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Στο παρόν έγγραφο εργασίας περιγράφεται εν συντομία ο σκοπός και το αντικείμενο της 
έκθεσης. Ο εισηγητής παρουσιάζει μια γενική επισκόπηση της κατάστασης και των λόγων 
στους οποίους οφείλονται τα προβλήματα απορρόφησης και εκθέτει μια σειρά πιθανών 
λύσεων οι οποίες πρέπει να αναλυθούν στο κείμενο της έκθεσης.

1. Ιστορικό

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η απορρόφηση των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής έχει αναγνωριστεί ως μείζον ζήτημα σε σχέση με την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Πολλά κράτη μέλη έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες απορρόφησης 
των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως 
κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών μετά την προσχώρησή τους στην Ένωση Σε αυτή την 
έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας πρέπει να εξεταστούν τα προβλήματα, οι αιτίες τους και οι ορθές 
πρακτικές κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού (2007-2013) και να 
αντληθούν διδάγματα για τη μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ.

2. Ορισμός, πλαίσιο απορρόφησης

Κατά την ερμηνεία του εισηγητή, ικανότητα απορρόφησης είναι ο βαθμός στον οποίο μπορεί 
ένα κράτος μέλος να αξιοποιεί αποτελεσματικά και αποδοτικά τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που διατίθενται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Η ικανότητα 
αυτή είναι αναγκαία προκειμένου οι πόροι που διατίθενται μέσω των ταμείων της ΕΕ να 
συμβάλλουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η 
ικανότητα απορρόφησης από την πλευρά της ζήτησης αναφέρεται στην πραγματική 
ικανότητα των αιτούντων να σχεδιάζουν αποδεκτά προγράμματα. Από την πλευρά της 
προσφοράς, η ικανότητα απορρόφησης μπορεί να καθοριστεί από τρεις βασικούς παράγοντες:

 τη μακροοικονομική ικανότητα απορρόφησης, η οποία ορίζεται και μετράται με 
όρους ΑΕγχΠ·

 την οικονομική ικανότητα απορρόφησης, η οποία ορίζεται ως δυνατότητα 
συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων και έργων που υποστηρίζονται από την ΕΕ, 
σχεδιασμού και εγγύησης αυτών των εθνικών συνεισφορών στο πλαίσιο πολυετών 
προϋπολογισμών, και είσπραξης εισφορών από τους εταίρους που συμμετέχουν στα 
διάφορα προγράμματα και έργα·

 τη διοικητική ικανότητα απορρόφησης, η οποία ορίζεται ως ικανότητα και επάρκεια 
των κεντρικών και τοπικών αρχών ώστε να καταρτίζουν προγράμματα και κατάλληλα 
και έγκαιρα έργα, να λαμβάνουν αποφάσεις επ’ αυτών, να διασφαλίζουν τον 
συντονισμό των συμμετεχόντων εταίρων, να συμμορφώνονται με τις διοικητικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ενημέρωσης, να χρηματοδοτούν και να παρακολουθούν 
την εκτέλεση των προγραμμάτων και έργων και να αποφεύγουν παρατυπίες.

Η ικανότητα απορρόφησης δεν είναι παράμετρος αλλά μεταβλητή. Διαφοροποιείται σε 
μεγάλο βαθμό μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών, και γι’ αυτό απαιτούνται εξειδικευμένες 
λύσεις.

Η προσπάθεια απορρόφησης όσο το δυνατόν περισσότερων οικονομικών ενισχύσεων σε αυτό 
το πλαίσιο προϋποθέτει την καταβολή συνεχών προσπαθειών από τα κράτη μέλη και τη 
συμμετοχή του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου διοίκησης σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας.
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3. Επίπεδο απορρόφησης κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού

Στα ακόλουθα γραφήματα παρουσιάζονται το επίπεδο απορρόφησης των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ανά χώρα την τρέχουσα περίοδο, καθώς και τα 
συγκεντρωτικά στοιχεία σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Πληρωμές που καταβλήθηκαν την περίοδο 2007-2013 έως τις 25/01/2011
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Ενδιάμεσες πληρωμές που καταβλήθηκαν σε μηνιαία βάση από το 2009

Σύνολο συγκεντρωτικών πληρωμών σε ετήσια βάση
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4. Αιτίες των προβλημάτων απορρόφησης

4.1. Αρχικά προβλήματα κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού

Τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν προβλήματα ως προς την επιτυχή ολοκλήρωση των 
διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά το νέο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου που θεσπίστηκε μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 
11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην καταβολή πληρωμών, καθώς η έγκριση του 
συστήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούσε προϋπόθεση για την καταβολή των 
πρώτων ενδιάμεσων πληρωμών. Επιπλέον, η παράλληλη εκτέλεση δύο περιόδων 
προγραμματισμού (2000-2006 και 2007-2013) θεωρείται επίσης σημαντικός παράγοντας 
επιβάρυνσης ο οποίος προκάλεσε καθυστερήσεις κατά την έναρξη της τρέχουσας περιόδου.

