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Η πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των δεδομένων και ο αντίκτυπός της στην πολιτική συνοχής 
_________________________________________________________________________ 

ΣΥΝΟΨΗ 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια (ΕΠΔ) 
τον Νοέμβριο του 2005 ως ακρογωνιαίο λίθο της μεταρρύθμισής της στον τομέα της 
διακυβέρνησης. Η ΕΠΔ έχει τέσσερις βασικές συνιστώσες: (i) δημόσια πρόσβαση σε 
έγγραφα· (ii) κανόνες και πρότυπα δεοντολογίας για τους δημόσιους υπαλλήλους· (iii) 
διαφάνεια των εκπροσώπων συμφερόντων που επιδιώκουν να ασκήσουν επιρροή στη λήψη 
αποφάσεων της ΕΕ και τήρηση ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τη διαβούλευση· και (iv) 
την αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.  
 
Η ΕΠΔ έχει ως στόχο να βελτιώσει την ποιότητα της διαβούλευσης και της συμμετοχής στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας θεωρείται αναγκαίο δεδομένου ότι: 
«οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς δαπανώνται οι φόροι που πληρώνουν και πώς 
διαχειρίζονται οι πολιτικοί φορείς την εξουσία που τους παραχωρείται». Η ΕΠΔ είναι ένας 
από τους τρόπους με τους οποίους η Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η διαφάνεια, από κοινού με τον ανοικτό χαρακτήρα και 
την προσβασιμότητα, αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της 
ευρωπαϊκής νομιμότητας και δημοκρατίας. Ο κανονισμός αριθ. 1995/2006 του Συμβουλίου 
αναφέρει ότι η Επιτροπή θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους πόρων του 
προϋπολογισμού και θα δημοσιοποιεί επίσης πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους 
σύμφωνα με άλλες διαχειριστικές μεθόδους.  
 
Η ΕΠΔ συνιστά σημαντικό τμήμα της ευρύτερης γενικής μεταρρύθμισης του τομέα της 
διακυβέρνησης της ΕΕ. Η Λευκή Βίβλος του 2001 για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση όρισε 
την ευρωπαϊκή έννοια της διακυβέρνησης μέσω των πέντε αρχών της διαφάνειας, της 
συμμετοχής, της υποχρέωσης λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και της συνοχής. 
Θεωρούνται σημαντικές για την ενίσχυση των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. Για τον ίδιο σκοπό, της βελτίωσης της διακυβέρνησης σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση για τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
για την ανάπτυξη της πολιτικής. Η ανακοίνωση περιέχει ενότητα αφιερωμένη στα ελάχιστα 
πρότυπα διαβούλευσης.  
 
Η Πράσινη Βίβλος για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια που παρουσίασε η 
Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2006 παρουσιάζει το πλαίσιο για την ΕΠΔ. Σε συνέχεια της Πράσινης 
Βίβλου, η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός προαιρετικού μητρώου εκπροσώπων 
ομάδων συμφερόντων, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Όσον αφορά τη διαβούλευση, η Επιτροπή προάγει ελάχιστα πρότυπα που αποτελούνται από 
πέντε κατηγορίες: σαφής προσδιορισμός του περιεχομένου της διαδικασίας διαβούλευσης, 
ομάδες-στόχους για τη διαβούλευση, δημοσιότητα, προθεσμίες για τη συμμετοχή, βεβαίωση 
παραλαβής και ανάδραση.  
 
