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1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την έβδοµη έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο, η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες που χρηµατοδοτήθηκαν από τα τρία
προενταξιακά µέσα, το Phare, το ISPA και το SAPARD, το 2006 . Η έκθεση επικεντρώνεται
στο συντονισµό µεταξύ των τριών αυτών µέσων σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1266/991 του Συµβουλίου σχετικά µε το συντονισµό της προενταξιακής βοήθειας
(στο εξής «κανονισµός συντονισµού»). Σύµφωνα µε τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης που
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στην Κοπεγχάγη το 2002, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη
δηµιουργία της διοικητικής ικανότητας που απαιτείται για την επιτυχή εφαρµογή του
κεκτηµένου και για τη συµµετοχή των υποψήφιων χωρών σε τρέχοντα προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και σε αυτά που θα προκύψουν στο µέλλον µετά την προσχώρησή
τους.
Το Phare ασχολείται µε µέτρα προτεραιότητας που αφορούν την υιοθέτηση του κοινοτικού
κεκτηµένου, είτε µέσω της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας, είτε µέσω της στήριξης των
σχετικών επενδύσεων. Το µέτρο αυτό διαθέτει, επίσης, ένα στοιχείο για την οικονοµική και
κοινωνική συνοχή.
Το ISPA (Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών) χρηµατοδοτεί µεγάλα έργα
υποδοµής στους τοµείς του περιβάλλοντος και των µεταφορών.
Το SAPARD (Ειδικό ενταξιακό πρόγραµµα για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη)
χρηµατοδοτεί µέτρα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σχετικά µε τα προενταξιακά µέσα περιλαµβάνονται στο
τµήµα 5 «Πίνακας Χρηµατοδότησης».
Ο συντονισµός των τριών µέσων διασφαλίζεται µε το διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων
µεταξύ των µέσων. Ο συντονισµός µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής
διασφαλίζεται από µια επιτροπή σε επίπεδο διεύθυνσης. Σε επίπεδο χώρας, η Επιτροπή
ενθάρρυνε τις υποψήφιες χώρες να ενισχύσουν τον διυπουργικό συντονισµό, που θεωρείται
ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή µελλοντική διαχείριση των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων.
2.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

2.1

Αναλήψεις υποχρεώσεων και µεταφορά κονδυλίων

Για να είναι δυνατή η µεταφορά κονδυλίων της ΕΕ, απαιτείται: (1) συµφωνία - πλαίσιο, (2)
απόφαση της Επιτροπής, προκειµένου οι αναλήψεις υποχρεώσεων να εγγραφούν στον
προϋπολογισµό και (3) ετήσια διµερής συµφωνία χρηµατοδότησης ή µνηµόνιο που καθορίζει
την ανάληψη υποχρέωσης εκ µέρους της Κοινότητας για χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου
µέτρου στη δικαιούχο χώρα, ήτοι καθορισµός δικαιωµάτων και υποχρεώσεων για αµφότερα
τα µέρη. Ωστόσο, οι διαδικασίες που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων και στη δέσµευση των
κονδυλίων είναι διαφορετικές για κάθε µέσο. Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις
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∆ηµοσιεύτηκε στην ΕΕ L 161 της 21.06.1999, σ. 68.
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διαδικασίες που οδηγούν στη χρηµατοδότηση στο πλαίσιο κάθε µέσου περιέχονται στο
παράρτηµα 1.1.
2.2

∆οµές εφαρµογής στις υποψήφιες χώρες

Τα κονδύλια των προενταξιακών µέσων διοχετεύονται µέσω του Εθνικού Ταµείου, που έχει
συσταθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών κάθε χώρας, υπό την ευθύνη του Εθνικού ∆ιατάκτη. Η
συγκεκριµένη εφαρµογή του Phare και του ISPA πραγµατοποιείται από τους οργανισµούς
εφαρµογής (όπως η Κεντρική Μονάδα Χρηµατοδότησης και Ανάθεσης Συµβάσεων, CFCU)
που εισπράττουν τα κονδύλια από το Εθνικό Ταµείο2. Για το SAPARD, η εφαρµογή
πραγµατοποιείται από τον ειδικό οργανισµό SAPARD που εισπράττει τα κονδύλια από το
Εθνικό Ταµείο.
2.3

