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Σύνοψη 

 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της διοικητικής ικανότητας των 

κρατών μελών σχετικά με την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 

2014-2020, καθώς και των προετοιμασιών που έχουν αναληφθεί σε διοικητικό 

επίπεδο για την επιτυχή έναρξη της περιόδου προγραμματισμού. Δεκατέσσερις 

περιπτωσιολογικές μελέτες υποστηρίζουν το συμπέρασμα αφενός ότι έχουν 

καταρτιστεί μέτρα απλούστευσης σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών με βάση τα 

διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες περιόδους, και αφετέρου ότι η 

αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των ταμείων για την περίοδο 2014-

2020 θα εξακολουθεί να συνδυάζεται με διοικητικές προκλήσεις για τις εθνικές 

και περιφερειακές αρχές. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

Κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 

2014-2020, τα κράτη μέλη βρίσκονταν στο τελικό στάδιο προετοιμασίας συμφωνιών 

εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα νέα χαρακτηριστικά της περιόδου 

2014-2020 περιλαμβάνουν αφενός τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εταίρων 

στα κράτη μέλη και αφετέρου τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ ενωσιακών, εθνικών και 

περιφερειακών παρεμβάσεων. Η απαίτηση για ταυτόχρονη κατάρτιση συμφωνιών εταιρικής 

σχέσης και επιχειρησιακών προγραμμάτων ασκεί σημαντική πίεση στις διοικητικές 

ικανότητες. Τα χαμηλά ποσοστά απορρόφησης και τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων 

αξιολογήσεων της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 έχουν ήδη καταδείξει ότι είναι 

απαραίτητο να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στις διοικητικές ικανότητες πολλών κρατών 

μελών. Η διοικητική ικανότητα σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα διαφόρων επιπέδων και 

χαρακτηριστικών διακυβέρνησης που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

καθώς και τα νομικά πλαίσια και τις διαδικασίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 

Σκοπός της μελέτης είναι να καταδείξει τα διδάγματα των κρατών μελών από το παρελθόν 

και τον τρόπο με τον οποίο η βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων θα διευκολύνει την 

καλύτερη προετοιμασία της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Οι 14 

περιπτωσιολογικές μελέτες περιγράφουν την πορεία προετοιμασίας των διοικητικών 

συστημάτων στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, την 

Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, το 

Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ορισμένες 

περιπτωσιολογικές μελέτες εστιάζουν σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα, ενώ 

άλλες παρέχουν μια επισκόπηση του κράτους μέλους στο σύνολό του. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι περιπτωσιολογικές μελέτες βασίζονται στις πληροφορίες και τα έγγραφα που 

είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης, καθώς και σε συνεντεύξεις με τις 

αρμόδιες αρχές. Κατά το στάδιο προετοιμασίας της περιόδου 2014-2020, παρατηρούνται 

διαφορετικά επίπεδα πληροφοριών εντός του ίδιου κράτους μέλους. Στις περιπτώσεις που 

εκφράζονται οι απόψεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, υπάρχει περιθώριο διαφωνίας, 

ακόμη και στο πλαίσιο ενός μεμονωμένου κράτους μέλους. Επίσης, η επιφυλακτικότητα των 

αρχών που παίρνουν μέρος στη συνέντευξη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην 

εκφράζονται απόψεις. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες αναλύουν τρεις σημαντικές πτυχές: την 

πορεία του προγραμματισμού, την πορεία της προετοιμασίας της διοικητικής ικανότητας, και 

τις επιπτώσεις διαφόρων παραμέτρων (π.χ. αλλαγές στον αριθμό των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση· αλλαγές στη 

θεματική συγκέντρωση) στη διοικητική ικανότητα. 

 

Πορεία του προγραμματισμού 

Κατά γενικό κανόνα, η διαδικασία εταιρικής σχέσης έχει υπάρξει μακροχρόνια και περίπλοκη, 

με έναν ισόρροπο συνδυασμό προσεγγίσεων «από τη βάση προς την κορυφή» και «από την 

κορυφή προς τη βάση». Σε ορισμένες χώρες, η διαδικασία εταιρικής σχέσης επέφερε 

θεσμικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγή της νοοτροπίας όσον αφορά τη δομή των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων. Παρότι έχουν θεσπιστεί νέα επιχειρησιακά προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από πολλές πηγές, ο συνολικός αριθμός επιχειρησιακών προγραμμάτων 

έχει μειωθεί. Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη εκτίμησαν, κατ' αρχήν, την ενίσχυση της 

διαδικασίας εταιρικής σχέσης, διατυπώθηκαν επικρίσεις σχετικά με τα διάφορα συμφέροντα 

των ενδιαφερόμενων μερών και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  
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Λόγω των χρονοβόρων διοργανικών διαπραγματεύσεων, το κανονιστικό πλαίσιο τέθηκε σε 

ισχύ μόλις τον Δεκέμβριο του 2013, προκαλώντας καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 

εγγράφων προγραμματισμού. Παρότι ορισμένες αρχές εκτίμησαν θετικά τον ρόλο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την παροχή εποικοδομητικής στήριξης καθ' όλη τη 

διαδικασία προετοιμασίας, άλλες αρχές επέκριναν τις ασυνεπείς παρατηρήσεις μεταξύ 

άτυπων και επίσημων συνεδριάσεων και μεταξύ διαφόρων υπαλλήλων και υπηρεσιών.  

