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ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι δαπάνες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο σε διάφορους τομείς πολιτικής: εκπαίδευση και κατάρτιση, 
κοινωνική πολιτική, έρευνα, αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια, κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Εξετάζονται επίσης οι μηχανισμοί 
και οι διαδικασίες που στοχεύουν στη διασφάλιση του δημοσιονομικού 
συντονισμού μεταξύ των δύο επιπέδων. Στην ανάλυση καλύπτονται οι 
κατευθυντήριοι στόχοι προϋπολογισμού και πολιτικής για τους πέντε τομείς με 
βάση έρευνα που διεξήχθη σε τέσσερα κράτη μέλη: το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη 
Σλοβενία και την Πορτογαλία. Βάσει επισκόπησης της βιβλιογραφίας και 
συνεντεύξεων με υπαλλήλους τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κράτους 
μέλους, αξιολογήθηκαν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί και διαδικασίες για τον 
συντονισμό των κοινοτικών και των εθνικών δαπανών και εξετάστηκαν οι 
αιτίες για τη γενική έλλειψη συνέργειας μεταξύ του ευρωπαϊκού και του 
εθνικού επιπέδου.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ αντιστοιχούν μόνο στο 2% περίπου 
των συνολικών δημόσιων δαπανών στην ΕΕ. Το μερίδιο των δαπανών της ΕΕ 
στις συνολικές δημόσιες δαπάνες είναι ιδιαίτερα χαμηλό, σε σχέση με τις 
εθνικές δαπάνες, στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης και 
της εξωτερικής πολιτικής/πολιτικής ασφάλειας. Το μερίδιο αυτό είναι σχετικά 
υψηλότερο στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας και της έρευνας και 
ανάπτυξης (Ε&Α).

Η γενική συνέργεια μεταξύ στρατηγικών στόχων της πολιτικής της ΕΕ και τωβ 
δημοσιονομικών πολιτικών είναι αδύναμη. Μόνο ένα μικρό μέρος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανάται σε δραστηριότητες που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Και σε επίπεδο κράτους 
μέλους, πέραν ορισμένων εξαιρέσεων –που διαπιστώνονται κυρίως στην 
περιφερειακή πολιτική–, οι εθνικοί προϋπολογισμοί σπάνια αναφέρονται στη 
συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας ή άλλων 
στρατηγικών της ΕΕ.

Γενικά, οι προτεραιότητες πολιτικής των τεσσάρων κρατών μελών στους 
πέντε τομείς πολιτικής είναι σύμφωνες με αυτές της ΕΕ, ιδίως στους τομείς 
της αναπτυξιακής βοήθειας και της εξωτερικής πολιτικής/πολιτικής ασφάλειας.
Όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς στόχους 
της Χιλιετίας που έθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη και να στηρίξουν την ευρωπαϊκή 
κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη. Στην εκπαίδευση κα ι  την κοινωνική 
πολιτική, η διά βίου μάθηση και η ενίσχυση της ευελιξίας κ α ι  της 
απασχολησιμότητας των εργαζομένων είναι εξαιρετικά σημαντικές, σε 
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συμφωνία με τις πολιτικές της ΕΕ, και στα τέσσερα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
όσον αφορά την Ε&Α, τα κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν ολοένα και περισσότερο 
τη στρατηγική τους στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και τις μεθόδους εθνικής 
χρηματοδότησης, με τους στόχους και τη λειτουργία του προγράμματος 
έρευνας της ΕΕ. Όπως ίσως να ήταν αναμενόμενο, η ευθυγράμμιση των 
προτεραιοτήτων πολιτικής είναι έντονη σε τομείς πολιτικής –όπως η πολιτική 
συνοχής– όπου η επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση από την ΕΕ υπόκειται σε 
απαιτήσεις συγχρηματοδότησης. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε κράτη μέλη όπου 
το σχετικό μερίδιο των κοινοτικών εξόδων στις δημόσιες δαπάνες είναι 
υψηλότερο.

Οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι, δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και της έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων, υπάρχει 
έντονη ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των στόχων πολιτικής σε 
επίπεδο ΕΕ (π.χ. στόχοι της Λισαβόνας και στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ 
για το 2020, ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη κ.λπ.), αλλά και 
μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών στόχων πολιτικής σε πολλούς 
τομείς. Αυτός ο συντονισμός θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ 
των δαπανών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τηρώντας ταυτόχρονα και 
ενισχύοντας την αρχή της επικουρικότητας, της προσθετικότητας, την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία κ α ι  τα πλεονεκτήματα των οικονομιών 
κλίμακας.
Παρότι εντοπίζονται λίγα μόνο παραδείγματα επίσημων μηχανισμών 
δημοσιονομικού συντονισμού, αυτό δεν σημαίνει ότι ο συντονισμός 
απουσιάζει εξ ολοκλήρου. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν μπορούν να αγνοούν 
την πολιτική δημόσιων δαπανών της ΕΕ. Οι εθνικές δημοσιονομικές 
στρατηγικές αναζητούν ολοένα και  περισσότερο πόρους της ΕΕ για να 
συμπληρώσουν τις δικές τους προσπάθειες.
Θεωρητικά, η ΕΕ και τα κράτη μέλη συντονίζουν τις πολιτικές τους μέσω 
ευρέος φάσματος έμμεσων, συχνά, μηχανισμών, όπως δικτύων, πρακτικών 
συγκριτικής αξιολόγησης και αξιολογήσεων από ομοτίμους, των γενικών 
προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών, και της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού. Παρότι οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν τη σημασία των 
μηχανισμών συντονισμού για τη δημιουργία πεδίων συνέργειας μεταξύ των 
προϋπολογισμών, παραδέχονται ότι σπάνια χρησιμοποιούνται. Οι γενικοί 
προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών, και η ανοικτή μέθοδος 
συντονισμού γενικότερα, θεωρούνται μέσα που αποφέρουν περιορισμένα 
αποτελέσματα όσον αφορά τον συντονισμό και τη σύγκλιση, καθώς δεν 
διαθέτουν μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων.
Επίσης, ως αιτία για την υφιστάμενη έλλειψη συνέργειας μεταξύ των 
προϋπολογισμών προβάλλεται η μη σύνδεση των δημοσιονομικών 
διαδικασιών στα κράτη μέλη με τις αντίστοιχες διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ.
Βασικά ζητήματα όπως η διάρκεια και ο συγχρονισμός των δημοσιονομικών 
κύκλων και η απουσία μιας συμφωνημένης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
πρότυπης διάρθρωσης του προϋπολογισμού περιπλέκουν την αναζήτηση 
πεδίων συνέργειας.



DV\816413EL.doc

EL EL
4

Οι απαιτήσεις συγχρηματοδότησης, που σχετίζονται με ορισμένα είδη 
κοινοτικής χρηματοδότησης, οδηγούν σε κάποιο βαθμό σε 
αναπροσανατολισμό των εθνικών δαπανών και σε εκ των πραγμάτων 
αναπροσανατολισμό των προτεραιοτήτων πολιτικής των κρατών μελών. Αυτό 
συμβαίνει ιδιαίτερα σε κράτη μέλη που εξαρτώνται περισσότερο από 
μεταφορές κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ από ό,τι άλλα.

Στην κοινωνική πολιτική, οι απαιτήσεις συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) οδηγούν σε αυξημένη ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων 
πολιτικής μεταξύ των δύο επιπέδων κ α ι  επηρεάζουν τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς. Ωστόσο, αυτό το θετικό αποτέλεσμα μόχλευσης είναι 
περιορισμένο και λιγότερο ορατό σε κράτη μέλη που λαμβάνουν σχετικά λίγα 
χρήματα, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο.
Στον τομέα Ε&Α, υπάρχουν ενδείξεις αυξανόμενης ευθυγράμμισης μεταξύ των 
εθνικών προϋπολογισμών κα ι  του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς οι 
δημοσιονομικοί πόροι του ΠΠ7 αυξήθηκαν σημαντικά, καθιστώντας τη σχετικά 
πιο σημαντική στο πλαίσιο της συνολικής χρηματοδότησης για την έρευνα.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να 
συμπληρώνουν τις δαπάνες της ΕΕ. Το αποτέλεσμα μόχλευσης της 
χρηματοδότησης της ΕΕ περιορίζεται κυρίως στον ενισχυμένο συντονισμό 
των πολιτικών, για παράδειγμα μέσω πρακτικών συγκριτικής αξιολόγησης.
Στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, αρκετά κράτη μέλη μεταφέρουν μέρος 
της εθνικής τους αναπτυξιακής βοήθειας στην ΕΕ προκειμένου να το 
διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σκοπούς της ΕΕ. Αυτό αποτελεί ένα 
ενδιαφέρον παράδειγμα της επιδίωξης των κρατών μελών να επιτύχουν 
περισσότερα αποτελέσματα αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας που 
δημιουργεί η συγκέντρωση πόρων αναπτυξιακής βοήθειας.