4.2. Οικονομικά προβλήματα

Ο αντίκτυπος της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης δημιούργησε προβλήματα σε πολλά κράτη 
μέλη όσον αφορά την αξιοποίηση των ταμείων. Ειδικότερα, εμφανίστηκαν προβλήματα σε 
σχέση με την επίτευξη αποτελεσμάτων, την αλλαγή των αναμενόμενων αιτήσεων και την 
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αύξηση των περικοπών στις εθνικές ή τοπικές δημόσιες χρηματοδοτήσεις. Κατέστη ακόμη 
πιο δύσκολη η εξεύρεση επαρκών πόρων για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων.

4.3. Ρυθμιστικές απαιτήσεις

Το ρυθμιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για την περίοδο 2007-2013 σε γενικές γραμμές 
προσφέρει αυξημένη σαφήνεια σε σύγκριση με το προηγούμενο πλαίσιο· εντούτοις, 
απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Οι δυσκολίες των κρατών 
μελών όσον αφορά τις ρυθμιστικές απαιτήσεις οφείλονται, μεταξύ άλλων, σε προβλήματα 
ασυμβατότητας, καθόσον σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δεν ήταν συμβατές με τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα, τα οποία κατέστη 
αναγκαίο να αναθεωρηθούν.

Περαιτέρω προβλήματα δημιουργήθηκαν λόγω καθυστερήσεων στη θέσπιση και εφαρμογή 
των κανόνων της ΕΕ και των κρατών μελών ή συναφών κατευθυντηρίων γραμμών, καθώς και 
κενών ή ασαφειών στους κανόνες. Ορισμένες ρυθμιστικές απαιτήσεις πρέπει να 
προσαρμοστούν περαιτέρω, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι εμπειρίες κατά την εφαρμογή. 
Επιπλέον, ο ορισμός των κανόνων επιλεξιμότητας έχει δημιουργήσει προβλήματα. Ορισμένα 
επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) εδαφικής συνεργασίας αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω 
των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας επειδή, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων 
κρατών μελών, εφαρμόζονται περισσότερα από ένα συστήματα εθνικών κανόνων.

Είναι πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις κατά τη μετάφραση των καθοδηγητικών 
σημειωμάτων και την παροχή διευκρινίσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά, π.χ., 
τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την επιλεξιμότητα των δαπανών. Πρόσθετες 
δυσκολίες προκάλεσαν οι συχνές αλλαγές των εθνικών απαιτήσεων και η ασυνέπεια των 
οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδομένου ότι τα όργανα της ΕΕ μετέβαλαν την 
ερμηνεία των κανόνων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δημοσιονομικών προοπτικών.

4.4. Οργανωτικές απαιτήσεις

Τα προβλήματα των κρατών μελών σε σχέση με τις οργανωτικές απαιτήσεις προκλήθηκαν 
λόγω της ανάγκης δημιουργίας νέων θεσμικών οργάνων, της ανεπαρκούς διάκρισης μεταξύ 
των αρχών, των προβλημάτων ιεραρχίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των δυσκολιών 
όσον αφορά την κατανομή των καθηκόντων και των ευθυνών. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
δημιουργήθηκε υπερβολικά μεγάλος αριθμός οργανισμών και υπήρξε επικάλυψη 
καθηκόντων.

4.5. Ανθρώπινοι πόροι

Ο γενικός κανονισμός δεν θεσπίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα και 
τον αριθμό του προσωπικού που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαχείρισης 
και ελέγχου. Ενόψει των πιο αυστηρών απαιτήσεων ελέγχου, ο περιορισμένος αριθμός του 
προσωπικού και η ανεπάρκεια των προσόντων του υπάρχοντος προσωπικού σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας. Εμφανίστηκαν προβλήματα σε 
σχέση με τη διατήρηση του προσωπικού. Οι οφειλόμενες στην κρίση περικοπές προσωπικού 
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στον δημόσιο τομέα συνεπάγονται αύξηση της εξωτερικής ανάθεσης ελέγχων. Η εναλλαγή 
του προσωπικού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές 
στην ερμηνεία ορισμένων κανόνων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ΕΠ.

4.6. Συστήματα τηλεματικής

Είναι πιθανό να εμφανιστούν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω προβλημάτων κατά την 
εγκατάσταση των συστημάτων τηλεματικής, ασάφειας ή καθυστέρησης των οδηγιών της 
Επιτροπής σχετικά με τα συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριών, καθώς και της 
ποιότητας και των χρονοδιαγραμμάτων των εθνικών οδηγιών σε σχέση με τα συστήματα 
επικοινωνιών και πληροφοριών.

