερους στόχους της πολιτικής διεύρυνσης και της ΕΠΓ της ΕΕ. Δεν υπήρχε 
τυποποιημένη μέθοδος ή διαδικασία για τον υπολογισμό συγκεκριμένου συντελεστή 
διόρθωσης για κάθε χώρα. Έτσι, ο μηχανισμός παρείχε στην Επιτροπή τη δυνατότητα 

                                                      
15 Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, From Horizon 2020 to Horizon Europe), 

Monitoring flash αριθ. 3 – Διεθνής συνεργασία, Φεβρουάριος 2019. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_022019.pdf
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να ορίζει συντελεστές διόρθωσης κατά περίπτωση στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων με κάθε εκτός ΕΕ χώρα. 

56 Οι συντελεστές διόρθωσης κυμαίνονταν από 0 έως 1 και υποδήλωναν το 
ποσοστό του ποσού που υπολογίστηκε σύμφωνα με τον συντελεστή αναλογικότητας 
που η εκτός ΕΕ χώρα θα κατέβαλλε πράγματι. Για παράδειγμα, εάν ο συντελεστής 
διόρθωσης είναι 0,15, η ενδιαφερόμενη εκτός ΕΕ χώρα θα καταβάλει μόνο το 15 % 
του ποσού που υπολογίστηκε με βάση τον συντελεστή αναλογικότητας. Όσο 
χαμηλότερος είναι ο συντελεστής διόρθωσης, τόσο χαμηλότερο θα είναι και το τελικό 
ποσό της εισφοράς. 

57 Η Επιτροπή παραχώρησε εξαιρετικά χαμηλούς συντελεστές διόρθωσης 0,05 στην 
Ουκρανία και την Τυνησία (εισφορά που αντιστοιχεί μόλις στο 5% του 
υπολογισθέντος ποσού), προκειμένου να δείξει την στήριξη της ΕΕ προς τις εν λόγω 
χώρες τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη 
Ρωσία και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τυνησία. Στον πίνακα 1 παρέχεται 
επισκόπηση όλων των συντελεστών αναλογικότητας και των συντελεστών διόρθωσης 
για τις εισφορές στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (στοιχεία του Οκτωβρίου του 2020). 
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Πίνακας 1 – Μαθηματικοί τύποι για τον υπολογισμό του συντελεστή 
αναλογικότητας και συντελεστές διόρθωσης για το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» 

Xώρα / έδαφος συνδεδεμένη(-ο) 
με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 

Συντελεστής 
αναλογικότητας 

Συντελεστής 
διόρθωσης 

Αλβανία Μαθηματικός τύπος Β 0,15 

Αρμενία Μαθηματικός τύπος Α 0,25 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη Μαθηματικός τύπος Β 0,15 

Ελβετία Μαθηματικός τύπος Α ά.α. 

Νήσοι Φερόες Μαθηματικός τύπος Α ά.α. 

Γεωργία Μαθηματικός τύπος Α 0,15 

Ισραήλ Μαθηματικός τύπος Α ά.α. 

Ισλανδία Μαθηματικός τύπος Β ά.α. 

Μολδαβία Μαθηματικός τύπος Α 0,25 

Μαυροβούνιο Μαθηματικός τύπος Β 0,50 

Βόρεια Μακεδονία Μαθηματικός τύπος Β 0,50 -> 0,15 

Νορβηγία Μαθηματικός τύπος Β ά.α. 

Σερβία Μαθηματικός τύπος Β 0,50 

Τυνησία Μαθηματικός τύπος Α 0,05 

Τουρκία Μαθηματικός τύπος Β 0,14 -> 0,00 

Ουκρανία Μαθηματικός τύπος Α 0,05 

Σημείωση: Ο συντελεστής διόρθωσης για τη Βόρεια Μακεδονία τροποποιήθηκε από 0,5 σε 0,15 από το 
2018 και ο συντελεστής διόρθωσης για την Τουρκία τροποποιήθηκε από 0,14 σε 0 για το 2020 (βλέπε 
πλαίσιο 2). 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

58 Οι συμφωνίες σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
προέβλεπαν κατά κανόνα την ενδιάμεση επανεξέταση των συντελεστών διόρθωσης 
και των ποσών των εισφορών κατά το τέταρτο έτος του προγράμματος. Η Επιτροπή 
διενήργησε το 2017 τις επανεξετάσεις για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. 
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59 Αυτές οδήγησαν σε αυτόματη αναθεώρηση του ποσού της εισφοράς αλλά η 
Επιτροπή θα εξέταζε το ενδεχόμενο κατόπιν ρητού αιτήματος συνδεδεμένης χώρας. 
Σε συνέχεια της επανεξέτασης του 2017, δύο χώρες υπέβαλαν τέτοια αιτήματα, τα 
οποία έγιναν δεκτά από την Επιτροπή (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε 
πλαίσιο 2. 

Πλαίσιο 2 

Αναθεώρηση των συντελεστών διόρθωσης σε συνέχεια της 
ενδιάμεσης επανεξέτασης 

Τουρκία 

Όσον αφορά την Τουρκία, από την επανεξέταση διαπιστώθηκε ότι Τούρκοι 
ερευνητές υπέβαλαν σχετικά χαμηλό αριθμό προτάσεων χρηματοδότησης και ότι 
το ποσοστό επιτυχίας αυτών των προτάσεων ήταν σε πολλούς τομείς χαμηλότερο 
από τον μέσο όρο του προγράμματος. Η Επιτροπή εκτίμησε ότι η Τουρκία θα 
λάμβανε χρηματοδότηση ύψους περίπου 240 εκατομμυρίων ευρώ από το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος, σε 
σύγκριση με τα 436 εκατομμύρια EUR που είχαν υπολογιστεί τότε ως συνολική 
εισφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα (περίπου 28 % της εισφοράς αυτής 
επεστράφη από τον ΜΠΒ ΙΙ). 

Σε συνέχεια της επανεξέτασης, η Τουρκία ζήτησε τροποποίηση του συντελεστή 
διόρθωσης από 0,14 σε 0 για το 2020, δηλαδή να απαλλαγεί από την οικονομική 
εισφορά για το έτος αυτό, και η Επιτροπή αποδέχθηκε το αίτημα16.  
Ως αποτέλεσμα της εν λόγω τροποποίησης, η Τουρκία κατέβαλε 
359,5 εκατομμύρια ευρώ για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
κατά την περίοδο 2014-2020. 

Βόρεια Μακεδονία 

Παρόμοιοι λόγοι ώθησαν την Επιτροπή να αποδεχθεί το αίτημα της Βόρειας 
Μακεδονίας για τροποποίηση του συντελεστή διόρθωσης από 0,50 σε 0,15 για τα 
έτη 2018-2020. Η Επιτροπή εκτίμησε ότι η Βόρεια Μακεδονία θα λάμβανε 
χρηματοδότηση ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο της 
διάρκειας του προγράμματος, καταβάλλοντας παράλληλα εισφορές ύψους 
περίπου 22 εκατομμυρίων ευρώ17. Μέρος αυτών των εισφορών καλύφθηκαν 
ομοίως από πόρους του ΜΠΒ ΙΙ (90 % το 2014 που μειώθηκε σταδιακά σε 40 % 
το 2020). 

                                                      
16 C(2019) 7623 final της 28.10.2019. 

17 C(2018) 3719 final της 13.6.2018. 
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60 Για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε να γίνουν 
αυτόματες διορθώσεις σε κάθε περίπτωση σημαντικής ανισορροπίας μεταξύ των 
εισφορών που καταβάλλουν και των κονδυλίων που εισπράττουν χώρες εκτός ΕΕ. 
Έτσι, δεν θα υπάρχει πια ανάγκη για τροποποιήσεις στις συμφωνίες σχετικά με τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα. 

Εισφορές στο πρόγραμμα Erasmus+ 

61 Το Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα της ΕΕ που παρέχει δυνατότητες 
κινητικότητας και συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
νεολαίας και του αθλητισμού, με προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την 
περίοδο 2014-2020. 

62 Όπως και στο «Ορίζων 2020», οι χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό 
ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες. 

o Χώρες του προγράμματος: αυτές μπορούσαν να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις 
του Erasmus+ και εισέφεραν οικονομικά σε αυτό. Σε αυτές περιλαμβάνονταν όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ και έξι εκτός ΕΕ χώρες: η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η 
Νορβηγία, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Τουρκία. 

o Χώρες εταίροι, συμπεριλαμβανομένων χωρών που γειτνιάζουν με την ΕΕ και 
χωρών από ολόκληρο τον κόσμο: αυτές μπορούσαν να συμμετέχουν σε 
ορισμένες μόνο δράσεις του προγράμματος18, και η συμμετοχή τους βασιζόταν 
σε συγκεκριμένα κριτήρια. Τέσσερις ήταν οι χώρες εταίροι που εισέφεραν: 
Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο* και Μαυροβούνιο. 

Καθορισμός του ύψους των εισφορών 

63 Οι εισφορές υπολογίστηκαν με βάση τον μαθηματικό τύπο Β (βλέπε σημείο 32). 
Ωστόσο, οι εισφορές που προέκυψαν από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου 
προσαρμόστηκαν κατά περίπτωση για τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, 
οι οποίες μπορούσαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πλήρως ή μερικώς. 

64 Επιλέξαμε τα παραδείγματα της Τουρκίας και του Μαυροβουνίου για να 
παρουσιάσουμε αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού του 
ύψους των εισφορών (βλέπε πλαίσιο 3). Η Τουρκία συγκαταλεγόταν μεταξύ των 

                                                      
18 Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οδηγός προγράμματος Erasmus+, 

Αύγουστος 2020, σ. 8-9. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_el.pdf
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χωρών του προγράμματος και ήταν η μεγαλύτερη εισφέρουσα μεταξύ όλων των εκτός 
ΕΕ χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ενώ το Μαυροβούνιο συγκαταλεγόταν 
μεταξύ των χωρών εταίρων που συμμετείχαν μόνο σε ορισμένες δραστηριότητες και 
ήταν η χώρα με τη μικρότερη εισφορά. 

Πλαίσιο 3 

Εισφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα Erasmus+ 

Η Τουρκία συμμετέχει σε αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ από το 2003. 
Έκτοτε, η οικονομική εισφορά της χώρας στα εν λόγω προγράμματα έχει αυξηθεί 
σημαντικά, φθάνοντας τα 134 εκατομμύρια ευρώ προς τα τέλη της περιόδου 
προγραμματισμού 2007-2013. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 
10,8 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για τα δύο προγράμματα στα οποία 
συμμετείχε και τα οποία έχουν πλέον ενσωματωθεί στο Erasmus+. Συνεπώς, η 
Επιτροπή πρότεινε τη διατήρηση του ίδιου λόγου (αντί για συντελεστή 
αναλογικότητας βασιζόμενο στο ΑΕγχΠ) για τον υπολογισμό της εισφοράς της 
χώρας στο πρόγραμμα Erasmus+ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 
(2014-2020). 

Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του Erasmus+ ήταν σημαντικά υψηλότερος από 
εκείνους των προγραμμάτων που είχαν προηγηθεί, η εφαρμογή του συντελεστή 
του 10,8 % θα είχε ως αποτέλεσμα οικονομική εισφορά ύψους σχεδόν 
1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (10,8 % * 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ). Κατόπιν 
διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, η Επιτροπή συμφώνησε να μειωθεί η 
εισφορά στο ήμισυ του ποσού αυτού (800 εκατομμύρια ευρώ). Αυτό αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5,4 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, το οποίο 
είναι υψηλότερο από τον θεωρητικό συντελεστή αναλογικότητας που θα 
προέκυπτε από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου Β (4,51 %). Ως εκ τούτου, 
η Επιτροπή έκρινε το ποσό της εισφοράς ικανοποιητικό. Επιπλέον, η Τουρκία 
κατέβαλλε ετήσια εισφορά 9 εκατομμυρίων ευρώ για τη διεθνή διάσταση του 
προγράμματος, που χρηματοδοτεί την κινητικότητα και τη συνεργασία σε 
επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με χώρες εταίρους εκτός Ευρώπης. 