Αποκέντρωση της εφαρµογής βάσει του άρθρου 12 του κανονισµού
συντονισµού3

Η αποκέντρωση είναι η διαδικασία µέσω της οποίας η διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ
ανατίθεται στις διοικήσεις της υποψήφιας χώρας.
Όσον αφορά το Phare και το ISPA, η διαδικασία αυτή διεξήχθη το 2006, ιδίως σύµφωνα µε
το σύστηµα αποκεντρωµένης εφαρµογής (DIS). Το εν λόγω σύστηµα προβλέπει ότι οι
διαδικασίες για τη διαχείριση µέτρων ή σχεδίων χρηµατοδοτούµενων από το ISPA και το
Phare απαιτούν εκ των προτέρων έλεγχο, πράγµα που σηµαίνει ότι οι αποφάσεις σχετικά µε
τις δηµόσιες συµβάσεις και την ανάθεση τους λαµβάνονται από την αναθέτουσα αρχή και
παραπέµπονται για τελική έγκριση στην αντιπροσωπεία της ΕΚ στη δικαιούχο χώρα.
Εποµένως, οι αντιπροσωπείες της ΕΚ είναι αρµόδιες για την έγκριση των εγγράφων των
διαγωνισµών πριν από την προκήρυξή τους ή την υπογραφή των συµβάσεων.
Η Κροατία υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή, στο δεύτερο τρίµηνο του 2005, για διαπίστευση
του συστήµατός της DIS για το Phare και το ISPA. Εν συνεχεία, οι υπηρεσίες ελέγχου της
Επιτροπής (των Γ∆ ∆ιεύρυνσης και Περιφερειακής Ανάπτυξης) αξιολόγησαν την ικανότητα
διαχείρισης των εθνικών και τοµεακών προγραµµάτων/σχεδίων, τις διαδικασίες
δηµοσιονοµικού ελέγχου και τις δοµές όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά στην Κροατία. Η
Επιτροπή, βασιζόµενη στην αξιολόγηση αυτή, αποφάσισε, τον Οκτώβριο του 2006, να
αναθέσει τη διαχείριση του Phare4 και του ISPA, σε µερικώς αποκεντρωµένη βάση, στον
κροατικό φορέα που έχει οριστεί στο υπουργείο Οικονοµικών.
Από την άλλη πλευρά, το SAPARD εφαρµόζεται σε πλήρως αποκεντρωµένη βάση (EDIS =
Σύστηµα Εκτεταµένης ∆ιαχειριστικής Αποκέντρωσης της Εφαρµογής). Το σύστηµα EDIS
προβλέπει την πλήρη αποκέντρωση της κοινοτικής βοήθειας, πράγµα που σηµαίνει ότι η
διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων της ΕΕ ανατίθεται στις διοικήσεις των υποψήφιων
χωρών, ενώ η Επιτροπή δεν ασκεί κανένα συστηµατικό εκ των προτέρων έλεγχο των
επιµέρους πράξεων, αλλά περιορίζεται στον εκ των υστέρων έλεγχο, διατηρώντας
ταυτόχρονα την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού.
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Εκτός αν το Εθνικό Ταµείο ενεργεί ως οργανισµός πληρωµών εξ ονόµατος του οργανισµού εφαρµογής.
Το άρθρο 12 του κανονισµού συντονισµού παρέχει τη νοµική βάση προκειµένου «η Επιτροπή να
µπορεί να παρεκκλίνει από την απαίτηση της εκ των προτέρων έγκρισης της επιλογής των έργων, της
προκήρυξης και της σύναψης συµβάσεων από τις υποψήφιες χώρες».
Όπως και η αποκέντρωση στην Κεντρική Μονάδα Χρηµατοδότησης και Ανάθεσης Συµβάσεων των
περισσοτέρων από το υπόλοιπα προγράµµατα CARDS.
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Για την ανάθεση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης του συστήµατος DIS και EDIS απαιτείται
από κάθε υποψήφια χώρα να θεσπίσει τα σχετικά συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου που θα
εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο από τον Εθνικό ∆ιατάκτη. Εφόσον πληρούνται οι όροι αυτοί, η
Επιτροπή πραγµατοποιεί τον έλεγχο συµµόρφωσης, προτού λάβει την απόφαση για την
ανάθεση της διαχείρισης της κοινοτικής βοήθειας.
Το 2006 σηµειώθηκε περαιτέρω πρόοδος στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία όσον αφορά τη
µετάβαση στο EDIS βάσει του κανονισµού συντονισµού. Ως εκ τούτου η διαπίστευση EDIS
για το ISPA χορηγήθηκε στη Ρουµανία τον Νοέµβριο του 2006 για τους δύο οργανισµούς
εφαρµογής της χώρας στον τοµέα των µεταφορών. Ωστόσο, η διαπίστευση EDIS δεν
χορηγήθηκε στον οργανισµό εφαρµογής για το περιβάλλον λόγω των αδυναµιών στην
ικανότητα και της χαµηλής απόδοσης. Η διαπίστευση του οργανισµού εφαρµογής για το
περιβάλλον της Βουλγαρίας θα αποφασιστεί µετά από τη διενέργεια ελέγχων στο µέλλον. Εν
τω µεταξύ το σύστηµα DIS για τους εκ των προτέρων ελέγχους εξακολουθεί να εφαρµόζεται.
Όλοι οι οργανισµοί εφαρµογής του ISPA στη Ρουµανία έλαβαν τη διαπίστευση EDIS τον
Ιούνιο του 2006 µετά από έλεγχο της Επιτροπής. Η Κροατία δεν προσπάθησε ακόµα να λάβει
τη διαπίστευση EDIS για το ISPA εφόσον η εφαρµογή του ISPA βρίσκεται ακόµα σε σχετικά
πρόωρο στάδιο.
Για το Phare και το ISPA, η µετάβαση στο EDIS πραγµατοποιείται σε 4 στάδια, τα οποία
περιγράφονται στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής «Προετοιµασία για εκτεταµένη
αποκέντρωση» και στο έγγραφο «Χάρτης πορείας του EDIS για τα προγράµµατα ISPA και
Phare». Ο χάρτης πορείας καθορίζει τα στάδια της διαδικασίας που οδηγούν στη λήψη
απόφασης σχετικά µε το EDIS. Τα στάδια 1 έως 3 αποτελούν αρµοδιότητα των υποψηφίων
χωρών και περιλαµβάνουν την αξιολόγηση ελλείψεων, την κάλυψη ελλείψεων και την
αξιολόγηση συµµόρφωσης των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου. Το τέταρτο στάδιο
συνίσταται στην προετοιµασία της απόφασης της Επιτροπής και αποτελεί αρµοδιότητα της
Επιτροπής. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται έπειτα από εµπεριστατωµένη εξέταση, στην οποία
περιλαµβάνεται και επιτόπου έλεγχος, των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου που
περιγράφονται στην αίτηση EDIS, που υπέβαλε στην Επιτροπή ο Εθνικός ∆ιατάκτης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το EDIS, βλ. παράρτηµα 1.2.
3.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3.1