Όσον αφορά τη διαφάνεια ως προς τους δικαιούχους, για τα διαρθρωτικά ταμεία και το 
ταμείο συνοχής οι πιο σχετικοί κανονισμοί είναι ο κανονισμός αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου και ο εκτελεστικός κανονισμός αριθ. 1828/2006. Το άρθρο 69 του κανονισμού 
αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου προβλέπει ότι: «[τ]ο κράτος μέλος και η διαχειριστική 
αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις πράξεις και τα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική δημοσιότητα. Η 
πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους με 
στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της 
συνδρομής των Ταμείων».  
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Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους των πόρων της ΕΕ αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο της ΕΠΔ. Με τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής να 
υλοποιούνται υπό «επιμερισμένη διαχείριση», η εφαρμογή προκύπτει ότι γίνεται σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη. Ακολουθώντας αυτήν την προσέγγιση της επιμερισμένης 
διαχείρισης, η Επιτροπή εμπιστεύεται στα κράτη μέλη την εφαρμογή συγκεκριμένων 
προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο. Η διαχείριση πληροφοριών σχετικά με δικαιούχους πόρων 
της ΕΕ που διατίθενται σε συνεργασία με κράτη μέλη γίνεται σε επίπεδο κρατών 
μελών· εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τα μέσα της δημοσιοποίησης. Έτσι, το 
επίπεδο της δημοσιότητας των πληροφοριών διαφέρει σημαντικά από κράτος σε κράτος, και 
η απουσία ακριβούς κοινοτικής υποχρέωσης καθιστά δύσκολη την ύπαρξη μιας 
ολοκληρωμένης και συγκρίσιμης εικόνας της παρούσας κατάστασης για κάθε πρόγραμμα ή 
σχέδιο σε κάθε κράτος μέλος. Ορισμένα κράτη μέλη υιοθετούν μια περιοριστική προσέγγιση 
όσον αφορά τη δημοσιότητα, κάτι που συχνά οφείλεται στην εθνική νομοθεσία ή στις 
πρακτικές, παραδόσεις, επικρατούσες αντιλήψεις και ευαισθησίες σε ό,τι αφορά την 
προστασία των δεδομένων. Ένας κοινός παρονομαστής, ωστόσο, είναι η ελάχιστη απαίτηση 
της ετήσιας δημοσίευσης ενός καταλόγου δικαιούχων, ο οποίος περιλαμβάνει το όνομα του 
δικαιούχου, το όνομα της δραστηριότητας και το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης προς 
τον δικαιούχο. Αυτοί είναι δεσμευτικές κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως ορίζονται από την 
Επιτροπή σε συμφωνία με όλα τα κράτη μέλη.  
 
Το κεφάλαιο «Ενημέρωση και δημοσιότητα» του κανονισμού αριθ. 1828/2006 τις Επιτροπής 
ρυθμίζει λεπτομερώς τις απαιτήσεις δημοσιότητας. Η διαχειριστική αρχή (του επιχειρησιακού 
προγράμματος) ή το κράτος μέλος, οφείλει να καταρτίσει επικοινωνιακό σχέδιο το οποίο να 
καλύπτει όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία. Το σχέδιο πρέπει να περιέχει κατάλογο όλων των άμεσων δικαιούχων της 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής.  
 
Ο εκτελεστικός κανονισμός αριθ. 1828/2006 προβλέπει τη δημιουργία κοινοτικού δικτύου 
υπεύθυνων επικοινωνίας. Στη βάση αυτή συγκροτήθηκε το δίκτυο INFORM – πλατφόρμα 
ενημέρωσης και επικοινωνίας (διαθέσιμο στον ιστότοπο της περιφερειακής πολιτικής – 
INFOREGIO) για το ΕΤΠΑ και το δίκτυο INIO με τη ΓΔ Απασχόλησης για το ΕΚΤ.  
 
Στο πλαίσιο της μελέτης αναλύθηκε η λειτουργία των δύο αυτών ιστοτόπων. Τα κύρια 
πορίσματα ήταν τα εξής: 
 
• Οι πληροφορίες παρέχονται στα κράτη μέλη χωριστά για το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ/ΤΣ και τα 

δύο σύνολα δεδομένων μπορούν να αποκτηθούν μέσω των ιστοτόπων της ΓΔ 
Απασχόλησης και της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, στους οποίους δύο διαδραστικοί 
χάρτες παρέχουν άμεσους συνδέσμους προς τους καταλόγους των δικαιούχων των 
ταμείων, που είναι διαθέσιμοι στους αντίστοιχους εθνικούς ή περιφερειακούς ιστοτόπους 
των κρατών μελών. Οι εν λόγω σύνδεσμοι και το περιεχόμενό τους αποτελούν 
αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών και βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχουν οι 
αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές. Επομένως, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ευθύνονται 
για τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις στις παρεχόμενες πληροφορίες· 