Η αρχική συμφωνία δεν περιελάμβανε ρήτρα επανεξέτασης. Ωστόσο, δεδομένης 
της επιτυχίας του προγράμματος, το 2014 η Τουρκία εξέφρασε την προθυμία της 
να αυξήσει το ύψος της οικονομικής εισφοράς. Έτσι, η συμφωνία τροποποιήθηκε 
και η οικονομική εισφορά αυξήθηκε σε 870 εκατομμύρια ευρώ 
(126 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 2015). Το 2018, 44 930 συμμετέχοντες σε 
1 417 τουρκικά έργα συμμετείχαν σε δραστηριότητες του προγράμματος 
Erasmus+, με το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων να ανέρχεται σε 
84 εκατομμύρια ευρώ19. 

                                                      
19 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Erasmus+ 2018 in numbers - Turkey, 2019. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmusplus-factsheet-tr_en.pdf
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Εισφορά του Μαυροβουνίου στο πρόγραμμα Erasmus+ 

Το Μαυροβούνιο συμμετέχει επί ίσοις όροις με τα κράτη μέλη της ΕΕ μόνο σε 
ορισμένες δράσεις: υποστηρικτικές πλατφόρμες ΤΠ και στήριξη των πολιτικών 
μεταρρυθμίσεων. 

Η εισφορά του Μαυροβουνίου καθορίστηκε στα 50 000 ευρώ, ποσό κατά 
περίπου 40 % υψηλότερο από εκείνο που υπολογίστηκε με βάση τον μαθηματικό 
τύπο Β. Η Επιτροπή πρότεινε αυτό το υψηλότερο ποσό λόγω του ότι το κόστος 
συμμετοχής σε πλατφόρμες ΤΠ δεν είναι αναλογικό προς το ΑΕγχΠ μιας χώρας. 

Εισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ στον προϋπολογισμό της ΕΕ 

65 Τα τέσσερα κράτη της ΕΖΕΣ εισφέρουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει δύο 
διαφορετικών ειδών νομικών μηχανισμών: η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία 
εισφέρουν με βάση τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, ενώ η Ελβετία δεν συμμετέχει στον ΕΟΧ 
και έχει συνάψει χωριστές διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ. 

Εισφορές του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) 

66 Η συμφωνία για τον ΕΟΧ προβλέπει μία ενιαία βάση για τη συμμετοχή των τριών 
κρατών της ΕΖΕΣ μελών του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) στις 
δραστηριότητες της ΕΕ. Ένα ή περισσότερα κράτη της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ συμμετείχαν 
σε 15 από τα 60 προγράμματα της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, εισφέροντας 
ετησίως περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. 

Καθορισμός του ύψους των εισφορών 

67 Τα κράτη της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ εισφέρουν σε δύο είδη δαπανών της ΕΕ: 
επιχειρησιακές δαπάνες (που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της εισφοράς 
των κρατών της ΕΖΕΣ μελών του ΕΟΧ) και δαπάνες για τη δημόσια διοίκηση της ΕΕ. 

Εισφορά στις επιχειρησιακές δαπάνες 

68 Ως επιχειρησιακές δαπάνες νοούνται τα ποσά που δαπανώνται για 
συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της ΕΕ. Η 
ετήσια οικονομική εισφορά των κρατών της ΕΖΕΣ μελών του ΕΟΧ στις επιχειρησιακές 
δαπάνες υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστές αναλογικότητας 
(μαθηματικός τύπος Β) για κάθε κράτος της ΕΖΕΣ μέλος του ΕΟΧ επί το ποσό της 
σχετικής γραμμής του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί 
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καθορίζεται με βάση τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
για τις ετήσιες δαπάνες έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενωσιακών 
προγραμμάτων (πιστώσεις πληρωμών). Οι εισφορές άλλων εκτός ΕΕ χωρών 
υπολογίζονται βάσει των κονδυλίων που έχουν προβλεφθεί για όλες τις μελλοντικές 
δαπάνες για νέα έργα που εγκρίνονται σε ένα δεδομένο έτος (πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων), που είναι συνήθως υψηλότερα από τις πιστώσεις πληρωμών κατά τα 
πρώτα έτη υλοποίησης ενός προγράμματος20. 

69 Δεδομένου ότι οι πιστώσεις πληρωμών αποτελούν απλώς εκτίμηση των 
αναμενόμενων δαπανών για την εκτέλεση των έργων, οι πραγματικές δαπάνες για 
κάθε έτος μπορεί να εμφανίζουν διαφορετικά ποσά πληρωμών. Η Επιτροπή 
κοινοποιεί ετησίως στα κράτη της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ τις πραγματικές δαπάνες του 
έτους N-2, κάτι που ενδεχομένως οδηγεί σε διόρθωση των εισφορών που 
καταβλήθηκαν για το συγκεκριμένο έτος. 

Εισφορά στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ 

70 Η εισφορά στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με 
μισθούς, συντάξεις, κτίρια, εξοπλισμό και ΤΠ. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις με τα 
κράτη της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ πραγματοποιούνται επί τη βάσει του προϋπολογισμού 
κάθε προγράμματος ή δραστηριότητας. 

71 Η εισφορά των κρατών της ΕΖΕΣ μελών του ΕΟΧ στις δαπάνες για τη δημόσια 
διοίκηση της ΕΕ συνίσταται κατά δύο τρίτα σε εισφορά σε είδος, η οποία λαμβάνει τη 
μορφή απόσπασης εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή, και κατά ένα τρίτο σε 
εισφορά σε χρήμα. Η εισφορά σε είδος καθορίζεται με βάση την εκτίμηση της 
Επιτροπής σχετικά με το μέσο ετήσιο κόστος ανά αποσπασμένο εμπειρογνώμονα, 
ανεξαρτήτως του μισθολογικού κόστους που όντως βαρύνει τα κράτη της ΕΖΕΣ μέλη 
του ΕΟΧ. Το 2020, το εν λόγω κόστος ανήλθε σε 125 000 ευρώ ανά εμπειρογνώμονα 
(με εξαίρεση τους έκτακτους υπαλλήλους της Eurostat, για τους οποίους η εισφορά 
βασίστηκε στις πραγματικές δαπάνες). Το 2020, 26 εθνικοί εμπειρογνώμονες 
αποσπάστηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, κυρίως από τη Νορβηγία. 
Αυτό συνιστά εισφορά σε είδος ύψους 3,25 εκατομμυρίων ευρώ. 

                                                      
20 Γραμματεία της ΕΖΕΣ  EFTA Bulletin on activities and financial contributions under the EEA 

Agreement, Νοέμβριος 2002, σ. 34-36. 

https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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72 Η οικονομική εισφορά βασίζεται στα εκτιμώμενα γενικά έξοδα και τις πρόσθετες 
συναφείς δαπάνες για τη δραστηριότητα κάθε αποσπασμένου εμπειρογνώμονα (για 
χώρο γραφείων, μετακινήσεις, συναντήσεις, επιτροπές, διασκέψεις και δημοσιεύσεις 
που συνδέονται άμεσα με τη συμμετοχή των κρατών της ΕΖΕΣ μελών του ΕΟΧ σε μια 
δεδομένη δραστηριότητα). Η οικονομική εισφορά για το 2020 ανέρχεται σε περίπου 
1,6 εκατομμύρια ευρώ. 

Διαχείριση των εισφορών 

73 Αν και η ΕΥΕΔ φέρει τη συνολική ευθύνη για τη σχέση της ΕΕ με τα κράτη της 
ΕΖΕΣ, η Επιτροπή (ΓΔ BUDG) είναι αρμόδια για τη διαχείριση των σχετικών με τον 
προϋπολογισμό ζητημάτων που συνδέονται με τις εισφορές του ΕΟΧ: την κατάρτιση 
του παραρτήματος για τον ΕΟΧ του προϋπολογισμού της ΕΕ (όπου εγγράφονται οι 
πιστώσεις για τον ΕΟΧ) και τη δρομολόγηση της πρόσκλησης καταβολής (βλέπε 
γράφημα 9). Ο λόγος για τον οποίο οι εισφορές του ΕΟΧ υπόκεινται σε κεντρική 
διαχείριση από τη ΓΔ BUDG είναι ότι αποτελούν μέρος μιας ενιαίας συμφωνίας 
(συμφωνία για τον ΕΟΧ). 
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Γράφημα 9 – Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εισφορά των κρατών 
της ΕΖΕΣ μελών του ΕΟΧ στον προϋπολογισμό της ΕΕ 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 32 στη συμφωνία για τον ΕΟΧ και των εσωτερικών 
κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής. 

31 Ιανουαρίου(το αργότερο) 15 Φεβρουαρίου(το αργότερο) Απρίλιος/Μάιος

Απρίλιος/Μάιος Δεκέμβριος/Ιανουάριος 1η Ιουλίου (το αργότερο) Μάιος

έως την 1η Ιουνίου(το 
αργότερο)

έως τις 10 Ιουλίου(το 
αργότερο)

έως τις 15 Αυγούστου (το 
αργότερο)

έως τις 31 Αυγούστου (το 
αργότερο)

Η Επιτροπή αποστέλλει 
στα κράτη ΕΖΕΣ μέλη του 

ΕΟΧ πληροφορίες σχετικά 
με τα προγράμματα / τις 

δραστηριότητες της ΕΕ

Τα κράτη ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ 
εκφράζουν το ενδιαφέρον τους 
για δραστηριότητες της ΕΕ που 

ξεκινούν το έτος N

Η Επιτροπή αποστέλλει στα κράτη της ΕΖΕΣ μέλη 
του ΕΟΧ:
- τις πραγματικές δαπάνες από το έτος N-2
- τον συντελεστή αναλογικότητας για το έτος N 
- πρόταση εισφοράς στη δημόσια διοίκηση της 

ΕΕ για το έτος N

Ο εγκριθείς προϋπολογισμός 
της ΕΕ δημοσιεύεται, οπότε η 

ΕΕ και τα κράτη ΕΖΕΣ μέλη 
του ΕΟΧ επιβεβαιώνουν 

μέσω αλληλογραφίας την 
εισφορά στη δημόσια 

διοίκηση της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
για το έτος N εγκρίνεται 

και η Γραμματεία της 
ΕΖΕΣ επικαιροποιεί τον 

εσωτερικό γενικό 
προϋπολογισμό των 

κρατών ΕΖΕΣ μελών του 
ΕΟΧ

Η πλευρά των 
κρατών ΕΖΕΣ μελών 
του ΕΟΧ μπορεί να 
ζητήσει διορθώσεις 
στο παράρτημα για 

τον ΕΟΧ 

Η Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση σχεδίου 

προϋπολογισμού της ΕΕ για 
το έτος N στο Συμβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και διαβιβάζει στα κράτη 

ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ το 
αντίστοιχο παράρτημα του 
προϋπολογισμού για τον 

ΕΟΧ

Η πλευρά των κρατών ΕΖΕΣ 
μελών του ΕΟΧ κοινοποιεί 

στην Επιτροπή την κατανομή 
της εισφοράς μεταξύ των εν 

λόγω κρατών

Η μικτή επιτροπή του ΕΟΧ 
εγκρίνει αποφάσεις με τις 

οποίες καθορίζεται η 
συμμετοχή των κρατών 
ΕΖΕΣ μελών του ΕΟΧ σε 
δραστηριότητες της ΕΕ 

για το έτος N

Η Επιτροπή καταρτίζει 
τις προσκλήσεις 

καταβολής εισφορών 
για τα κράτη ΕΖΕΣ μέλη 

του ΕΟΧ με βάση το 
τελικό παράρτημα για 

τον ΕΟΧ

Τα κράτη ΕΖΕΣ μέλη του 
ΕΟΧ πρέπει να 
καταβάλουν τα 

οφειλόμενα ποσά

Έτος N-1 Έτος N
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Εισφορές της Ελβετίας 

74 Σε αντίθεση με άλλες γείτονες χώρες της ΕΕ, δεν υπάρχει γενική συμφωνία για τη 
ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας. Αντ’ αυτού, τα μέρη 
χρησιμοποιούν ένα σύστημα πολυάριθμων διμερών συμφωνιών που έχουν συνάψει 
για κάθε επιμέρους τομέα συνεργασίας. Επί του παρόντος, ισχύουν περίπου 20 
σημαντικές συμφωνίες, οι οποίες συμπληρώνονται από περίπου 100 άλλες21. Οι 
περισσότερες από τις σημαντικές διμερείς συμφωνίες ομαδοποιούνται σε δυο 
μεγάλες δέσμες, τις διμερείς συμφωνίες Ι (1999) και τις διμερείς συμφωνίες ΙΙ (2004). 