PHARE

Η εκτέλεση των προγραµµάτων Phare υπόκειται σε συστηµατική διαδικασία
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) για κάθε
χώρα επικουρείται από τοµεακές υποεπιτροπές παρακολούθησης (ΤΥΕΕΠ), οι οποίες
συνεδριάζουν δύο φορές το χρόνο.
Στα νέα κράτη µέλη, το σύστηµα της ΚΕΠ διέπεται από αναθεωρηµένη ΚΕΠ µε βασικό
στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της άσκησης παρακολούθησης καθώς και της σχετικής
υποχρέωσης για υποβολή εκθέσεων προς την Επιτροπή. Κατά συνέπεια, όλα τα νέα κράτη
υπέβαλαν στην ΚΕΠ τις εκθέσεις τους σχετικά µε την κατάσταση εφαρµογής της βοήθειας
Phare, οι οποίες εδραίωσαν τα συµπεράσµατα των εκθέσεων ενδιάµεσης αξιολόγησης και
παρακολούθησης καθώς και τις οικονοµικές εκθέσεις. Τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη
Ρουµανία η ΚΕΠ διαδραµάτισε ενεργό ρόλο το 2006, λαµβανοµένων υπόψη των προκλήσεων
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που έπρεπε να αντιµετωπίσουν οι αντίστοιχες διοικήσεις τους στο πλαίσιο του τελικού
προπαρασκευαστικού σταδίου πριν από την προσχώρηση. Στην Κροατία το σύστηµα
ΚΕΠ/ΤΥΕΕΠ που δοκιµάστηκε πειραµατικά το 2005, δηµιουργήθηκε το 2006. Οι
συνεδριάσεις της ΚΕΠ για την Κροατία κάλυπταν αφενός τα προγράµµατα Phare και
αφετέρου τα αποκεντρωµένα σχέδια CARDS.
Tο σύστηµα παρακολούθησης και ενδιάµεσης αξιολόγησης συνεπάγεται µεταγενέστερη
αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων παρακολούθησης και ενδιάµεσης αξιολόγησης στις
υποψήφιες χώρες, από κοινού µε τις διαπιστεύσεις των συστηµάτων DIS και EDIS. Όλα τα
νέα κράτη µέλη είχαν δηµιουργήσει αποκεντρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και
ενδιάµεσης αξιολόγησης από το 2005. Στη Βουλγαρία και στη Ρουµανία, ενώ η αποκέντρωση
του συστήµατος παρακολούθησης πραγµατοποιήθηκε το 2001, δεν συνέβη το ίδιο µε την
ενδιάµεση αξιολόγηση µέχρι την ηµεροµηνία προσχώρησης. Αναµένεται από τις βουλγαρικές
και ρουµανικές αρχές να δηµιουργήσουν αποκεντρωµένο σύστηµα ενδιάµεσης αξιολόγησης
στις αρχές του 2007. Στην Κροατία χορηγήθηκε DIS τον Φεβρουάριο του 2006,
συµπεριλαµβανοµένης της αρµοδιότητάς της να δηµιουργήσει σύστηµα παρακολούθησης.
Το 2006, το συγκεντρωτικό σύστηµα ενδιάµεσης αξιολόγησης της Γ∆ ∆ιεύρυνσης παρήγαγε
24 εθνικές, τοµεακές, ad-hoc ή θεµατικές εκθέσεις για τη βοήθεια του Phare στη Βουλγαρία
και τη Ρουµανία.
Τα βασικά µηνύµατα που απορρέουν από τις αξιολογήσεις της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας
είναι τα εξής :