 
• Εστιάζοντας στο περιφερειακό επίπεδο, ο βαθμός συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την ΕΠΔ ήταν ικανοποιητικός. Επί συνόλου 253 ευρωπαϊκών 
περιφερειών επιπέδου NUTS 2, το 72% και το 78% αυτών παρέχει τουλάχιστον τις 
ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ/ΤΑ αντίστοιχα. Ο βαθμός 
λεπτομέρειας και ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών στους ιστοτόπους, ωστόσο, 
ενδέχεται να ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των περιφερειών. Οι αποκλίσεις προκύπτουν 
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από την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, πέρα από τις ελάχιστες απαιτούμενες, και από 
το είδος των κοινοποιούμενων πληροφοριών· 

 
• Όσον αφορά την προσβασιμότητα των δεδομένων και τον τρόπο παρουσίασής τους 

στους ιστοτόπουςς, μπορεί να συναχθεί ότι τα δεδομένα είναι εύκολα προσβάσιμα και ότι 
δεν απαιτούνται περισσότερα από δύο κλικ στους επιγραμμικούς χάρτες για την 
πρόσβαση στον κατάλογο των δικαιούχων. Από την άλλη πλευρά, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, πληροφορίες παρέχονται μόνο στις εθνικές γλώσσες και τα εθνικά νομίσματα, 
με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η σύγκριση των δεδομένων και να μην υπάρχει μια 
συνολική, ολοκληρωμένη εικόνα.  

 
Αυτό που μπορεί να συναχθεί είναι ότι, σε επίπεδο ΕΚ, οι ΓΔ που συμμετέχουν στην ΕΠΔ, η 
ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και η ΓΔ Απασχόλησης, διαδραματίζουν πράγματι ενεργό ρόλο 
στην παροχή της διαφάνειας. Λόγω της εξάρτησης από τα κράτη μέλη, ωστόσο, τα 
αποτελέσματα διαφέρουν και εξαρτώνται από τις διοικητικές παραδόσεις όχι μόνον των 
χωρών, αλλά και των περιφερειών. Οι επιφυλάξεις που μπορούν να διατυπωθούν εν 
προκειμένω είναι ότι, όσον αφορά τον προγραμματισμό, βρισκόμαστε ακόμη σε αρχικό 
στάδιο, λίγες μόνο δαπάνες και αναλήψεις υποχρεώσεων έχουν πραγματοποιηθεί και 
υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης πριν από την έλεγχο από την Επιτροπή τον Ιούνιο. Στο 
πλαίσιο της προώθησης της ΕΠΔ, η πρωτοβουλία αξιοποιεί επίσης τα δίκτυα πληροφόρησης 
INIO και INFORM, παρεμποδίζεται, ωστόσο, από το γεγονός ότι υπάρχει μόνο ενδεικτικό 
πρότυπο για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων. Μια λύση θα ήταν ενδεχομένως ευρύτερη 
διαβούλευση με τη χρήση των ήδη παγιωμένων διαύλων (ιδίως της επιτροπής 
παρακολούθησης) για την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού διαφάνειας κατά τη διαβούλευση.  
 
Στο πλαίσιο της «επιμερισμένης διαχείρισης» έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε 
σε ποιον βαθμό εφαρμόστηκαν οι αρχές της ΕΠΔ κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής σε επίπεδο κρατών μελών, ποια είναι τα 
επιτεύγματα, οι ελλείψεις και οι περιορισμοί και ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν για 
την περαιτέρω ενίσχυση της πρωτοβουλίας.  
 