75 Από το 2008, το Συμβούλιο έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι το ισχύον σύστημα 
των διμερών συμφωνιών έχει φθάσει στα όριά του λόγω του περίπλοκου και ελλιπούς 
χαρακτήρα του22. Σε συνέχεια αυτού, τον Μάιο του 2014 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις 
για μια γενική θεσμική συμφωνία-πλαίσιο (ΘΣΠ) με την Ελβετία. Στόχος της ΘΣΠ είναι 
η θέσπιση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου που θα καλύπτει όλες τις υφιστάμενες και 
τις μελλοντικές συμφωνίες πρόσβασης στην αγορά μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας. 
Τον Δεκέμβριο του 2018, το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο αποφάσισε τη 
διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο κειμένου23 για τη ΣΘΠ με 
ενδιαφερόμενα μέρη από την Ελβετία. Σε συνέχεια αυτής της διαβούλευσης, η 
πλευρά της Ελβετίας ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις και η αλληλογραφία μεταξύ των 
δύο μερών συνεχίστηκε24. Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, τον Νοέμβριο του 2020 το 
Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έλαβε θέση επί των διευκρινίσεων που δόθηκαν, 
και οι συζητήσεις ξεκίνησαν εκ νέου μεταξύ των δύο μερών. 

Καθορισμός του ύψους των εισφορών 

76 Και οι τρεις μαθηματικοί τύποι (βλέπε σημεία 31-33) χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό του συντελεστή αναλογικότητας, όπως και ορισμένοι ακόμη που είναι 
προσαρμοσμένοι σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Δεν εφαρμόζονται συντελεστές 
διόρθωσης ή παρόμοιες προσαρμογές. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα 
προγράμματα και οι δραστηριότητες, καθώς και οι σχετικές εισφορές το 2019. 

                                                      
21 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ TRADE), Countries and regions: Switzerland. 

22 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με την Ελβετική Συνομοσπονδία, 
Δελτίο Τύπου 116/19 της 19.2.2019, παράγραφος 8. 

23 Accord facilitant les relations bilatérales entre l'Union Européenne et la Confédération Suisse dans 
les parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe, 23.11.2018. 

24 Επιστολή του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, 7 Ιουνίου 2019· Επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας, 11 Ιουνίου 2019, Ares(2019)4158773. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
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Πίνακας 2 – Εισφορές της Ελβετίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ για 
το 2019 

Πρόγραμμα / δραστηριότητα Εισφορά 
(σε εκατ. ευρώ) 

Συντελεστής 
αναλογικότητας 

Πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
(περιλαμβανομένων Ευρατόμ και ITER) 511,0 

Μαθηματικός 
τύπος Α και 
μαθηματικός 
τύπος Β 

Παγκόσμια δορυφορικά συστήματα 
πλοήγησης της ΕΕ 

27,1 Μαθηματικός 
τύπος Α 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) 22,4 Μαθηματικός 
τύπος Γ 

Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS) 

0,7 Μαθηματικός 
τύπος Γ 

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) 0,5 Μαθηματικός 
τύπος Γ 

Διοικητικές δαπάνες Σένγκεν (επιτροπές) 0,02 Μαθηματικός 
τύπος Γ 

Διοικητικές δαπάνες Σένγκεν (γραμματεία 
Σένγκεν) 

0,7 ειδικός 

Στατιστική συνεργασία 4,8 ειδικός 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 1,4 ειδικός 

CCN/CSI 0,1 ειδικός 

Σύνολο 568,7  
Σημειώσεις: Ο μαθηματικός τύπος Β χρησιμοποιείται μόνο για τον υπολογισμό των εισφορών σε μέρος 
του προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ και για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
έργου ITER. Το ακρωνύμιο CCN/CSI αναφέρεται στο Κοινό Δίκτυο Επικοινωνιών / Κοινό Σύστημα 
Διεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται στον τομέα των τελωνείων. Για τα SIS, VIS και Eurodac, η Ελβετία 
καταβάλλει επιπλέον εισφορές απευθείας στον οργανισμό eu-LISA (βλέπε γράφημα 6). 

Πηγή: ΕΕΣ, με βάση λογιστικά δεδομένα της Επιτροπής και του Συμβουλίου. 
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77 Η μεγαλύτερη εισφορά της Ελβετίας αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Η 
Ελβετία υπήρξε ιστορικά μεταξύ των πρώτων χωρών που συνδέθηκαν με τα 
ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ. Ωστόσο κατά την περίοδο 2014-2016 συμμετείχε εν 
μέρει μόνο στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», με αποτέλεσμα οι ελβετικές οντότητες να 
είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΕΕ μόνο για περιορισμένο αριθμό 
δράσεων του προγράμματος. Προκειμένου να αντισταθμίσει τη μείωση της 
διαθέσιμης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η 
ελβετική κυβέρνηση θέσπισε ένα εναλλακτικό εθνικό καθεστώς χρηματοδότησης. 
Ταυτόχρονα, η μερική σύνδεση προκάλεσε προσωρινή μείωση των εισφορών της 
Ελβετίας στην ΕΕ. 
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Εισφορές που καταβάλλονται 
απευθείας στα κράτη μέλη 
78 Ο υπολογισμός του ύψους των εισφορών που καταβάλλονται απευθείας από τα 
κράτη της ΕΖΕΣ σε κράτη μέλη της ΕΕ εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης 
πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών μηχανισμών. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις 
διαχείρισης, αναφοράς στοιχείων, εσωτερικού και λογιστικού ελέγχου που ισχύουν 
για τις εν λόγω εισφορές διαφέρουν από εκείνες που ισχύουν για τις εισφορές στον 
γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτές οι ειδικές ρυθμίσεις περιγράφονται στα σημεία 
που ακολουθούν. 

Επιχορηγήσεις του ΕΟΧ και της Νορβηγίας σε κράτη μέλη 

79 Τα κράτη της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ παρέχουν επιχορηγήσεις για τα κράτη μέλη της 
ΕΕ με σκοπό τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στον ΕΟΧ και την 
ενίσχυση των σχέσεων με τα κράτη δικαιούχους. Οι εισφορές αυτές μπορούν να 
θεωρηθούν ως αντιστάθμισμα για τη συμμετοχή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και 
της Νορβηγίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (βλέπε σημείο 84). Η βάση αυτών των 
επιχορηγήσεων καθορίζεται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ25 και τη συμφωνία μεταξύ της 
Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον νορβηγικό χρηματοδοτικό μηχανισμό. 

80 Οι πόροι τελούν υπό ανεξάρτητη διαχείριση μέσω δύο καθεστώτων 
χρηματοδότησης. Οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ χρηματοδοτούνται από κοινού από την 
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία (δωρήτριες χώρες), ενώ οι επιχορηγήσεις 
της Νορβηγίας χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τη Νορβηγία. Οι επιχορηγήσεις 
του ΕΟΧ χορηγούνται από το 1994, και σημαντική αύξηση των εισφορών σημειώθηκε 
με τη διεύρυνση της ΕΕ το 2004, όταν θεσπίστηκαν οι επιχορηγήσεις της Νορβηγίας 
ως πρόσθετος χρηματοδοτικός μηχανισμός. 

                                                      
25 Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί του ΕΟΧ προβλέπονται στο μέρος VIII της συμφωνίας για τον ΕΟΧ 

(άρθρα 115-117), καθώς και στα πρωτόκολλα 38, 38α, 38β και 38γ. 



 44 

 

81 Οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ χρησιμοποιούνται για τη στήριξη 15 κρατών μελών 
της ΕΕ (γνωστά ως δικαιούχοι χώρες) που είναι επίσης δικαιούχοι του Ταμείου 
Συνοχής της ΕΕ26. Οι επιχορηγήσεις της Νορβηγίας παρέχουν πόρους στα 13 κράτη 
μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004. Και στις δύο περιπτώσεις, κεφάλαια 
δεσμεύονται για την περιφερειακή συνεργασία και την προώθηση της απασχόλησης 
των νέων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη έργων με συμμετοχή 
άλλων κρατών μελών της ΕΕ. 

82 Το σύνολο της εισφοράς ανέρχεται σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 
από 1 Μαΐου 2014 έως 30 Απριλίου 2021. Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους 
παρέχεται στήριξη περιλαμβάνουν την έρευνα και εκπαίδευση, τη μείωση της 
φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος (βλέπε γράφημα 10). Επιχορηγήσεις 
διατίθενται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
καθώς και στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 

83 Στα τέλη του 2020, οι δωρήτριες και οι δικαιούχοι χώρες είχαν συμφωνήσει 
επισήμως σχετικά με 96 προγράμματα και δύο περιφερειακά ταμεία για την περίοδο 
χρηματοδότησης 2014-2021. Συμφωνίες για οκτώ ακόμη προγράμματα περίπου 
αναμενόταν να υπογραφούν το 2021. 

                                                      
26 Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, 

Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία. 
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Γράφημα 10 – Κατανομή των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της 
Νορβηγίας για την περίοδο 2014-2021 (σε εκατ. ευρώ) 

 
Σημείωση: Η κατανομή μεταξύ των τομέων στήριξης δεν είχε οριστικοποιηθεί ακόμη στα τέλη του 2019. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει πληροφοριών που παρέχονται στην έκθεση προόδου του 2019 σχετικά με τις 
επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας και στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.  

Εσθονία  | 68,0

Λετονία  | 102,1

Λιθουανία  | 117,6

Πολωνία  | 809,3

Ρουμανία  | 502,5

Βουλγαρία  | 210,1

Μάλτα  | 8,0

103,4 | Κροατία
37,7 | Σλοβενία

214,6 | Ουγγαρία

113,1 | Σλοβακία
184,5 | Τσεχική Δημοκρατία

Λιχτενστάιν

Ελλάδα  | 116,7

Κύπρος  | 11,5

Πορτογαλία  | 102,7

Νορβηγία

Ισλανδία

3
δωρήτριες 

χώρες

15
δικαιούχοι 

χώρες

χρηματοδότηση 

ύψους 2,8 
δισεκατ. ευρώ

96
προγράμματα

591,7

Καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση και ανταγωνιστικότητα 

ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2019 (σε εκατ. ευρώ)

415,3

408,8

378,9

340,6

Πολιτισμός, κοινωνία των πολιτών, χρηστή διακυβέρνηση, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες 

Περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή και οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

Κοινωνική ένταξη, απασχόληση των νέων και μείωση της φτώχειας 

Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις 
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Καθορισμός του ύψους των εισφορών 

84 Τα ποσά των εισφορών ήταν το αποτέλεσμα πολιτικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ 
και των δωρητριών χωρών και δεν χρησιμοποιήθηκε ειδική μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό τους. Σύμφωνα με την Επιτροπή27, το σημείο αφετηρίας της ΕΕ για τις 
διαπραγματεύσεις ήταν ότι, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη της ΕΖΕΣ 
μέλη του ΕΟΧ θα επωφελούνταν εξίσου με τα κράτη μέλη από τη διευρυμένη 
εσωτερική αγορά, και θα έπρεπε συνεπώς να συμμετέχουν και αυτά στη βιώσιμη και 
ισότιμη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, συμβάλλοντας στη μείωση των κοινωνικών 
και οικονομικών ανισοτήτων στην ΕΕ / τον ΕΟΧ. Το 2016, η ΕΕ και οι δωρήτριες χώρες 
συμφώνησαν να αυξηθούν οι εισφορές σε σύγκριση με την περίοδο 2009-2014, οπότε 
είχαν διατεθεί 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό που συμφωνήθηκε για την περίοδο 
από τον Μάιο του 2014 έως τον Απρίλιο του 2021 ήταν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ 
(1,55 δισεκατομμύρια ευρώ για τις επιχορηγήσεις του ΕΟΧ και 
1,25 δισεκατομμύρια ευρώ για τις επιχορηγήσεις της Νορβηγίας). Τα ποσά αυτά 
διατίθενται για ανάληψη υποχρεώσεων σε ισόποσες ετήσιες δόσεις. Οι ειδικές ανά 
χώρα χρηματοδοτήσεις ορίστηκαν από την Επιτροπή με βάση την κλείδα κατανομής 
που χρησιμοποιείται για το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ28. Η κατανομή των εισφορών για 
τις επιχορηγήσεις του ΕΟΧ μεταξύ των τριών δωρητριών χωρών με βάση τον λόγο 
μεταξύ των ΑΕγχΠ τους: η Νορβηγία παρέχει το 95,8 %, η Ισλανδία το 3 % και το 
Λιχτενστάιν το 1,2 %. 