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και  πολιτικής ασφάλειας, υπάρχουν 
περιορισμένες αποδείξεις δημοσιονομικού συντονισμού μεταξύ του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών. Η εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφάλειας εξακολουθεί να θεωρείται σε μεγάλο βαθμό 
τομέας πολιτικής με ισχυρή εθνική διάσταση, παρά την αυξανόμενη 
ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Τόσο στην 
αναπτυξιακή πολιτική όσο και στην εξωτερική πολιτική/πολιτική ασφάλειας, η 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θα προσφέρει 
μια εξαιρετική ευκαιρία να αυξηθεί ο συντονισμός.

Παρακάτω ακολουθούν συστάσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε να 
αυξηθεί ο δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ 
και των εθνικών προϋπολογισμών.
Πρώτον, η διαφάνεια και η προβολή του δημοσιονομικού συντονισμού μεταξύ 
των δύο επιπέδων θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω της ευθυγράμμισης των 
κατηγοριών δαπανών σε επίπεδο εθνικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού 
της ΕΕ. Επί του παρόντος απουσιάζει μια συνολική ανάλυση των ευρωπαϊκών 
δημόσιων οικονομικών – η οποία να απαιτεί υψηλής ποιότητας και συγκρίσιμα 
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δεδομένα σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες ανά κατηγορία. Όπως πράττει για 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς, η Eurostat θα μπορούσε επίσης να 
ευθυγραμμίσει τις υφιστάμενες κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού της 
ΕΕ με τις κατηγορίες της ταξινόμησης των κρατικών λειτουργιών (COFOG) –
χωρίς να αλλάξει η διάρθρωση του προϋπολογισμού της ΕΕ–, προκειμένου 
να είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύγκριση των εθνικών και των κοινοτικών 
δημόσιων δαπανών σε ένα αναλυτικό πλαίσιο.
Δεύτερον, οι αρχές των κρατών μελών θα μπορούσαν να συμφωνήσουν να 
συμπεριλαμβάνουν επισκόπηση των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων και των 
προσπαθειών τους προς την υλοποίηση των στόχων και στρατηγικών της ΕΕ 
στους εθνικούς προϋπολογισμούς τους. Αυτό θα προσέφερε τη δυνατότητα οι 
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια να συσχετίσουν τους εθνικούς στόχους με τις 
συμφωνηθείσες δεσμεύσεις σε επίπεδο ΕΕ. Θα δημιουργούσε επίσης ένα 
πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούσαν να ορίζονται οι κοινοτικές και οι 
εθνικές δαπάνες, και θα συνέβαλε στην κατανόηση των δημοσιονομικών 
αποτελεσμάτων μόχλευσης των μέσων χρηματοδότησης της ΕΕ.
Τρίτον, τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
συνεργαστούν για να ενισχύσουν τον δημοσιονομικό συντονισμό μεταξύ των 
δύο επιπέδων. Πέραν του υφιστάμενου φόρουμ σε επίπεδο Συμβουλίου, οι 
συζητήσεις μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων –και οι δύο πλευρές 
έχουν δημοσιονομικές αρμοδιότητες– θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 
αποτελεσματικό μέσο ώστε να βρεθούν τρόποι προώθησης του ενισχυμένου 
δημοσιονομικού συντονισμού και  να παρακινηθούν οι εθνικές αρχές να 
εξετάζουν με μεγαλύτερη προσοχή τις δαπάνες της ΕΕ στο επίπεδο των 
εθνικών προϋπολογισμών. Οι συζητήσεις αυτές θα μπορούσαν επίσης να 
επικεντρωθούν στις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην παρούσα έκθεση και 
στον συντονισμό που είναι αναγκαίος για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.
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