Για τον σκοπό της μελέτης πραγματοποιήθηκε σειρά περιπτωσιολογικών μελετών σε 
διαφορετικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Φινλανδία 
(Βορράς), η Ιταλία (Νότος), οι Κάτω Χώρες (Δύση) και η Πολωνία (Ανατολή). Οι αρχές της 
ΕΠΔ όπως εφαρμόζονται στην υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων για τις χώρες αυτές 
εξετάζονται στις διάφορες διαστάσεις τους και τίθενται στο ευρύτερο πλαίσιο της χρηστής 
διακυβέρνησης και της χρήσης διεργασιών διαβούλευσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων. 
Κατά την ερμηνεία των πορισμάτων, δεν υποστηρίζουμε ότι οι εν λόγω μελέτες χωρών είναι 
απολύτως αντιπροσωπευτικές ολόκληρης της ΕΕ, παρέχουν ωστόσο μια πολύτιμη εικόνα της 
λειτουργίας της ΕΠΔ σε επίπεδο υλοποίησης. 
 
Τα κύρια πορίσματα είναι τα ακόλουθα: 
 
• Η αρμοδιότητα της Επιτροπής τελειώνει εκεί όπου ξεκινά η αρμοδιότητα των κρατών 

μελών: μέσω της ρύθμισης των δικτύων INFORM/INIO, η Επιτροπή υιοθετεί μια 
προωθητική προσέγγιση έναντι της ΕΠΔ αντί να επιβάλλει τη ρύθμιση στις διαχειριστικές 
αρχές, ενώ είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να εγγυηθούν την ακρίβεια των 
δεδομένων που δημοσιεύονται.  

 
• Η ΕΠΔ είναι ανεξάρτητη από τη «σύμβαση εμπιστοσύνης» ή άλλες μορφές 

χρηματοοικονομικού και λογιστικού ελέγχου.   
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• Δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια για τη συμμόρφωση προς τις (ελάχιστες) απαιτήσεις της 

ΕΠΔ. Η μη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΠΔ περιορίζεται σε ένα μικρό 
ποσοστό διαχειριστικών αρχών και σχετίζεται μάλλον με έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων 
παρά με απροθυμία παροχής τέτοιων δεδομένων. Οι διαφορές στα δεδομένα που 
παρουσιάζονται οφείλονται στην έλλειψη προκαθορισμένου μορφότυπου· 

 
• Μεμονωμένα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει δικές τους πρωτοβουλίες που εκφράζουν τις 

αρχές της ΕΠΔ, μέσω παρουσιάσεων στο διαδίκτυο, ψηφιοποίησης βάσεων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών χαρτών και παρουσιάσεων βέλτιστων πρακτικών· 

• Οι διαφορές στην παρουσίαση και στις προϋποθέσεις πρόσβασης σε δεδομένα δεν 
επιτρέπουν τις συγκρίσεις σε επίπεδο ΕΕ·  

 
• Παρότι γενικά αποτιμάται θετικά, η συμμετοχή ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη 

προγραμμάτων δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των 
πιθανών δικαιούχων. Για ορισμένες συνιστώσες των προγραμμάτων η ζήτηση είναι 
μικρότερη της αναμενόμενης· 

 
• Η απλούστευση των κανόνων, ο εξορθολογισμός των διαδικασιών και η μείωση των 

κινδύνων αναμένεται να αυξήσουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σε προγράμματα 
των διαρθρωτικών ταμείων από παράγοντες που σήμερα δυσκολεύονται να 
ανταποκριθούν στις διοικητικές και οικονομικές απαιτήσεις και δεν έχουν καλή γνώση 
των κανόνων της ΕΕ για τις επιδοτήσεις. 

Σε λειτουργικούς όρους, η ΕΠΔ συνδέεται με τη δημοσίευση του καταλόγου των δικαιούχων. 
Η πλήρης συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΠΔ θα ωφελούνταν από 
αυστηρότερη ρύθμιση ή/και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και από τον καλύτερο 
συντονισμό και στήριξη προς τις διαχειριστικές αρχές που αντιμετωπίζουν διοικητικές 
δυσκολίες σε σχέση με τη συμμόρφωση.  
 