Διαχείριση των εισφορών 

85 Τα κράτη της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμίσεις εφαρμογής είναι ουσιαστικά ίδιες και για τους δύο χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς. Έχουν δε εκδώσει δύο κανονισμούς για την εφαρμογή των 

                                                      
27 Σύσταση απόφασης του Συμβουλίου που επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την 

προσαρμογή των ακόλουθων συμφωνιών ενόψει της διεύρυνσης της ΕΕ με την προσχώρηση της 
Κροατίας: συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της 
Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού 
για την περίοδο 2009-2014, (…) (COM(2012) 255 final). 

28 Σημείο 5 του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 320-469). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/el/pdf
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επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας αντίστοιχα29 και έχουν επίσης συνάψει 
μνημόνιο συνεννόησης30 με κάθε δικαιούχο κράτος. 

86 Τα μνημόνια συνεννόησης περιέχουν τις διατάξεις-πλαίσιο σχετικά με τις
αντίστοιχες ειδικές ανά χώρα χρηματοδοτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής ανά πρόγραμμα) και προβλέπουν δομές για τη διαχείριση και τον έλεγχο 
των πόρων. Τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί από κάθε δικαιούχο κράτος 
φέρουν τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση των μνημονίων. 

87 Η ευθύνη για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων επιμερίζεται μεταξύ των κρατών
της ΕΖΕΣ μελών του ΕΟΧ και των δικαιούχων χωρών (βλέπε γράφημα 11). 

Γράφημα 11 – Διαχείριση των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της 
Νορβηγίας 

Πηγή: ΕΟΧ, βάσει της ετήσιας έκθεσης 2015-2016 για τις επιχορηγήσεις του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. 

29 Regulation on the implementation of the EEA Grants 2014-2021· Regulation on the implementation 
of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. 

30 Όλα τα μνημόνια συνεννόησης που έχουν συναφθεί για την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης 
είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο για τις επιχορηγήσεις του ΕΟΧ: 
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185 

Κράτος(-η) 
δωρητής(-ές)

Γραφείο 
για τον 

Χρηματοδοτικό 
Μηχανισμό

Εθνικά σημεία 
επαφής

Φορέας 
υλοποίησης 

προγράμματος

Φορέας 
υλοποίησης 

έργου

Πρεσβείες

Δωρητής 
εταίρος 

προγράμματος
Εταίρος έργου

κρατών δωρητών

δικαιούχων κρατών

Οντότητες:

https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%20and%20Norway%20Grants%20annual%20report%202015-2016%20interactive%20version.pdf
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185
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88 Το γραφείο για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό που αποτελεί τμήμα της 
Γραμματείας της ΕΖΕΣ είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και την υλοποίηση αυτών των 
χρηματοδοτικών μηχανισμών. Λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ των δωρητριών 
και των δικαιούχων χωρών. Οι δαπάνες διαχείρισης των κρατών της ΕΖΕΣ μελών του 
ΕΟΧ καλύπτονται από τη συμφωνηθείσα οικονομική εισφορά με σταθερό συντελεστή 
7,5 % επί του συνολικού ύψους των επιχορηγήσεων. 

89 Ο ρόλος της Επιτροπής κατά την υλοποίηση των επιχορηγήσεων είναι 
συμβουλευτικός. Κατά την περίοδο 2004-2009, η Επιτροπή εξέτασε όλες τις προτάσεις 
έργων, ενώ κατά την περίοδο 2009-2014 η εξέταση διενεργήθηκε σε επίπεδο 
προγράμματος. Κατά την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης (2014-2021), η 
Επιτροπή (ΓΔ REGIO) παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο των 
μνημονίων συνεννόησης σε στρατηγικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η Επιτροπή 
ανέφερε ότι, στις παρατηρήσεις της σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης που 
συνήφθη με τη Σλοβενία, είχε προσδιορίσει τρόπους αύξησης των συνεργιών και της 
συμπληρωματικότητας ορισμένων προγραμμάτων με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία. Επίσης, συνέστησε την επικοινωνία με τις εθνικές αρχές 
διαχείρισης αυτών των ταμείων προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις 
σε ορισμένους τομείς χρηματοδότησης. 

Ρυθμίσεις σχετικά με την αναφορά στοιχείων 

90 Υπεύθυνες για την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις επιχορηγήσεις είναι κυρίως 
οι δικαιούχοι χώρες. Οι ειδικές ρυθμίσεις καθορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς 
(βλέπε σημείο 85) και περιλαμβάνουν διάφορες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, 
όπως ετήσιες στρατηγικές εκθέσεις υλοποίησης, εκθέσεις προγραμμάτων και 
οικονομικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο 
ως προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων. 

91 Για την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, τα κράτη της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ 
πρέπει να διενεργήσουν ενδιάμεση επανεξέταση ως τα τέλη του 2020 με σκοπό την 
αναδιανομή τυχόν διαθέσιμων πόρων που δεν έχουν δεσμευθεί, στο πλαίσιο των 
χρηματοδοτήσεων σε επιμέρους ενδιαφερόμενες δικαιούχους χώρες31. Όσον αφορά 
την περίοδο χρηματοδότησης 2009-2014, το FMO εκτίμησε ότι ποσοστό περίπου 15 % 
των κονδυλίων δεν θα δαπανηθεί από τις δικαιούχους χώρες, στοιχείο που στην 

                                                      
31 Άρθρο 8 του πρωτοκόλλου 38γ και αντίστοιχη διάταξη της συμφωνίας με τη Νορβηγία. 
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πράξη σημαίνει μείωση των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ / της Νορβηγίας για την εν λόγω 
περίοδο. 

Εσωτερικός και λογιστικός έλεγχος 

92 Οι αρχές ελέγχου σε κάθε δικαιούχο κράτος δημοσιεύουν σε ετήσια βάση 
εκθέσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου και σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων. Το FMO διαθέτει δική του 
στρατηγική ελέγχου, η οποία συμπληρώνει τη βεβαιότητα που αποκομίζει από τις 
εθνικές αρχές ελέγχου. Από έκθεση32 που δημοσίευσε το FMO σχετικά με τις 
παρατυπίες κατά την περίοδο 2009-2014 προκύπτει ότι οι περισσότερες από τις 
1010 παρατυπίες που εντοπίστηκαν αφορούσαν σφάλματα, ενώ 29 εξ αυτών 
αφορούσαν περιπτώσεις απάτης. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, οι επιχορηγήσεις 
είχαν μειωθεί λόγω των εντοπισθεισών παρατυπιών κατά 14,6 εκατομμύρια ευρώ. 

93 Επιπλέον, η επιτροπή ελεγκτών της ΕΖΕΣ (για τις επιχορηγήσεις του ΕΟΧ) και το 
ανώτατο όργανο ελέγχου της Νορβηγίας (για τις επιχορηγήσεις της Νορβηγίας) 
δύνανται να διενεργούν ειδικές επανεξετάσεις ή εργασίες διασφάλισης ελέγχου για 
τις επιχορηγήσεις του ΕΟΧ ή της Νορβηγίας. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν διαθέτουν 
δικαιώματα ελέγχου ή λογιστικού ελέγχου επί αυτών των επιχορηγήσεων. 

Εισφορά της Ελβετίας προς τα κράτη μέλη 

94 Ομοίως προς τα κράτη της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ, η Ελβετία καταβάλλει οικονομική 
εισφορά απευθείας στα κράτη μέλη της ΕΕ, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και 
κοινωνικών ανισοτήτων στην ΕΕ. Η εν λόγω εισφορά βασίζεται σε μη δεσμευτικό 
μνημόνιο συνεννόησης33 μεταξύ της ΕΕ και των ελβετικών αρχών του Φεβρουαρίου 
του 2006 και στις προσθήκες σε αυτό. Οι ελβετικές αρχές ανέφεραν ότι η Ελβετία 
παρέχει τη χρηματοδότηση αυτόνομα, σύμφωνα με την παράδοσή της να στηρίζει τη 
δημοκρατική μετάβαση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης34. Όπως αναφέρθηκε 
από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εν λόγω 

                                                      
32 https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities 

33 Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, 27 Φεβρουαρίου 2006. 

34 https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-
erweiterungsbeitrag.html 

https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
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εισφορά συνιστά νόμιμο αντιστάθμισμα για την πρόσβαση της χώρας στην εσωτερική 
αγορά35. 

95 Από το 2007, η Ελβετία διέθεσε 1,3 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα 
(σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ) ως πρώτη εισφορά στη διευρυμένη ΕΕ (βλέπε 
γράφημα 12). Δικαιούχοι αυτής της εισφοράς είναι τα 13 κράτη μέλη της ΕΕ που 
προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004. Ομοίως προς τις επιχορηγήσεις του ΕΟΧ και της 
Νορβηγίας, και αυτοί οι πόροι δεν διοχετεύονται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η 
Ελβετία τους διαχειρίζεται απευθείας σε συνεργασία με τις δικαιούχους χώρες. 

                                                      
35 Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, απάντηση του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Borrell εξ 

ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 17.6.2020. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
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Γράφημα 12 – Κατανομή της εισφοράς της Ελβετίας από το 2007 
(εκατομμύρια ευρώ) 

 
Σημείωση: Τα κονδύλια ανά τομέα στήριξης βασίζεται σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί. Τα ποσά σε 
ευρώ στο γράφημα είναι κατά προσέγγιση, δεδομένου ότι τα κονδύλια εκφράζονται σε ελβετικά 
φράγκα. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του εγγράφου των SDC – SECO: «Switzerland’s contribution to the enlarged EU: 
αποτελέσματα των προγραμμάτων ανά χώρα που ολοκληρώθηκαν στις χώρες της ΕΕ των 12», 
Μάιος 2020, σ. 4. 
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96 Στο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της ΕΕ και των ελβετικών αρχών καθορίζονται 
οι γενικές αρχές της εισφοράς και τα επιμέρους κονδύλια αυτής. Περαιτέρω ειδικοί 
όροι καθορίζονται στις συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται μεταξύ της Ελβετίας και 
της κάθε δικαιούχου χώρας. 

97 Το 2018, το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο πρότεινε στο ελβετικό 
κοινοβούλιο να συνεχίσει τη συνεργασία αυτή στο μέλλον υπό μορφή μιας δεύτερης 
εισφοράς, ίδιου ύψους με την προηγούμενη. Το 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπενθύμισε ότι η Ελβετία αντλεί σημαντικά οφέλη από τη συμμετοχή στην ενιαία 
αγορά και τόνισε ότι η μελλοντική εισφορά της Ελβετίας στην πολιτική συνοχής της ΕΕ 
θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά36. Το Συμβούλιο της ΕΕ δήλωσε ότι η εισφορά 
πρέπει να είναι αναλογική με τα σημαντικά οφέλη που αποκομίζει η Ελβετία από τη 
συμμετοχή στην ενιαία αγορά37. Το ελβετικό κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση για 
τη δεύτερη εισφορά τον Δεκέμβριο του 2019, αλλά αποφάσισε να τη συνδέσει με 
έναν ειδικό όρο, ο οποίος επικεντρώνεται στην ανανέωση της απόφασης της 
Επιτροπής σχετικά με την ισοδυναμία των ελβετικών χρηματιστηρίων με τις 
ρυθμιζόμενες αγορές της ΕΕ38. Τον Δεκέμβριο του 2020, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο 
μερών σχετικά με ένα μνημόνιο συνεννόησης για τη δεύτερη εισφορά βρίσκονταν σε 
εξέλιξη. 

Καθορισμός του ύψους των εισφορών 

98 Η συνολική κατανομή της πρώτης εισφοράς της Ελβετίας ήταν αποτέλεσμα 
πολιτικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας και δεν χρησιμοποιήθηκε ειδική 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό της. Οι χορηγήσεις ανά χώρα καθορίστηκαν με 
παρόμοιο τρόπο με την κλείδα κατανομής που χρησιμοποιήθηκε για το Ταμείο 
Συνοχής της ΕΕ. 