4.7. Απαιτήσεις ελέγχου

Η ενίσχυση των απαιτήσεων ελέγχου βελτιώνει τη σαφήνεια· ωστόσο, παρατηρείται έλλειψη 
ισορροπίας μεταξύ ελέγχου και περιεχομένου. Οι ρυθμιστικές απαιτήσεις για την περίοδο
2007-2013 είναι περισσότερο προσανατολισμένες σε θέματα ελέγχου και, ως εκ τούτου, 
απομακρύνουν την προσοχή από το περιεχόμενο. Οι δικαιούχοι αποθαρρύνονται από τις 
απαιτήσεις ελέγχου, και οι διαχειριστές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ελέγχου παρά στην επίτευξη των στόχων των ΕΠ. Επιπλέον, 
οι εθνικές απαιτήσεις ελέγχου συχνά υπερβαίνουν τις ρυθμίσεις της ΕΕ.

5. Βέλτιστες πρακτικές, προτάσεις για τη βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης

Οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής 
είναι σύνθετοι, γεγονός που δυσχεραίνει την τήρησή τους και οδηγεί σε σφάλματα. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη αφιερώνουν δυσανάλογο χρόνο σε προσπάθειες διαχείρισης και 
ελέγχου αυτών των σφαλμάτων. Αν θέλουμε να μειώσουμε τα σφάλματα και να αυξήσουμε 
την αποδοτικότητα, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην απλούστευση της 
διαδικασίας. Πρέπει να δοθεί έμφαση στις πληρωμές με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων, 
παρά στον έλεγχο των εισροών. Θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στις περιπτώσεις απάτης παρά στις παρατυπίες, και στην πιο 
διαφοροποιημένη διαχείριση των παρατυπιών, έτσι ώστε να επιδεικνύεται ευελιξία αναλόγως 
της σοβαρότητας της εντοπιζόμενης παρατυπίας. Ίσως να είναι αναγκαίο να επανεξεταστούν 
τα περιθώρια σφάλματος στις δαπάνες των προγραμμάτων. Η αναλογικότητα μεταξύ 
μεγέθους της ενίσχυσης και απαιτήσεων ελέγχου πρέπει να ενισχυθεί. Ο συντονισμός των 
ελεγκτικών δραστηριοτήτων πρέπει επίσης να βελτιωθεί.

Πρέπει να επιδιωχθεί μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των κανόνων και διαδικασιών που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών της ΕΕ, 
αφενός, και του εντονότερου προσανατολισμού της πολιτικής συνοχής στις επιδόσεις και την 
οικονομική αποδοτικότητα, αφετέρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προτείνει 
βέλτιστους τρόπους επικέντρωσης στην επίτευξη των στόχων, χωρίς να παρεκκλίνει από τον 
βασικό κανόνα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

Η έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ καθώς και σαφών και οριστικών κανόνων 
και οδηγιών για τα κράτη μέλη είναι υψίστης σημασίας.
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Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των συστημάτων 
προγραμματισμού και εφαρμογής. Η εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών 
ενδέχεται να οδηγήσει σε απλουστευμένα συστήματα εκτέλεσης και να ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. 
Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης της ευελιξίας, έτσι ώστε να υποστηρίζονται 
παρεμβάσεις τύπου ΕΚΤ σε προγράμματα του ΕΤΠΑ και αντιστρόφως.

Άλλες δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας και της απορρόφησης θα μπορούσαν να 
είναι:

 η δημιουργία δικτύων μεταξύ των συστημάτων εφαρμογής των κρατών μελών·
 η παροχή κινήτρων για την προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού στα κράτη μέλη·
 η διερεύνηση των δυνατοτήτων καθιέρωσης εναρμονισμένων συστημάτων 

πληροφοριών και επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών·

 η αντιμετώπιση των πιο αυστηρών απαιτήσεων ελέγχου μέσω της παροχής στήριξης 
στους δικαιούχους·

 η αποκέντρωση της πολιτικής συνοχής μέσω προσεγγίσεων τοπικής ανάπτυξης·
 η αύξηση της συμμετοχής των περιφερειών κατά τη διάρκεια των διαφορετικών 

σταδίων της όλης διαδικασίας·
 η καθιέρωση ενός προγράμματος διεθνούς συνεργασίας «INTERREG 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ», με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ περιφερειών με 
υψηλά και περιφερειών με χαμηλά ποσοστά απορρόφησης·

 η αύξηση των έργων που εκτελούνται βάσει «συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα»

 η σταθερή επιβολή κυρώσεων για πλημμελή διαχείριση πόρων.

6. Μεθοδολογία εργασίας και διαδικασία

Το παρόν έγγραφο εργασίας θα συμβάλει στην έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου με τα μέλη 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς τούτο, το έγγραφο εργασίας περιλαμβάνει 
μόνον την αρχική θέση του εισηγητή, η οποία θα αναπτυχθεί λεπτομερώς στο σχέδιο 
έκθεσης. 

Ο εισηγητής σκοπεύει να συνεργαστεί στενά με τους σκιώδεις εισηγητές καθώς και με τον 
συντάκτη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία θα εκδώσει 
γνωμοδότηση δυνάμει του άρθρου 50: διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών. Επιπλέον, όλα 
τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους 
κατά της διάρκεια της συζήτησης, προκειμένου το σχέδιο έκθεσης να εμπλουτιστεί με 
εποικοδομητικές ιδέες.