Οι διαχειριστικές αρχές τείνουν να συνδέουν την ΕΠΔ με το επικοινωνιακό σχέδιο που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του επιχειρησιακού σχεδίου και υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για παρατηρήσεις και έγκριση. Ωστόσο, η σύνδεση αυτή δεν προκύπτει σαφώς από 
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και αφήνει ανοικτό το ζήτημα του πεδίου εφαρμογής και 
έκτασης της ΕΠΔ σε λειτουργικούς όρους. 
 
Ο στόχος που επιδιώκει η ΕΠΔ μέσω της θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων επιτυγχάνεται εάν 
οι πολίτες της ΕΕ κάνουν πράγματι χρήση των παρεχόμενων δεδομένων. Προκειμένου να 
ισχύει αυτό, πρέπει να βελτιωθεί δραστικά η χρησιμότητα των παρεχόμενων δεδομένων. 
Αυτό προϋποθέτει βελτιώσεις όσον αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και την παρουσίαση, και 
απαιτεί:  
 
• παροχή πρόσθετων αναγκαίων πληροφοριών, εκτός των «ελάχιστων» απαιτούμενων. 

παραδείγματα πρόσθετων πεδίων δοκιμάζονται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιλαμβάνουν παραδείγματα όπως: 

− πλήρη στοιχεία επαφής, ιδίως όσον αφορά την περιοχή (για παράδειγμα μέσω 
ταχυδρομικών κωδίκων)· 

− συνοπτικές περιγραφές εγκεκριμένων έργων, τομέα δραστηριότητας πιθανώς 
ταξινομημένο σύμφωνα με κοινή ονοματολογία, είδη στήριξης (δάνεια, επιχορηγήσεις, 
επιχειρηματικό κεφάλαιο…)· 
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− περιγραφή των εταίρων του σχεδίου (νομική μορφή, μέγεθος ..)· 

− κατάταξη κατά την υποβολή και τη βαθμολόγηση των αιτήσεων, κ.λπ.· 

 
• να καταστούν οι διαφορετικές βάσεις δεδομένων των κρατών μελών απολύτως συμβατές 

και να είναι δυνατή η αναζήτηση σε αυτές, ώστε να αποκτηθεί μια πανευρωπαϊκή εικόνα 
των δεδομένων που παρουσιάζονται, διατηρώντας παράλληλα τον τοπικό χαρακτήρα 
τους. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα εξής:  

− το ζήτημα της γλώσσας –διπλές εκδόσεις, τοπική γλώσσα– αγγλικά, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις· 

− τεχνικές διευθετήσεις αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμβατότητας του λογισμικού, 
συστηματική ψηφιοποίηση των βάσεων δεδομένων, ψηφιακοί χάρτες που 
παρουσιάζουν τις θέσεις και τα αντικείμενα των σχεδίων. 

 
Επιπλέον, η ΕΠΔ μπορεί επίσης να αναφέρει τις βέλτιστες συνθήκες για την επίτευξη 
πλήρους διαφάνειας στην παρουσίαση των δεδομένων. Μία από τις δυνατότητες θα ήταν η 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των ιστοτόπων, 
την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, την παροχή περιλήψεων των σχεδίων, τους 
ψηφιακούς χάρτες και άλλες μορφές παρουσίασης που ενισχύουν τη διαφάνεια των 
διαρθρωτικών ταμείων και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Προκειμένου 
να διασφαλισθεί μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση των παρουσιαζόμενων δεδομένων, 
συνιστάται επίσης η ύπαρξη δύο γλωσσικών εκδόσεων (μία στην τοπική γλώσσα και μία στα 
αγγλικά) και τεχνικές ρυθμίσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν τη συμβατότητα των διαφόρων 
βάσεων δεδομένων των κρατών μελών.  
 