                                                      
36 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2019, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή 

και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη σύναψη θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (2018/2262(INI)), P8_TA(2019)0241, 
άρθρο 1 στοιχείο ιε). 

37 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις σχέσεις της ΕΕ με την Ελβετική Συνομοσπονδία, δελτίο 
Τύπου 116/19 της 19.2.2019, παράγραφος 11. 

38 https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0241_EL.html
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/02/19/council-conclusions-on-eu-relations-with-the-swiss-confederation/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr
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99 Εντός διαστήματος δέκα συνολικά ετών, η εκταμίευση της εισφοράς 
οργανώθηκε σε δύο φάσεις: σε μια περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων 5 ετών 
προκειμένου η Ελβετία και οι δικαιούχες χώρες να αποφασίσουν σχετικά με τα έργα 
που θα υλοποιούνταν και τον τρόπο υλοποίησής τους, και σε μια παράλληλη περίοδο 
υλοποίησης διάρκειας έως και 10 ετών για την υλοποίηση των έργων. Οι δύο περίοδοι 
προσαρμόστηκαν ανάλογα για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, οι οποίες 
προσχώρησαν στην ΕΕ το 2007 (υλοποίηση ως το 2019) και για την Κροατία, που 
προσχώρησε στην ΕΕ το 2013 (υλοποίηση ως το 2024)39. 

100 Έως τον Δεκέμβριο του 2020, ποσοστό 92 % των πόρων που διατέθηκαν στα 
12 κράτη μέλη (ΕΕ των 12) όπου η υλοποίηση ολοκληρώθηκε το 2017 και το 2019 είχε 
χρησιμοποιηθεί, ενώ τα έργα στην Κροατία δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί. 

Διαχείριση των εισφορών 

101 Η ίδια η Ελβετία διαχειρίζεται την εισφορά της, σε συνεργασία με τις 
δικαιούχους χώρες, με τις ελβετικές αρχές να εγκρίνουν τα έργα και τα προγράμματα 
και τις δικαιούχους χώρες να είναι αρμόδιες για τον εντοπισμό, την υλοποίηση, τον 
εσωτερικό έλεγχο και τον λογιστικό έλεγχο των έργων. Οι δύο πλευρές πρέπει να 
συντονίζονται ώστε να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη με έργα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ40. 

102 Η Επιτροπή (ΓΔ REGIO) είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της συμβατότητας 
των προτεινόμενων έργων και προγραμμάτων με τους στόχους της ΕΕ, όπως εκείνοι 
της πολιτικής συνοχής41. Προέβη δε σε γενική προκαταρκτική εξέταση των έργων και 
προγραμμάτων, με βάση κατάλογο που παρείχε η Ελβετία. 

103 Στο γράφημα 13 παρουσιάζεται η οργανωτική δομή που έχει θεσπιστεί για τη 
διαχείριση της εισφοράς και οι βασικές διαδικασίες της. Για την κάλυψη των δαπανών 
διαχείρισης, η Ελβετία δύναται να παρακρατήσει ποσοστό 5 % της συνολικής 
εισφοράς της. 

                                                      
39 Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: SDC – SECO, «Evaluation Report on the Swiss Contribution 

2015, Key points in brief», Μάρτιος 2016, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ελέγχου της Ελβετίας (SFAO), 
«Switzerland’s enlargement contribution – does the division of tasks with EU partner countries allow 
efficient implementation?», έκθεση ελέγχου της 20.3.2015. 

40 Άρθρο 6 των συμφωνιών-πλαισίου με δικαιούχους χώρες. 

41 Άρθρο 5 του μνημονίου συνεννόησης. 
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Γράφημα 13 – Διαχείριση της εισφοράς της Ελβετίας 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της έκθεσης ελέγχου της SFAO με τίτλο, «Switzerland’s enlargement contributions – 
does the division of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?», της 20.3.2015, 
σ. 27. 
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Ρυθμίσεις σχετικά με την αναφορά στοιχείων 

104 Αρμόδιες για την παρακολούθηση και την εποπτεία είναι οι εθνικές αρχές των 
δικαιούχων χωρών, αν και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την 
εισφορά της Ελβετίας συμβάλλουν στην επιτόπια παρακολούθηση της υλοποίησης εκ 
μέρους της Ελβετίας. 

105 Η Ελβετία δημοσιεύει τακτικά ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα 
που επιτυγχάνονται σε επίπεδο προγράμματος, παράλληλα με τις εκθέσεις ανά χώρα 
που καταρτίζονται σε εθνικό επίπεδο. Στο τέλος της δεκαετούς περιόδου υλοποίησης 
για την ΕΕ των 10 το 2017, καθώς και για την ΕΕ των 12 το 2020, η Ελβετία δημοσίευσε 
εκθέσεις σχετικά με τα συνολικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στις δικαιούχους 
χώρες. 

Εσωτερικός και λογιστικός έλεγχος 

106 Η Ελβετία ανέθεσε το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων εσωτερικού και 
λογιστικού ελέγχου στις εθνικές αρχές των δικαιούχων χωρών. Το αργότερο κατά την 
ολοκλήρωση κάθε έργου έπρεπε να διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος42. Η Ελβετία 
διατήρησε το δικαίωμα επίσκεψης, παρακολούθησης, επανεξέτασης, ελέγχου και 
αξιολόγησης όλων των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών που συνδέονται με την 
υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της εισφοράς43. Όπως και 
στην περίπτωση των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας που καταβάλλονται 
απευθείας στα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν διαθέτουν δικαιώματα 
ελέγχου ή λογιστικού ελέγχου επί της εισφοράς αυτής. 

                                                      
42 Παράρτημα II των συμφωνιών-πλαισίου. 

43 Άρθρο 6 παράγραφος 5 των συμφωνιών-πλαισίου. 
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107 Η ελβετική εισφορά έχει αποτελέσει το αντικείμενο αρκετών ελέγχων της 
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ελέγχου της Ελβετίας (SFAO) και των ανώτατων οργάνων 
ελέγχου των δικαιούχων χωρών, καθώς και κοινών ελέγχων44. Στο πλαίσιο των 
έλεγχων που διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκαν ορισμένες 
αδυναμίες στη χρήση των κονδυλίων. Μεταξύ των παρατηρήσεων περιλαμβάνονταν 
οι ακόλουθες: 

o λόγω της σύνθετης πολυεπίπεδης οργανωτικής δομής αυξήθηκε ο χρόνος και το 
προσωπικό που απαιτείται· 

o οι διαδικασίες επιλογής των έργων είναι χρονοβόρες, και αυτό προκαλεί 
αβεβαιότητα και μεγάλη διοικητική και οικονομική επιβάρυνση. 

                                                      
44 Βλέπε για παράδειγμα: 

- SFAO, «Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU partner 
countries allow efficient implementation?», έκθεση ελέγχου της 20.3.2015· 

- SFAO/ΑΟΕ της Τσεχικής Δημοκρατίας, Κοινή έκθεση: «Funds earmarked for the implementation of 
the Swiss-Czech Cooperation Programme (SCCP) to reduce economic and social disparities within the 
enlarged European Union», έκθεση ελέγχου του Απριλίου του 2015. 
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Τελικές παρατηρήσεις και προκλήσεις 
108 Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι τελικές παρατηρήσεις επί της 
επισκόπησής μας και επισημαίνονται ορισμένες βασικές προκλήσεις όσον αφορά τη 
διαχείριση των εισφορών εκτός ΕΕ χωρών, τις οποίες επισημάναμε κατά τη διάρκεια 
των εργασιών μας. Συζητήσαμε επ’ αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής 
και, όπου κρίθηκε απαραίτητο, συμπεριλάβαμε παραπομπές στις απόψεις που 
διατύπωσαν. 

109 Οι εισφορές χωρών εκτός ΕΕ αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος ποσοστό 
περίπου 1 % των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η συμμετοχή εκτός ΕΕ χωρών 
σε προγράμματα της ΕΕ μπορεί επίσης να καταστήσει δυνατές σημαντικές 
συνεργασίες σε στρατηγικούς τομείς για την ΕΕ (για παράδειγμα, διάστημα ή έρευνα 
και ανάπτυξη). Ακόμα, οι εισφορές των εκτός ΕΕ χωρών αποτελούν σημαντικές πηγές 
άμεσης χρηματοδότησης για ορισμένα κράτη μέλη, συμπληρώνοντας την πολιτική 
συνοχή της ΕΕ (βλέπε σημεία 01, 02 και 28). 

110 Οι περισσότεροι από τους μαθηματικούς τύπους για τον υπολογισμό των 
εισφορών για προγράμματα και δραστηριότητες της ΕΕ χρησιμοποιούν συντελεστή 
αναλογικότητας που βασίζεται στον λόγο μεταξύ του ΑΕγχΠ της εκτός ΕΕ χώρας και 
του ΑΕγχΠ της ΕΕ (βλέπε σημεία 30-39). Κατά συνέπεια, εάν συνεχίσουν να 
εφαρμόζονται οι ισχύοντες μαθηματικοί τύποι, η αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ θα οδηγήσει σε αύξηση των συντελεστών αναλογικότητας 
διότι το ΑΕγχΠ της ΕΕ (δηλαδή ο παρονομαστής στον μαθηματικό τύπο) θα μειωθεί 
χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ταυτόχρονα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετέχει ως 
εκτός ΕΕ χώρα σε ορισμένα από τα μελλοντικά προγράμματα και δραστηριότητες 
της ΕΕ και συνεπώς θα καταβάλλει τις σχετικές εισφορές. Η συμφωνία εμπορίου και 
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία εφαρμόζεται προσωρινά 
από την 1η Ιανουαρίου 2021, προβλέπει συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε 
αρκετά προγράμματα της ΕΕ. Οι εξελίξεις αυτές θα επιφέρουν συνολική αύξηση των 
εισφορών χωρών εκτός ΕΕ. 

111 Κατά την κατάρτιση του πλαισίου για τη μελλοντική συμμετοχή χωρών εκτός 
ΕΕ στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της ΕΕ, η Επιτροπή ενδέχεται να έρθει 
αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ: 

o Θέσπιση κανόνων και αρχών σχετικά με την πιθανή μελλοντική συμμετοχή του 
Ηνωμένου Βασιλείου σε πρόσθετα προγράμματα και δραστηριότητες της ΕΕ. 
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o Διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών συμμετοχής με άλλες εκτός ΕΕ χώρες, όπου 
ενδέχεται να αναζητηθούν τρόποι για τον μετριασμό του αντίκτυπου των 
υψηλότερων εισφορών που ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής των αναθεωρημένων συντελεστών αναλογικότητας 
(χωρίς το ΑΕγχΠ του Ηνωμένου Βασιλείου). Στην ειδική περίπτωση των 
υποψήφιων και των δυνάμει υποψήφιων για ένταξη χωρών, η συμμετοχή σε 
προγράμματα της ΕΕ αποτελεί εργαλείο μάθησης που τις προετοιμάζει για την 
προσχώρηση και μπορεί να απαιτεί μια ειδική προσέγγιση κατά τις 
διαπραγματεύσεις αναφορικά με το επίπεδο των εισφορών που θα πρέπει να 
καταβάλλουν οι χώρες αυτές. 

112 Η διαχείριση των εισφορών που καταβάλλουν εκτός ΕΕ χώρες στην ΕΕ 
πραγματοποιείται με αποκεντρωμένο τρόπο και κατανέμεται μεταξύ των ΓΔ της 
Επιτροπής και των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τα προγράμματα και τις 
δραστηριότητες της ΕΕ, για τα οποία προορίζονται οι εισφορές. Μοναδική εξαίρεση 
αποτελούν οι εισφορές από τα κράτη της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν 
και Νορβηγία), τις οποίες διαχειρίζεται κεντρικά η ΓΔ BUDG για όλα τα προγράμματα 
(βλέπε σημεία 04 και 29). Η τελευταία διαδικασία είναι περίπλοκη και αφορά πολλά 
προγράμματα και δραστηριότητες της ΕΕ με τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων 
κρατών της ΕΖΕΣ μελών του ΕΟΧ, διάφορες μεθόδους υπολογισμού (των εισφορών 
στις επιχειρησιακές δαπάνες και τη δημόσια διοίκηση της ΕΕ) και προσαρμογές 
εξαιτίας των διαφορών μεταξύ των προϋπολογισμένων και των πραγματικών 
δαπανών (βλέπε σημεία 66-73). 

