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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απορρόφηση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής: 
άντληση διδαγμάτων για τη μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ
(2010/2305(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα 
άρθρα 174 έως 178,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2011: "Συμβολή της 
περιφερειακής πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 
2020", COM(2011)0017,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τη 
συμβολή της περιφερειακής πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020" (SEC(2011)0092),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 
2010, με τίτλο "Πολιτική συνοχής: Απόκριση στην οικονομική κρίση, μια ανασκόπηση 
της εφαρμογής των μέτρων πολιτικής συνοχής που λήφθηκαν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας" (SEC(2010)1291),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2010: "Πολιτική για τη 
συνοχή: στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-
2013» (COM(2010)0110),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 
2010, με τίτλο "Συνοδευτικό έγγραφο στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 
2010: Πολιτική συνοχής: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων 2007-2013" (SEC(2010)0360),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη" COM(2010) 2020,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 539/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής σχετικά με την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και σχετικά 
με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά την 

                                               
1 ΕΕ L 158, 24.6.2010, σ. 1.
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επιλεξιμότητα παρεμβάσεων στέγασης υπέρ περιθωριοποιημένων κοινοτήτων1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την 
επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια 
στη στέγαση2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 284/2009 του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 
2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με συγκεκριμένες 
διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 85/2009 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 
2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με συγκεκριμένες 
διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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 Συνοχής5,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/19996,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/19997,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου
2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης8,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 για τις 

                                               
1 ΕΕ L 132, 29.5.2010, σ. 1.
2 ΕΕ L 126, 21.5.2009, σ. 3.
3 ΕΕ L 94, 8.4.2009, σ. 10.
4 ΕΕ L 25, 29.1.2009, σ. 1.
5 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.
6 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 12.
7 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 1.
8 ΕΕ L 371, 27.12.2006, σ. 1.
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στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή (2006/702/ΕΚ)1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική έκθεση του 
2010 εκ μέρους της Επιτροπής για την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στις 14 Ιουνίου 2010,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 14 Ιουλίου 2010, "Πώς θα προωθηθούν αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις 
κατά τη διαχείριση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής, βάσει των ορθών 
πρακτικών της περιόδου 2007-2013" (ΟΚΕ/258)

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών για την "Πολιτική συνοχής: 
στρατηγική έκθεση του 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013", 
στις 1-2 Δεκεμβρίου 2010 (CdR 159/2010),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του στις... 2011 σχετικά με την Έκθεση 2010 για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την επίτευξη 
πραγματικής εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής εντός της ΕΕ - ένας εκ των 
ων ουκ άνευ όρος για παγκόσμια ανταγωνιστικότητα3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013: αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων 
για τις εθνικές στρατηγικές συνοχής και τα επιχειρησιακά προγράμματα4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 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, και ότι η
ικανότητα αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να συμβάλλουν οι πόροι που διατίθενται 
μέσω των ταμείων της ΕΕ στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην οικονομική και κοινωνική 
συνοχή,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα απορρόφησης δεν αποτελεί παράμετρο αλλά 
μεταβλητή και ότι διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των επιμέρους κρατών 
μελών, και ότι, για το λόγο αυτό, απαιτούνται εξατομικευμένες λύσεις για την αύξηση 
αυτής της ικανότητας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια απορρόφησης κατά το δυνατόν μεγαλύτερης 
χρηματοδοτικής στήριξης προϋποθέτει την καταβολή συνεχών προσπαθειών από τα 

                                               
1 ΕΕ L 291, 21.10.2006, σ. 11.
2 Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0000.
3 Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0473.
4 Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0165.
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κράτη μέλη και τη συμμετοχή του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου διοίκησης σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων 
και του Ταμείου Συνοχής είναι περίπλοκοι, γεγονός που δυσχεραίνει την τήρησή τους και 
οδηγεί σε σφάλματα, με αποτέλεσμα να απαιτείται δυσανάλογη χρονική περίοδος για τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα σφάλματα αυτά,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην ΕΕ, ιδίως κατά την 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα όσον 
αφορά την απορρόφηση λόγω της σημαντικής αύξησης του ύψους των διατιθέμενων 
πόρων σε σύγκριση με τους προενταξιακούς χρηματοδοτικούς πόρους, 