Σε λειτουργικούς όρους, σε επίπεδο διαχείρισης προγράμματος, η ΕΠΔ δεν εκτείνεται πέρα 
από τη δημοσίευση του καταλόγου των δικαιούχων. Επομένως, αντιμετωπίζεται ως 
διοικητική συμμόρφωση με κανονισμούς που ρυθμίζουν την επιλεξιμότητα για κοινοτική 
χρηματοδότηση και όχι ως κατευθυντήρια αρχή. Η διαφάνεια και η χρηστή διακυβέρνηση ως 
έννοιες θα μπορούσαν να συνδέονται στενότερα και να χρησιμεύουν ως οριζόντιες και 
κατευθυντήριες αρχές κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων.  
 
Για την προαγωγή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης στην υλοποίηση της πολιτικής 
συνοχής, μία από τις επιλογές θα μπορούσε να είναι μια διαδικασία «διαλογής βάσει της 
χρηστής διακυβέρνησης» κατά τη διαμόρφωση των προγραμμάτων. Ο σκοπός θα ήταν οι 
εκτελεστικοί κανόνες και οι κανονισμοί για κάθε πρόγραμμα να διαμορφώνονται κατά τρόπο 
ώστε οι διαδικασίες να είναι διαφανείς, να παρέχουν καλύτερη πρόσβαση σε δυνητικούς 
δικαιούχους στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, να ελαχιστοποιούν τον οικονομικό κίνδυνο της 
συμμετοχής και να μειώνουν το διοικητικό βάρος για τους συμμετέχοντες. Το επικοινωνιακό 
σχέδιο ως έκφραση των αρχών της ΕΠΔ μπορεί επίσης να παράσχει το επιχειρησιακό πλαίσιο. 
 
Η ανατροφοδότηση από διαφορετικούς συμμετέχοντες δείχνει ότι είναι αναγκαίο να 
απλουστευθούν οι κανόνες και οι κανονισμοί και να μειωθεί ο οικονομικός κίνδυνος για τους 
συμμετέχοντες δικαιούχους, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο και την επίβλεψη του 
τρόπου με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι. Η διαβούλευση με ενδιαφερόμενους που ήδη 
συνεισφέρουν στα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων και έρευνες χρηστών για φορείς 
διαμεσολάβησης και διευκόλυνσης και (δυνητικούς) δικαιούχους, μέσω μιας διαδικασίας από 
τη βάση προς τα πάνω, θα παράσχει μια καλύτερη εικόνα των στοιχείων που εμποδίζουν ή 
περιορίζουν τη συμμετοχή στα προγράμματα. Μια τέτοια διαδικασία διαβούλευσης μπορεί να 
λάβει μεγάλη προβολή και να παράσχει κατάλληλη ανατροφοδότηση σχετικά με το ποιες 
ενέργειες πραγματοποιούνται όσον αφορά τις συστάσεις.  
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Επομένως, μια πιο εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης που θα χρησιμοποιεί τους ήδη 
υφιστάμενους παραδοσιακούς διαύλους (ιδίως την επιτροπή παρακολούθησης) μπορεί να 
συμβάλει στην επίτευξη υψηλότερου βαθμού διαφάνειας. 
 
Ορισμένες από τις κύριες προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας στην πολιτικής συνοχής 
είναι οι εξής: 
• Περισσότερη διαφάνεια και ανατροφοδότηση σχετικά με το αποτέλεσμα των 

αξιολογήσεων αιτήσεων σχεδίων και τις διαπραγματεύσεις συμβάσεων και τους λόγους 
απόρριψης, και παροχή δυνατότητας έφεσης· 

• Απλούστευση των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών· 

• Μείωση του οικονομικού κινδύνου για τους δικαιούχους.  

 
Έτσι, η αύξηση της διαφάνειας μπορεί να εξυπηρετήσει τον σκοπό της χρηστής 
διακυβέρνησης στη διαχείριση σχεδίων. Η απλούστευση των κανόνων, ο εξορθολογισμός 
των διαδικασιών και η μείωση των κινδύνων αναμένεται να αυξήσουν τη συμμετοχή σε 
προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων από ενδιαφερόμενους που επί του παρόντος 
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις διοικητικές και οικονομικές απαιτήσεις και δεν 
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ. 
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