113 Δεν υπάρχει ένας ενιαίος αυτόματος μαθηματικός τύπος για τον καθορισμό 
των εισφορών στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των οργανισμών ή 
τυποποιημένες μέθοδοι για την προσαρμογή τους. Το τελικό ποσό της εισφοράς 
συμφωνείται στις περισσότερες περιπτώσεις κατόπιν διαπραγματεύσεων με την εκτός 
ΕΕ χώρα, οι οποίες βασίζονται σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτικών συμφερόντων και σε αξιολόγηση της συμμετοχής της χώρας στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα ή δραστηριότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα σύστημα 
που περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους υπολογισμού των εισφορών (βλέπε 
σημεία 32-39). 
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114 Αν και η αποκεντρωμένη διαχείριση καθιστά δυνατή μια περισσότερο 
εξατομικευμένη προσέγγιση, ανάλογα με το εκάστοτε πρόγραμμα της ΕΕ και την εκτός 
ΕΕ χώρα, περιπλέκει επίσης το έργο της Επιτροπής και των οργανισμών της ΕΕ όσον 
αφορά τη διασφάλιση της συνεκτικότητας μεταξύ παρόμοιων περιπτώσεων καθώς 
και της αποδοτικότητας κατά τον υπολογισμό και την είσπραξη των εισφορών. Η 
πρόκληση είναι να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ, αφενός, της 
συνεκτικότητας των διαδικασιών και της αποδοτικής μεταχείρισης των εισφορών 
που καταβάλλουν χώρες εκτός ΕΕ και, αφετέρου, της δυνατότητας να λαμβάνονται 
υπόψη οι ειδικές συνθήκες των προγραμμάτων και των χωρών. 

115 Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Επιτροπή επιδιώκει την 
ενίσχυση της συνεκτικότητας. Ως εκ τούτου, ενέκρινε οριζόντιες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις εισφορές εκτός ΕΕ χωρών προς προγράμματα της Ένωσης, οι οποίες 
καλύπτουν ορισμένες βασικές παραμέτρους. Η Επιτροπή επισήμανε ότι οι νέες 
κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε νέες διεθνείς συμφωνίες 
και, συνεπώς, δεν θα ισχύουν για εισφορές στο πλαίσιο της ισχύουσας συμφωνίας για 
τον ΕΟΧ ή συμφωνιών σχετικό με το κεκτημένο Σένγκεν. 

116 Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά γενικές πληροφορίες σχετικά με τις εισφορές 
χωρών εκτός ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και ειδικές ανά χώρα 
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή των εισφορών στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ. 
Κατόπιν αιτήματος βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2017, παρείχε 
αναλυτική επισκόπηση των εισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ωστόσο, δεν 
παρουσιάζεται σε τακτική βάση λεπτομερής ανάλυση των εισφορών κάθε εκτός ΕΕ 
χώρας ανά πρόγραμμα ή δραστηριότητα της ΕΕ και δεν υπάρχει επισκόπηση της 
συνολικής ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης για την επιστροφή αυτών των 
εισφορών (βλέπε σημεία 27 και 44-46). 

117 Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προώθηση της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας προς όφελος των ενδιαφερόμενων δημόσιων και αρμόδιων για τον 
προϋπολογισμό αρχών, αποτελεί πρόκληση για την Επιτροπή η παρουσίαση σε 
τακτική βάση αναλυτικής επισκόπησης των εισφορών χωρών εκτός ΕΕ στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. 
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118 Οι εισφορές που καταβάλλονται από κράτη της ΕΖΕΣ απευθείας σε κράτη μέλη 
της ΕΕ (επιχορηγήσεις της Νορβηγίας / του ΕΟΧ και εισφορά της Ελβετίας για τη 
διευρυμένη ΕΕ) εντάσσονται στις ευρύτερες ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και των κρατών 
της ΕΖΕΣ για τη ρύθμιση της πρόσβασής τους στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Οι 
εισφορές αυτές μπορούν να θεωρηθούν αντιστάθμισμα για τη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ. Αν και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων εν προκειμένω 
λαμβάνονται σε κάποιον βαθμό υπόψη τα οφέλη που αντλούν τα κράτη της ΕΖΕΣ από 
τη συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά, τα συνολικά ποσά της εισφοράς 
αποτελούν αποτέλεσμα πολιτικής συμφωνίας και ο υπολογισμός τους δεν βασίζεται 
σε ειδική μεθοδολογία (βλέπε σημεία 79, 84, 94 και 98). Η απόκτηση και η χρήση 
κατάλληλων δεδομένων για την αξιολόγηση των οφελών που αποκομίζουν τα κράτη 
της ΕΖΕΣ από τη συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά, παρότι ενδεχομένως 
δυσχερής, μπορεί να χρησιμεύσει στην καθοδήγηση των διαπραγματεύσεων. Η 
πρόκληση για την ΕΕ είναι, στο πλαίσιο μελλοντικών διαπραγματεύσεων με τις εν 
λόγω χώρες όσον αφορά τις εισφορές, να χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα τα οφέλη 
της εσωτερικής αγοράς. 

119 Όσον αφορά την υλοποίηση των εισφορών που καταβάλλονται απευθείας σε 
κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ, υπάρχουν δυο ξεχωριστά νομοθετικά 
πλαίσια και ρυθμίσεις διαχείρισης, αναφοράς στοιχείων, εσωτερικού και λογιστικού 
ελέγχου (επιχορηγήσεις της Νορβηγίας / του ΕΟΧ και εισφορά της Ελβετίας για τη 
διευρυμένη ΕΕ). Οι εισφορές αυτές προορίζονται να λειτουργούν συμπληρωματικά 
προς την πολιτική συνοχής της ΕΕ, η οποία βασίζεται σε μια τρίτη και διαφορετική 
σειρά κανονισμών και διαδικασιών. Ως εκ τούτου, σε ορισμένα κράτη μέλη 
συνυπάρχουν τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις διαχείρισης για την επιδίωξη παρόμοιων 
στόχων πολιτικής (βλέπε σημεία 78 -107). 

120 Η Επιτροπή διενήργησε εξέταση σε στρατηγικό επίπεδο, προκειμένου να 
αξιολογήσει τη συμβατότητα με τους στόχους της ΕΕ των δράσεων που πρόκειται να 
υποστηριχθούν μέσω αυτών των εισφορών εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ. 
Ωστόσο, παρά τις συνδέσεις με την πολιτική συνοχής, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν 
συμμετέχουν άμεσα στην εποπτεία αυτών των εισφορών (βλέπε σημεία 89, 93, 102 
και 106). 

121 Η βασική πρόκληση που θέτει η σύνθετη συνύπαρξη τριών ρυθμίσεων 
διαχείρισης είναι η αντιμετώπιση της ανάγκης για αποτελεσματικό συντονισμό, η 
μεγιστοποίηση της συμπληρωματικότητας και ο περιορισμός του κινδύνου διπλής 
χρηματοδότησης των δράσεων. 
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Η παρούσα επισκόπηση εγκρίθηκε από το Τμήμα V, του οποίου προεδρεύει ο 
Tony Murphy, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, στις 
23 Μαρτίου 2021. 

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Klaus-Heiner Lehne 
Πρόεδρος 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα I – Συνήθης νομική διαδικασία για την έγκριση 
των διεθνών συμφωνιών 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ. 
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Παράρτημα II – Επισκόπηση των εισφορών χωρών εκτός ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 
2014-2019 (σε ευρώ) 

 

ΓΔ / 
Θεσμικό 
όργανο

Πρόγραμμα / Χώρα Αλβανία Μαυροβούνιο
Βόρεια 

Μακεδονία
Σερβία Τουρκία

Βοσνία-
Ερζεγοβίνη

Κοσσυφοπέδιο* Ελβετία Ισλανδία Λιχτενστάιν Νορβηγία

BUDG Εισφορές ΕΟΧ 84 311 292 10 338 370 2 107 264 274
RTD Ορίζων 2020 6 619 405 7 467 503 14 526 266 75 103 583 359 821 505 9 439 158 1 757 373 350
EAC Erasmus+ 540 000 300 000 34 250 000 8 925 000 798 000 000 690 000 100 000
EAC Δημιουργική Ευρώπη 805 000 325 000 570 000 2 100 000 5 130 000 1 230 000 70 000
EAC Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 100 000 7 300 000

HOME
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS) 2 498 529 70 725 32 058 1 605 426

HOME Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) 2 174 988 58 999 29 360 1 463 963
HOME Eurodac 27 897 263 272 19 125
HOME Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) 97 741 841 2 539 436 888 919 67 654 787
HOME 113 149 3 171 1 004 72 028
Συμβούλιο 4 023 385 59 697 36 769 3 050 094
HOME Ευρώπη για τους πολίτες 100 000 90 000 90 000 330 000 60 000 30 000
HOME Πρωτοβουλίες πολιτικής για τα ναρκωτικά 12 000 12 000

GROW
Παγκόσμια δορυφορικά συστήματα 
πλοήγησης της ΕΕ 299 091 663

GROW COSME 1 409 122 479 634 1 156 848 3 143 332 59 097 678 1 314 408 257 592
ESTAT Στατιστική συνεργασία 25 472 386
ENV Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 18 762 000 7 769 542
TAXUD Τελωνεία 2020 345 000 285 000 915 000 1 155 000 1 410 000 225 000
TAXUD Fiscalis 2020 175 000 150 000 255 000 400 000 675 000 175 000
TAXUD CCN/CSI 578 053 592 553
TAXUD Συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ 40 000

EMPL
Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία 
(EaSI) 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

ECHO Μηχανισμός πολιτικής προστασίας 82 236 199 428 778 752 750 000
JUST Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» 111 908 27 085
JUST Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 227 570
JUST Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 386 250 228 000
SANTE Πρόγραμμα «Υγεία» 500 860 164 829
DIGIT Πρόγραμμα ISA2 10 373

Σύνολο ανά χώρα 10 517 435 9 628 831 53 448 792 93 892 097 1 251 946 183 13 298 395 457 592 2 196 864 781 87 043 582 11 326 752 2 181 762 249

Υποψήφιες για ένταξη χώρες Δυνάμει υποψήφια μέλη Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)

Διοικητικές δαπάνες Σένγκεν



 64 

 

 
Σημειώσεις: Ο πίνακας βασίζεται στα δικαιώματα για τα συγκεκριμένα έτη. Η εισφορά της Ελβετίας στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» περιλαμβάνει επίσης τις εισφορές στο 
πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ και στις δραστηριότητες που συνδέονται με το ITER. Η εισφορά της Ουκρανίας στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
περιλαμβάνει επίσης την εισφορά στο πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ. Για τα SIS, VIS και Eurodac, επιπλέον εισφορές από συνδεδεμένες με τον χώρο 
Σένγκεν χώρες εισπράττονται απευθείας από τον οργανισμό eu-LISA (βλέπε επίσης γράφημα 6). 

Πηγή: ΕΕΣ, με βάση λογιστικά στοιχεία της Επιτροπής και του Συμβουλίου. 