1. επισημαίνει την επιτάχυνση των ικανοτήτων απορρόφησης και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για την πολιτική της συνοχής κατά το 2010, και αναγνωρίζει τον θετικό 
αντίκτυπο των παρεμβάσεων που σχετίζονται με την πολιτική συνοχής από το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας στην επίσπευση της εφαρμογής προγραμμάτων 
και στην ταχύτερη χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων σε δικαιούχους·

2. τονίζει ότι τα προβλήματα απορρόφησης οφείλονται στους ακόλουθους βασικούς 
παράγοντες:

 προβλήματα ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης της
συμμόρφωσης όσον αφορά το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου κατά την έναρξη 
της περιόδου προγραμματισμού·

 παγκόσμια οικονομική ύφεση·

 ανεπαρκείς πόροι για τη συγχρηματοδότηση έργων·

 καθυστερήσεις κατά τον καθορισμό και τη θέσπιση διατάξεων σε επίπεδο ΕΕ και 
εθνικό επίπεδο ή συναφών κατευθυντηρίων γραμμών, και ελλιπείς ή ασαφείς 
διατάξεις·

 καθυστερήσεις στη μετάφραση τεχνικών σημειωμάτων προσανατολισμού και στην 
παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους της Επιτροπής, καθώς και έλλειψη συνοχής στις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής·

 υπερβολικά περίπλοκες και αυστηρές εθνικές απαιτήσεις, και συχνές τροποποιήσεις 
των απαιτήσεων αυτών·

 η ανάγκη να θεσπισθούν νέα θεσμικά όργανα·

 ανεπαρκής διάκριση μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, προβλήματα ιεραρχίας
μεταξύ των θεσμικών οργάνων και δυσχέρειες ως προς την κατανομή καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων· 

 περιορισμένος αριθμός του προσωπικού, ανεπαρκής κατάρτιση του προσωπικού σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και προβλήματα σχετικά με τη διατήρηση του 
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προσωπικού·

 προβλήματα ως προς την κατάρτιση συστημάτων της τεχνολογίας των πληροφοριών·

 έλλειψη ισορροπίας μεταξύ ελέγχου και έγκρισης·

 ανεπαρκής αρχική προετοιμασία για την εκτέλεση έργων, και έλλειψη σειράς 
σχεδίων· 

 αλλαγές στις επενδυτικές προτεραιότητες για πολιτικούς λόγους·

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη να απλουστευθούν οι διατάξεις και οι διαδικασίες τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο χωρίς να δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα 
για τους δικαιούχους· πιστεύει ότι η απλούστευση θα συμβάλει στην ταχεία κατανομή 
των πόρων, σε υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης, σε μεγαλύτερη απόδοση, σε λιγότερα 
σφάλματα και σε μικρότερες περιόδους πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης και της σταθερότητας των διατάξεων και των 
διαδικασιών·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στις πληρωμές με στόχο την επίτευξη 
αποτελεσμάτων, και όχι στον έλεγχο των εισροών· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει 
να εξασφαλιστεί 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 για την συνοχή στις 
επιδόσεις και την οικονομική απόδοση, αφετέρου·

5. πιστεύει ότι θα πρέπει να προσδοθεί μεγαλύτερη σπουδαιότητα στις περιπτώσεις απάτης 
και όχι στις παρατυπίες, και στην πιο διαφοροποιημένη διαχείριση των παρατυπιών, έτσι 
ώστε να επιδεικνύεται ευελιξία αναλόγως της σοβαρότητας της εντοπιζόμενης 
παρατυπίας.

6. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η αναλογικότητα μεταξύ του ύψους της στήριξης και των 
απαιτήσεων ελέγχου, και τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός της 
δραστηριότητας λογιστικού ελέγχου και να τηρείται η αρχή του ενιαίου ελέγχου στην 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού· 

7. τονίζει την πρωταρχική σπουδαιότητα της έγκαιρης έγκρισης του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και σαφών και τελικών διατάξεων και κατευθυντηρίων 
γραμμών για τα κράτη μέλη προκειμένου να αποφεύγονται οι αρχικές δυσκολίες κατά 
την έναρξη της προσεχούς περιόδου προγραμματισμού·

8. τονίζει τα πλεονεκτήματα των συνεργιών μεταξύ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΕΓΤΠΕ· υποστηρίζει 
την άποψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η ευελιξία κατά τη στήριξη παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ 
σε προγράμματα του ΕΤΠΑ, και ότι η εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών θα 
οδηγούσε σε απλουστευμένα συστήματα εκτέλεσης και θα ενθάρρυνε τη συμμετοχή 
δυνητικών δικαιούχων σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις δυνατότητες της πολλαπλής χρηματοδότησης που δεν 
έχουν ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως·
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9. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην προετοιμασία των σχεδίων 
και να καταρτίζουν σειρά σχεδίων ούτως ώστε να μπορεί να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
υπέρβασης του κόστους και να επιτυγχάνεται υψηλό ποσοστό απορρόφησης· 

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
προσελκύουν και να διατηρούν ειδικευμένο προσωπικό που θα διαχειρίζεται τους πόρους 
της ΕΕ·

11. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν φόρα ή δίκτυα ανταλλαγής μεταξύ των δομών 
εφαρμογής που διαθέτουν με στόχο την εξέταση εμπειριών και δυσχερειών και την 
ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών· καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να βοηθούν τους 
δικαιούχους να ανταποκρίνονται σε πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις ελέγχου με την 
παροχή υποστήριξης· 

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει πρόγραμμα συνεργασίας σε όλη την επικράτεια της ΕΕ 
που θα βασίζεται σε εμπειρίες με το πρόγραμμα αδελφοποίησης προκειμένου να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ περιφερειών με υψηλό ποσοστό απορρόφησης και άλλων 
περιφερειών με χαμηλό ποσοστό απορρόφησης, και να διευκολυνθεί η διάδοση βέλτιστων 
πρακτικών·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης εναρμονισμένων συστημάτων 
πληροφοριών και επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών·

14. επισημαίνει ότι η καθιέρωση "εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα" συνιστά 
συχνά βραδύπνοη και επαχθή διαδικασία αλλά, παρόλα αυτά, πιστεύει ότι οι εν λόγω 
εταιρικές σχέσεις που έχουν προετοιμασθεί αρκετά εγκαίρως θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην αύξηση της ικανότητας απορρόφησης και στην επίλυση προβλημάτων 
που αφορούν τη συγχρηματοδότηση·

15. καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν πλήρως τους πολίτες και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης, την επιλεξιμότητα της 
συγχρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, τους κανόνες 
χρηματοδότησης, τις διατάξεις επιστροφής των δαπανών καθώς και για δυνατότητες
πρόσβασης σε διαδικασίες υποβολής προσφορών·

16. επαναλαμβάνει ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η αρχή της εταιρικής σχέσης 
συνιστούν καίρια στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και για τη δυνατότητα υψηλής απορρόφησης· συνιστά στα κράτη μέλη να 
ενισχύουν διαρκώς την αρχή της εταιρικής σχέσης και της διαφάνειας, κατά την 
εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των 
χαμηλότερων εθνικών επιπέδων διακυβέρνησης από το αρχικό στάδιο κατά τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για επενδύσεις, τόσο στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων όσο 
και κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η απορρόφηση πόρων 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. Κατά συνέπεια, 
στην παρούσα έκθεση εξετάζονται τα προβλήματα, οι αιτίες τους και οι ορθές πρακτικές κατά 
τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού (2007-2013) και να αντλούνται 
διδάγματα για τη μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ.