 

Διοικητική ικανότητα 

Σε γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη θα βασιστούν στην εμπειρία διαχείρισης του 

προγράμματος η οποία αποκτήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο/τις προηγούμενες 

περιόδους προγραμματισμού. Η πιθανότητα μείωσης του αριθμού των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων θα επιφέρει πιο σύνθετες και όχι απλουστευμένες δομές σε πολλές χώρες. Οι 

συνεντεύξεις αποκάλυψαν ότι κατά την περίοδο 2007-2013, τα διοικητικά ζητήματα 

σχετίζονταν με το ανθρώπινο δυναμικό και συγκεκριμένα με τις εναλλαγές ατόμων, την 

έλλειψη γνώσης και εμπειρίας ή ακόμα και την απουσία επαρκούς διοικητικού πλαισίου. Οι 

εναλλαγές στο προσωπικό θα εξακολουθήσουν να αποτελούν πρόβλημα. Ως απάντηση στη 

χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, ορισμένα κράτη μέλη έχουν πραγματοποιήσει 

αλλαγές στη διοικητική δομή για την αύξηση της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση 

δημόσιων οικονομικών πόρων. Σε άλλα κράτη μέλη, η διαδικασία προγραμματισμού 2014-

2020 οδήγησε σε αυξημένη συμμετοχή του προσωπικού, με τους προϋπολογισμούς τεχνικής 

βοήθειας να έχουν αυξηθεί για τη χρηματοδότηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Επιπτώσεις διαφόρων παραμέτρων σχετικά με τη διοικητική ικανότητα 

Τα κράτη μέλη είναι θετικά κατά την αυτοαξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

ικανοτήτων τους. Ωστόσο, οι εθνικές αυτοαξιολογήσεις δεν αντιστοιχούν πάντα με τις 

αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τελευταία περίπτωση εκφράζεται στα έγγραφα 

θέσης, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την περίοδο προγραμματισμού 2007-

2013, σύμφωνα με τα οποία υπήρχαν τρεις γενικοί περιορισμοί που αφορούσαν τη διοικητική 

ικανότητα για την περίοδο 2007-2013: θεσμική αστάθεια σε σχέση με νομοθετικές, 

οργανωτικές και διαδικαστικές μεταβολές· υψηλός κύκλος εργασιών του προσωπικού των 

διαχειριστικών αρχών και των ενδιάμεσων φορέων· και ανεπάρκειες στον τομέα της 

κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης. Στο επίπεδο των ειδικών καθηκόντων του 

κύκλου διαχείρισης του προγράμματος, η διοικητική ικανότητα όσον αφορά την πολιτική 

συνοχής ποικίλλει σημαντικά μεταξύ χωρών και προγραμμάτων. 

 

Η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των ΕΔΕΤ την περίοδο 2014-2020 αναμένεται να 

αποτελέσει σημαντική διοικητική πρόκληση, με αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά τη 

διοικητική ικανότητα εν συγκρίσει με την περίοδο 2007-2013. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν 

αυξημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, την καινοτομία του πλαισίου επιδόσεων και τις 

αρχικές δυσκολίες που σχετίζονται με την εισαγωγή και την εκμάθηση νέων συστημάτων 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για τη συνοχή. Αυτό συνδυάζεται με τις συνεχιζόμενες 

μεταρρυθμίσεις των διοικητικών δομών που έχουν επιπτώσεις σε θεσμικά όργανα, 

διαδικασίες και στο ανθρώπινο δυναμικό. Μια άλλη δυσκολία έγκειται στο περιορισμένο 

ανθρώπινο δυναμικό και στους αυστηρότερους προϋπολογισμούς τεχνικής βοήθειας, ιδίως 

στην περίπτωση που τα δημόσια οικονομικά είναι περιορισμένα στο πλαίσιο της οικονομικής 

κρίσης. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν μέτρα απλούστευσης για την 

περίοδο 2014-2020 και η έρευνα καταδεικνύει τη δέσμευση μεταξύ των διαχειριστικών 

αρχών για βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, με κύρια χαρακτηριστικά: τα μέτρα για 

μείωση του διοικητικού φόρτου που επιβαρύνει τους δικαιούχους μέσω της εναρμόνισης των 

κανόνων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και των θεμάτων· τον εξορθολογισμό διεργασιών 

και διαδικασιών, τη μείωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, καθώς και τη βελτίωση της 

διαχείρισης δεδομένων (μεταξύ άλλων μέσω της ηλεκτρονικής συνοχής). 
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Συστάσεις 

Στην παρούσα μελέτη παρέχεται σειρά συστάσεων για τη βελτίωση της ικανότητας 

σχεδιασμού και υλοποίησης των ΕΔΕΤ στο μέλλον, με τη διάκριση μεταξύ διαφόρων 

επιπέδων διακυβέρνησης. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το βασικό ζήτημα 

είναι η ανάγκη ενίσχυσης του ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Επιτρόπων και των 

εθνικών υπουργών ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών όσον αφορά το θέμα της 

διοικητικής ικανότητας. Αυτό συνεπάγεται την τακτική υποβολή εκθέσεων από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά αφενός με τον ρόλο των νέων 

μονάδων διοικητικής ικανότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφετέρου με τους πλέον 

προβληματικούς τομείς για (κάποια) κράτη μέλη, και ιδίως την τήρηση των εκ των προτέρων 

όρων, την υλοποίηση των σχεδίων δράσης για την ικανότητα, καθώς και το πλαίσιο 

επιδόσεων και το αποθεματικό επίδοσης. Τέλος, η δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

για καταλογισμό ευθυνών σε άλλα θεσμικά όργανα απαιτεί την καλύτερη κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων της διοικητικής ικανότητας σε διάφορα κράτη μέλη. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλλει στην εν λόγω βάση γνώσεων μέσω 

συζητήσεων, δημόσιων ακροάσεων, εκθέσεων και μελετών σχετικά με θέματα ικανότητας 

κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020. 