Άλλα
ΓΔ / 
Θεσμικό 
όργανο

Πρόγραμμα / Χώρα Αρμενία Γεωργία Ισραήλ Μολδαβία Τυνησία Ουκρανία Φερόες Νήσοι
Σύνολο ανά 
πρόγραμμα

BUDG Εισφορές ΕΟΧ 2 201 913 936
RTD Ορίζων 2020 6 307 155 5 855 463 1 026 077 572 6 107 880 5 285 012 27 380 093 9 454 305 3 316 818 250
EAC Erasmus+ 842 805 000
EAC Δημιουργική Ευρώπη 104 000 370 000 220 000 243 001 1 030 002 12 197 003
EAC Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 7 400 000
HOME Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) 4 206 737
HOME Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) 3 727 309
HOME Eurodac 47 557
HOME Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) 168 824 983
HOME 189 351
Συμβούλι 7 169 945
HOME Ευρώπη για τους πολίτες 700 000
HOME Πρωτοβουλίες πολιτικής για τα ναρκωτικά 24 000
GROW Παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης της 299 091 663
GROW COSME 325 978 311 918 2 532 126 70 028 636
ESTAT Στατιστική συνεργασία 25 472 386
ENV Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 26 531 542
TAXUD Τελωνεία 2020 4 335 000
TAXUD Fiscalis 2020 1 830 000
TAXUD CCN/CSI 1 170 606
TAXUD Συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ 40 000
EMPL Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI) 3 800 000
ECHO Μηχανισμός πολιτικής προστασίας 1 810 416
JUST Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» 138 993
JUST Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 227 570
JUST Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 614 250
SANTE Πρόγραμμα «Υγεία» 94 648 760 337
DIGIT Πρόγραμμα ISA2 10 373

Σύνολο ανά χώρα 6 737 133 6 225 463 1 026 077 572 6 734 446 5 528 013 30 942 221 9 454 305 7 001 885 843

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

Διοικητικές δαπάνες Σένγκεν
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Παράρτημα III – Αναλυτική κατανομή των εισφορών του ΕΟΧ το 2019 (σε ευρώ) 

 
Σημειώσεις: Τα ποσά που αναφέρονται για τα πρόγραμμα Erasmus+ περιλαμβάνουν τις εισφορές για τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ (ΕΜΓ, ΜΠΒ ΙΙ, 
κ.λπ.) που στη συνέχεια διατίθενται για το πρόγραμμα αυτό. 
Το ποσό για τον ΜΣΕ περιλαμβάνει επίσης την εισφορά από τον ΜΣΕ-Μεταφορές στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) ύψους 18 637 ευρώ. 
Το ποσό για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης περιλαμβάνει επίσης την εισφορά για την εν λόγω δράση από το υποπρόγραμμα του LIFE για τη δράση για το κλίμα και το 
περιβάλλον (2 100 ευρώ). 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει εγγράφων της Επιτροπής (παράρτημα του προϋπολογισμού της ΕΕ για τον ΕΟΧ). Η κατανομή κονδυλίων από τον προϋπολογισμό σε προγράμματα και 
δράσεις βασίζεται στους κωδικούς προγραμμάτων που χρησιμοποιεί η Επιτροπή.   

Πρόγραμμα / Χώρα ΕΟΧ Ισλανδία Λιχτενστάιν Νορβηγία
Σύνολο ανά 
πρόγραμμα

Ορίζων 2020 14 212 734 236 011 457 250 224 191
Erasmus+ 3 827 116 1 011 452 63 502 794 68 341 362
Παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS) της ΕΕ 20 675 200 20 675 200
Copernicus 814 348 13 522 772 14 337 120
Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 579 900 125 467 10 354 417 11 059 784
Δημιουργική Ευρώπη 263 311 4 372 453 4 635 764
Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) 206 034 276 3 421 311 3 627 621
Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI) 161 984 1 759 936 1 921 920
Άλλες δράσεις και προγράμματα 101 316 18 476 1 681 528 1 801 320
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας 99 814 1 610 982 1 710 796
Διοικητικές δαπάνες 79 202 13 216 1 450 554 1 542 972
Πρόγραμμα «Υγεία» 81 178 1 348 012 1 429 190
COSME 307 329 307 329
Δράσεις χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο των προνομίων της Επιτροπής 44 247 11 694 734 189 790 130
Σχέδια πειραματικού χαρακτήρα και προπαρασκευαστικές ενέργειες 649 600 649 600
Πρόγραμμα για τους Καταναλωτές 31 914 529 956 561 870
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 169 471 169 471
Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 81 938 12 772 94 710
Ολοκλήρωση προγραμμάτων από προηγούμενα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια 666 471 176 139 11 058 650 11 901 259
Σύνολο ανά χώρα 21 728 309 1 369 490 372 683 810 395 781 609
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Παράρτημα IV – Γλωσσάριο των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της ΕΕ στη χρηματοδότηση 
των οποίων εισφέρουν χώρες εκτός 

Προγράμματα Περιγραφή Επικεφαλής 
ΓΔ 

Προϋπολογισμός 
2014-2020  

(σε δισεκατ. ευρώ) 

Ορίζων 2020 

«Ορίζων 2020» –το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία– αποτελεί ένα κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της άριστης έρευνας και καινοτομίας από την Ένωση. RTD 77,0 

Πρόγραμμα έρευνας και 
κατάρτισης Ευρατόμ  

Το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ συμπληρώνει το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και 
αποσκοπεί στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης με έμφαση στη διαρκή 
βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας και της πυρηνικής προστασίας και της ακτινοπροστασίας. 

RTD 2,1 

Διεθνής θερμοπυρηνικός 
πειραματικός αντιδραστήρας 
(ITER)  

Ο ITER αποτελεί σημαντικό διεθνές έργο που αποσκοπεί στην κατασκευή του μεγαλύτερου παγκοσμίως 
μηχανισμού σύντηξης με μαγνητική συγκράτηση που θα βασίζεται στην ίδια αρχή που τροφοδοτεί τον 
Ήλιο και τα άστρα μας. Η ΕΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους του έργου αυτού. 

RTD/ ENER 2,7 

Μηχανισμός «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (ΜΣΕ) 

Ο ΜΣΕ αποτελεί μέσο χρηματοδότησης της ΕΕ για στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Στηρίζει την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και 
των ψηφιακών υπηρεσιών. 

MOVE 30,4 

Erasmus+ 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και 
του αθλητισμού στην Ευρώπη. Παρέχει ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας σε αυτούς τους τομείς. EAC 14,7 

Δημιουργική Ευρώπη  

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» αποτελεί το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή στήριξης 
στους τομείς του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων. EAC 1,5 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
εθελοντικά ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και 
ατόμων σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

EAC 0,4 

Παγκόσμια δορυφορικά 
συστήματα πλοήγησης (GNSS) της 
ΕΕ 

Το Galileo είναι το GNSS της ΕΕ. Παρέχει ακριβείς πληροφορίες θέσης και χρονισμού. Το Galileo αποτελεί 
πρόγραμμα υπό μη στρατιωτικό έλεγχο και τα δεδομένα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ευρύ 
φάσμα εφαρμογών. 

GROW 6,3 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://europa.eu/youth/solidarity_el
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Προγράμματα Περιγραφή Επικεφαλής 
ΓΔ 

Προϋπολογισμός 
2014-2020  

(σε δισεκατ. ευρώ) 

Galileo και EGNOS Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) αποτελεί το περιφερειακό 
δορυφορικό σύστημα επαύξησης που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των επιδόσεων παγκόσμιων 
δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης, όπως το Galileo. 

GROW 

Copernicus  

Το Copernicus είναι το πρόγραμμα γεωσκόπησης της ΕΕ, το οποίο παρακολουθεί τον πλανήτη μας και το 
περιβάλλον του. Παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών βάσει δορυφορικών δεδομένων γεωσκόπησης και μη 
διαστημικών δεδομένων. 

GROW 3,8 

Πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ 
(COSME)  

Το COSME είναι το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Στόχος του είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και η στήριξη της 
διεθνοποίησης, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας. 

GROW 2,3 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ)  

Το ΤΕΑ δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση της υλοποίησης της στρατηγικής για την εσωτερική 
ασφάλεια, τη συνεργασία στην επιβολή του νόμου και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. HOME 3,8 

Ευρώπη για τους πολίτες  

Στόχος του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» είναι να συμβάλλει στην κατανόηση από τους 
πολίτες της ιστορίας και της πολυμορφίας της ΕΕ και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στις 
δημοκρατικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ. 

HOME / 
JUST 0,2 

Στατιστική συνεργασία  

Η συνεργασία στο πεδίο της στατιστικής διασφαλίζει την παραγωγή και τη διάδοση συνεκτικών και 
συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. ESTAT 0,5 

Πρόγραμμα Τελωνεία 2020 

Το πρόγραμμα «Τελωνεία 2020» αποτελεί ενωσιακό πρόγραμμα συνεργασίας που παρέχει στις εθνικές 
τελωνειακές διοικήσεις τη δυνατότητα να δημιουργούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
εμπειρογνωσία. Επιτρέπει την κοινή ανάπτυξη και λειτουργία διευρωπαϊκών συστημάτων ΤΠ. 

TAXUD 0,5 

Fiscalis 2020 

Το πρόγραμμα «Fiscalis 2020» αποτελεί ενωσιακό πρόγραμμα συνεργασίας που παρέχει στις εθνικές 
φορολογικές διοικήσεις τη δυνατότητα να δημιουργούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
εμπειρογνωμοσύνη. Καθιστά δυνατή την από κοινού ανάπτυξη και λειτουργία διευρωπαϊκών συστημάτων 
ΤΠ. 

TAXUD 0,2 

Απασχόληση και κοινωνική 
καινοτομία (EaSI)  

Το πρόγραμμα EaSI προάγει ένα υψηλό επίπεδο ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης, επιδιώκοντας την 
εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

EMPL 0,9 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/egnos_en
https://www.copernicus.eu/
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/europe-citizens_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180924-1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el
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Προγράμματα Περιγραφή Επικεφαλής 
ΓΔ 

Προϋπολογισμός 
2014-2020  

(σε δισεκατ. ευρώ) 

Μηχανισμός πολιτικής 
προστασίας  

Ο γενικότερος στόχος του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στο 
πεδίο της πολιτικής προστασίας, με σκοπό τη βελτίωση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της απόκρισης 
σε καταστροφές. 

ECHO 0,6 

Πρόγραμμα για τους 
Καταναλωτές  

Το Πρόγραμμα για τους Καταναλωτές αποτελεί χρηματοδοτικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για τη 
στήριξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ. Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. 

JUST 0,2 

Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια  

Το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός τομέα 
όπου θα προωθούνται, θα προστατεύονται και θα εφαρμόζονται στην πράξη η ισότητα και τα ατομικά 
δικαιώματα. 

JUST 0,4 

Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» και 
Πρωτοβουλίες πολιτικής για τα 
ναρκωτικά  

Το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» έχει θεσπιστεί για τη διασφάλιση της πλήρους και συνεκτικής εφαρμογής 
του δικαίου της ΕΕ. Προωθεί τη δικαστική συνεργασία τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις. Το 
πρόγραμμα στηρίζει επίσης τις δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. 

JUST / 
HOME 0,4 

Πρόγραμμα «Υγεία»  

Στο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία περιγράφεται η στρατηγική για τη διασφάλιση καλής υγείας και 
υγειονομικής περίθαλψης. Πρόκειται για χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των 
χωρών της ΕΕ και για τη στήριξη και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΕΕ στον τομέα της υγείας. 

SANTE 0,4 

Πρόγραμμα ISA²  

Το πρόγραμμα ISA² στηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που παρέχουν στις δημόσιες διοικήσεις, σε 
επιχειρήσεις και πολίτες τη δυνατότητα να επωφελούνται από διαλειτουργικές διασυνοριακές και 
διατομεακές δημόσιες υπηρεσίες. 

DIGIT 0,1 

 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/isa2/
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Άλλες δραστηριότητες Περιγραφή Επικεφαλής ΓΔ / 
θεσμικό όργανο 

Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II)  

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν αποτελεί το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο και μεγαλύτερο σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών στον τομέα της ασφάλειας και της διαχείρισης των συνόρων στην Ευρώπη. Καθιστά δυνατή την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών συνοριακών, αστυνομικών, τελωνειακών και των αρμόδιων για τη μετανάστευση αρχών και 
διασφαλίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της ΕΕ μπορεί να πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον. 

eu-LISA/ HOME 

Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS) 

Το σύστημα VIS επιτρέπει στα κράτη Σένγκεν να ανταλλάσσουν δεδομένα σχετικά με τις θεωρήσεις. Επεξεργάζεται δεδομένα 
και αποφάσεις που αφορούν τις αιτήσεις χορήγησης θεωρήσεων βραχείας διαμονής για επίσκεψη ή διέλευση από τον χώρο 
Σένγκεν. 

eu-LISA/ HOME 

Eurodac 

Το Eurodac είναι Eυρωπαϊκό Σύστημα Δακτυλοσκόπησης για την παραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων 
άσυλο και διευκολύνει την επεξεργασία των ευρωπαϊκών αιτήσεων χορήγησης ασύλου. Πρόκειται για κεντρική βάση 
δεδομένων στην οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ψηφιοποιημένα δακτυλικά αποτυπώματα. 

eu-LISA/ HOME 

Διοικητικές δαπάνες Σένγκεν 
Οι διοικητικές δαπάνες Σένγκεν καλύπτουν τις δαπάνες που συνδέονται με τη Γραμματεία Σένγκεν, την οποία διαχειρίζεται το 
Συμβούλιο, και με τη λειτουργία των επιτροπών που επικουρούν την Επιτροπή κατά την εφαρμογή, την υλοποίηση και την 
ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν. 