Γενικό πλαίσιο

Κατά την κρίση 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 καθορίζεται 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 στηρίζονται 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 η ικανότητα και η 
επάρκεια των κεντρικών και τοπικών αρχών 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 για το λόγο 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.

Τα αίτια των προβλημάτων απορρόφησης
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 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. 
Τούτο συνετέλεσε σε καθυστερήσεις στην καταβολή πληρωμών, καθώς η έγκριση του 
συστήματος από την 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. 

 Οικονομικά προβλήματα

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

 Ρυθμιστικές απαιτήσεις

Το ρυθμιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για την περίοδο 2007-2013 σε γενικές γραμμές 
εξασφάλισε μεγαλύτερη 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 
Επιτροπής δεν ήταν συμβατές με τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα, τα οποία έπρεπε να 
αναθεωρηθούν. 

Περαιτέρω προβλήματα ανέκυψαν λόγω καθυστερήσεων κατά τη θέσπιση και εφαρμογή 
των διατάξεων 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 προκάλεσε δυσχέρειες. 
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 
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ασυνέπεια των οδηγιών της Επιτροπής, δεδομένου ότι τα όργανα της ΕΕ μετέβαλαν την 
ερμηνεία των κανόνων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δημοσιονομικών 
προοπτικών.

 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.

 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 στον δημόσιο τομέα συνεπάγονται αύξηση της 
εξωτερικής ανάθεσης ελέγχων. Η εναλλαγή του προσωπικού στις υπηρεσίες της 
Επιτροπής ενδέχεται να επιφέρει τροποποιήσεις στην ερμηνεία ορισμένων διατάξεων 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ΕΠ. 

 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.

 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.

Προτάσεις για τη βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης

Οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής 
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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. Ο εισηγητής υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να
απλουστευθούν οι διατάξεις και οι διαδικασίες προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερα 
ποσοστά απορρόφησης, να περιορισθούν τα σφάλματα και να αυξηθεί η απόδοση. 
Ταυτόχρονα πρέπει να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης και της 
σταθερότητας των διατάξεων και των διαδικασιών.

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. Θα πρέπει, επίσης, να ενισχυθεί ο συντονισμός 
της δραστηριότητας λογιστικού ελέγχου εφαρμόζοντας την αρχή του ενιαίου ελέγχου. Η 
αναλογικότητα μεταξύ μεγέθους της ενίσχυσης και απαιτήσεων ελέγχου πρέπει να ενισχυθεί.

Πρέπει να επιτευχθεί 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 Επιτροπή πρέπει να προτείνει βέλτιστους τρόπους 
εστίασης στην επίτευξη των στόχων, χωρίς να παρεκκλίνει από τον βασικό κανόνα της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

Ο εισηγητής τονίζει ότι η έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ καθώς και σαφών και 
οριστικών κανόνων και οδηγιών για τα κράτη μέλη είναι καθοριστικής σημασίας.

Πιστεύει επίσης ότι 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.

Κατά την κρίση του εισηγητή τα κράτη μέλη πρέπει να δίδουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα στο 
σχεδιασμό έργων και σε σειρά έργων προκειμένου να διαχειρίζονται επιτυχώς τους πόρους 
των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχής. Πρέπει, επιπλέον, να καταβάλλουν
προσπάθειες ώστε να προσελκύουν και να διατηρούν ειδικευμένο προσωπικό σε κάθε 
επίπεδο της διαχείρισης και εκτέλεσης πόρων της ΕΕ.

Ο εισηγητής εφιστά την προσοχή στις μεγάλες διαφορές που παρουσιάζει η ικανότητα
απορρόφησης μεταξύ των κρατών μελών. Προτείνει, συνεπώς, να θεσπισθεί πρόγραμμα
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 
Τέλος, επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η αρχή της 
εταιρικής σχέσης για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.