HOME / 
Συμβούλιο 

CCN/CSI Το Κοινό Δίκτυο Επικοινωνιών/ Κοινό Σύστημα Διεπικοινωνίας (CCN/CSI) αποτελεί το μέσο επικοινωνίας μεταξύ των 
συστημάτων ΤΠ της ΓΔ TAXUD και εκείνων των διοικήσεων των συμμετεχουσών χωρών. TAXUD 

Συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ Οι δραστηριότητες στον τομέα του ΦΠΑ αφορούν τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη 
των απαιτήσεων. TAXUD 

Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των 
προνομίων της Επιτροπής Καθήκοντα που προκύπτουν από τα προνόμια της Επιτροπής σε θεσμικό επίπεδο ή εκτελούνται στο πλαίσιο δοκιμαστικών 

σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Οι πόροι που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό για τις δράσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς 
βασική πράξη, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ. 

Διάφορες ΓΔ 
Δοκιμαστικά σχέδια και 
προπαρασκευαστικές ενέργειες 

Σημείωση: Τα στοιχεία του προϋπολογισμού παρουσιάζονται σε ιστορικές τιμές, βάσει των κανονισμών με τους οποίους θεσπίστηκε το κάθε πρόγραμμα. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των εξής: 
o Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα 

έτη 2014-2020, άρθρο 16 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884) · 
o Κανονισμοί με τους οποίους θεσπίστηκε κάθε πρόγραμμα/δραστηριότητα· 
o Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Programmes’ Performance Overview - EU budget 2014-2020», Ευρωπαϊκή Ένωση 2019· 
o Ιστότοπος Europa. 

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Eurodac
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
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Παράρτημα V – Συμπληρωματική βιβλιογραφία 
Στο παρόν παράρτημα παρουσιάζεται επιλογή εγγράφων σχετικών με το αντικείμενο 
της επισκόπησης. Σκοπός δεν είναι η παροχή εξαντλητικής βιβλιογραφίας αλλά η 
πρόταση στους ενδιαφερόμενους αναγνώστες για την έρευνά τους. κατευθύνσεων 
για περαιτέρω έρευνα. 

Βιβλία, μελέτες, άρθρα, ενημερωτικά έγγραφα 
Εξωτερική πολιτική της ΕΕ 

FALKNER, R. – ANHEIER, H. (επιμ.), «Europe and the world: Rethinking Europe’s 
external relations in an age of global turmoil», International Politics, 54(4), 
Ιούλιος 2017. 

KEUKELEIRE, S. – DELREUX, T., The Foreign Policy of the European Union, 2η έκδ. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 

Προϋπολογισμός της ΕΕ 

BECKER, S. – BAUER, M. – DE FEO, A. (συντάκτες), The New Politics of the European 
Union Budget, Baden-Baden: Nomos, 2017. 

DEGRON, R., The New European Budgetary Order, Βρυξέλλες: Bruylant, 2018. 

MATHIS, A., Assigned Revenue in the European Union Budget, Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, Θεματικό Τμήμα Δημοσιονομικών Υποθέσεων, PE 603.795, 
Σεπτέμβριος 2017. 

MATHIS, A., «Other Revenue» In The European Union Budget, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Θεματικό Τμήμα Δημοσιονομικών Υποθέσεων, PE 603.810, Νοέμβριος 2017. 

Εισφορές χωρών εκτός ΕΕ 

ALMÅS, H. et al. (Γραμματεία της ΕΖΕΣ), «Guide to EU Programmes - New and Updated 
Edition 2010»’, EFTA Bulletin, τεύχος 1, Δεκέμβριος 2010. 

BRUEGEL Belgium, Review of EU-Third Country Cooperation on Policies Falling within 
the ITRE Domain in Relation to Brexit, Μελέτη για την επιτροπή ITRE, Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ΓΔ Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Οικονομίας και Επιστημών, 
PE 602.057, 2017. 

DAMEN, M., Balancing Integration and Autonomy: How EFTA countries reconcile EU-
approximation and independence, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Θεματικό Τμήμα 
Εξωτερικών Σχέσεων, PE 639.315, Φεβρουάριος 2020. 

ARNESEN, F. et al., Agreement on the European Economic Area: A Commentary, 
Nomos/Hart, 2018. 

https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603795/IPOL_BRI(2017)603795_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603810/IPOL_BRI(2017)603810_EN.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
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MILLER, V., EU Agencies and post-Brexit options, The House of Commons Library, 
Briefing Paper Number 7957, 28 Απριλίου 2017. 

MILLER, V. – WEBB, D. - DE MARS, S., UK-EU relations after Brexit: an Association 
Agreement?, The House of Commons Library, Briefing Paper Number 8645, 
13 Αυγούστου 2019. 

O. JOHNSEN, T. – RIEKER, P., «The EEA and Norway Grants: A Source of Soft Power?», 
Journal of European Integration, 37(4), Δεκέμβριος 2014, σ. 417-432. 

RIES, C. P. et al. (RAND Europe), After Brexit: Alternate forms of Brexit and their 
implications for the United Kingdom, the European Union and the United States, Santa 
Monica και Cambridge: RAND Corporation, 2017. 

SCHUMANN ASSOCIATES Brussels, Third countries’ participation within Creative 
Europe, Horizon Europe and Erasmus post-2020, Βρετανικό Συμβούλιο, 
Σεπτέμβριος 2019. 

SCHUMAN ASSOCIATES Brussels, The impact of the EU Referendum on the UK’s ability 
to access EU funds, Βρετανικό Συμβούλιο, Δεκέμβριος 2016. 

Βάσεις δεδομένων διεθνών συμφωνιών 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (TRADE): Διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: Βάση δεδομένων του Γραφείου Συνθηκών. 

Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: EUR-Lex – Ευρετήριο διεθνών συμφωνιών. 

Άλλοι ιστότοποι 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετήσιοι λογαριασμοί 
(https://ec.europa.eu/info/publications/annual-accounts_en). 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προϋπολογισμός της ΕΕ (https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-
budget_en). 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη 
διεύρυνση (https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en). 

Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ): Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 
(ΕΟΧ) / Σχέσεις με την ΕΕ (https://www.efta.int/eea). 

Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας: Εισφορά της Ελβετίας για 
τη διευρυμένη ΕΕ 
(https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html). 

https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7957/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-accounts_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
https://www.efta.int/eea
https://www.efta.int/eea
https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html
https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html
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Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας: Ευρωπαϊκή πολιτική της 
Ελβετίας (https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html). 

Γραφείο για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό: Επιχορηγήσεις του ΕΟΧ και επιχορηγήσεις 
της Νορβηγίας (https://eeagrants.org/). 
  

https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html
https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html
https://eeagrants.org/
https://eeagrants.org/
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Γλωσσάριο 
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ): Καθιερωμένος τρόπος μέτρησης του πλούτου 
μιας χώρας με βάση την αξία όλων των παραγόμενων αγαθών και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στο έδαφός της (κατά κανόνα κατά τη διάρκεια ενός έτους). 

Εισφορές χωρών εκτός ΕΕ: Εισφορές σε χρήμα ή σε είδος χωρών εκτός ΕΕ προς τον 
γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ, τους προϋπολογισμούς οργανισμών της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη. 

Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ): Διακυβερνητικός οργανισμός που 
δημιουργήθηκε για την προώθηση του ελεύθερου εμπορίου και της οικονομικής 
ολοκλήρωσης προς όφελος των χωρών μελών του. Επί του παρόντος τα μέλη είναι 
τέσσερα: Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. 

Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ): Πολιτική της ΕΕ για την ενίσχυση της 
σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στις γειτονικές χώρες στα νότια και 
ανατολικά της ΕΕ που δεν είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ. 

Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας (ΕΜΓ): Ο βασικός δίαυλος μέσω του οποίου η ΕΕ 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. 

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ): Τα κράτη μέλη της ΕΕ συν την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. 

Κράτη της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ: Οι τρεις χώρες της ΕΖΕΣ που συμμετέχουν στη 
συμφωνία για τον ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). 

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ): Ο δίαυλος διά του οποίου η ΕΕ παρέχει 
χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη για μεταρρυθμίσεις σε υποψήφιες ή δυνάμει 
υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες. 

Μνημόνιο συνεννόησης: Συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών που 
προτίθενται να συνεργαστούν σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς να αναλάβουν 
νομική δέσμευση. 

Πολιτική διεύρυνσης: Η πολιτική που αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με χώρες που είναι 
υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ. 

Συμφωνία για τον ΕΟΧ: Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και τριών 
κρατών της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) με στόχο τη δημιουργία ενός 
δυναμικού και ομοιογενούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που θα βασίζεται σε 
κοινούς κανόνες και ίσους όρους ανταγωνισμού. 
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Συντελεστής αναλογικότητας: Λόγος που χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό των 
εισφορών χωρών εκτός ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Συντελεστής διόρθωσης: Στοιχείο που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τον υπολογισμό 
των εισφορών που καταβάλλουν χώρες εκτός ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ, με βάση 
αξιολόγηση ανά περίπτωση. 
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Συντομογραφίες 

ΑΕγχΠ: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

ΓΔ EAC: Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού 

ΓΔ RTD: Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας 

ΓΔ BUDG: Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού 

ΓΔ GROW: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας 
και ΜΜΕ 

ΓΔ HOME: Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

ΓΔ: Γενική Διεύθυνση 

ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών 

EΜΓ: Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας 

ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΕΠΓ: Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας 

ΕΥΕΔ: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 

ΘΣΠ: Θεσμική συμφωνία-πλαίσιο 

ΜΠΒ: Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας 

ΣΛΕΕ: Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

FMO: Γραφείο για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό 

ITER: Διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) 

SDC: Υπηρεσία Ανάπτυξης και Συνεργασίας της Ελβετίας 

SECO: Κρατική Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων 

SFAO: Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ελέγχου της Ελβετίας 

SIS: Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 

VIS: Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 

 



  

 

Κλιμάκιο του ΕΕΣ 
Η παρούσα επισκόπηση εγκρίθηκε από το Τμήμα V (Χρηματοδότηση και διοίκηση της 
EE), του οποίου προεδρεύει ο Tony Murphy, Μέλος του ΕΕΣ. Επικεφαλής του έργου 
ήταν ο François-Roger Cazala, Μέλος του ΕΕΣ, συνεπικουρούμενος από τους Dirk 
Pauwels, προϊστάμενο του ιδιαίτερου γραφείου του, Stéphanie Girard, σύμβουλο στο 
ιδιαίτερο γραφείο του, Alberto Gasperoni, ανώτερο διοικητικό στέλεχος, Diana 
Voinea, υπεύθυνη έργου, Jitka Benešová, αναπληρώτρια υπεύθυνη έργου, José 
Parente και Jesús Nieto Muñoz, ελεγκτές, Richard Moore, που παρείχε γλωσσική 
υποστήριξη, και Alexandra Mazilu, γραφίστρια. 
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Στην παρούσα επισκόπηση εξετάζονται οι 
οικονομικές εισφορές χωρών εκτός ΕΕ προς την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της. 
Οι εν λόγω εισφορές παρέχουν σε εκτός ΕΕ χώρες 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα 
και δραστηριότητες της Ένωσης. Κατανέμονται 
σε σχεδόν 30 προγράμματα. Επιπλέον, τα κράτη 
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών 
(ΕΖΕΣ) παρέχουν κεφάλαια απευθείας σε διάφορα 
κράτη μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο των ευρύτερων 
ρυθμίσεων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
της ΕΖΕΣ που διέπουν την πρόσβαση των εν λόγω 
κρατών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.
Επισημαίνουμε ορισμένες βασικές προκλήσεις, 
μεταξύ των οποίων την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και τον αντίκτυπό 
της στις εισφορές που καταβάλλουν χώρες εκτός 
ΕΕ. Μια άλλη πρόκληση για την ΕΕ θα είναι, στο 
πλαίσιο μελλοντικών διαπραγματεύσεων με 
τα κράτη της ΕΖΕΣ σε σχέση με τις εισφορές, 
να αξιοποιήσει ως επιχείρημα τα οφέλη της 
συμμετοχής στην εσωτερική αγορά. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τηλ. +352 4398-1

Πληροφορίες: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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