EL

–

συνολικά, από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης συνάγεται ότι η απόδοση
του Phare βελτιώθηκε µε την πάροδο του χρόνου αλλά εξακολουθεί να
παραµένει ανοµοιογενής·

–

η εφαρµογή του Phare εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση λόγω των µεγάλων
καθυστερήσεων στη σύναψη συµβάσεων·

–

σε γενικές γραµµές, τα αποτελέσµατα διαβιβάζονται σε ικανοποιητικό βαθµό,
αν και αργότερα από το προβλεπόµενο·

–

οι αδελφοποιήσεις αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσµατικές για τη δηµιουργία
θεσµών, αυξάνοντας την ικανότητα απορρόφησης των δικαιούχων·

–

η τοµεακή απόδοση του Phare χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία. Στη
Ρουµανία, στους τοµείς του περιβάλλοντος και της εσωτερικής αγοράς
παρατηρούνται τα καλύτερα αποτελέσµατα. Αντίθετα, τα πιο περιορισµένα
αποτελέσµατα παρατηρούνται στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής, της ενέργειας και των µεταφορών. Στη Βουλγαρία, στον τοµέα του
περιβάλλοντος παρατηρούνται τα καλύτερα αποτελέσµατα. Τα πιο
περιορισµένα αποτελέσµατα παρατηρούνται στους τοµείς της οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής, της ενέργειας και των µεταφορών·

–

η στήριξη από το Phare ήταν απαραίτητη για την έναρξη µεταρρυθµίσεων στη
δηµόσια διοίκηση και στο δικαστικό σώµα αλλά η πρόοδος που σηµειώθηκε
ήταν ανεπαρκής·

–

το Phare είχε περιορισµένα αποτελέσµατα, όσον αφορά την προετοιµασία
δικαιούχων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Η επιτάχυνση της προετοιµασίας για
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τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία οφειλόταν ιδίως στις προσπάθειες που κατέβαλαν οι
ίδιες οι αρχές ενόψει της επικείµενης προχώρησης·
–

το Phare δεν συνέβαλε επαρκώς στη διασφάλιση της δηµιουργίας εθνικών
δοµών και διαδικασιών συντονισµού.

Η βιωσιµότητα της βοήθειας Phare αυξάνεται µε την ενίσχυση από το Phare των νοµικών,
οργανωτικών και διοικητικών συστηµάτων σε πολλούς τοµείς.
3.2

ISPA

Όλα τα έργα ISPA διέπονται από τις διατάξεις του κανονισµού ISPA και του χρηµατοδοτικού
µνηµονίου όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους. Η πρόοδος εφαρµογής
τους επανεξετάζεται συστηµατικά δύο φορές ετησίως και περιοδικά από τις υπηρεσίες της
Επιτροπής, ιδίως στο πλαίσιο των επιτροπών παρακολούθησης.
Απαιτήσεις σχετικές µε την εκ των υστέρων αξιολόγηση προβλέπονται στο τµήµα XIII του
παραρτήµατος του χρηµατοδοτικού µνηµονίου, το οποίο συνάπτεται για κάθε έργο µεταξύ
της Επιτροπής και της δικαιούχου χώρας στο πλαίσιο του ISPA. Στο τµήµα αυτό
επισηµαίνεται ότι µετά από την ολοκλήρωση του έργου, η Επιτροπή και οι δικαιούχοι χώρες
αξιολογούν τον αντίκτυπο του έργου και τον τρόπο µε τον οποίο έχει υλοποιηθεί. Μέχρι το
τέλος του 2006, δεν είχε ολοκληρωθεί κανένα έργο στη Ρουµανία ή την Κροατία. Ωστόσο,
παρόλο που στο τέλος του 2006 µερικά έργα στη Βουλγαρία είχαν σε µεγάλο βαθµό
ολοκληρωθεί, δεν είχε ολοκληρωθεί ακόµα κανένα επενδυτικό σχέδιο. Εποµένως, δεν έχει
ξεκινήσει η εκ των υστέρων αξιολόγηση για το έτος αυτό.
3.3

SAPARD

Η εφαρµογή των προγραµµάτων SAPARD διέπεται από τις διατάξεις των «πολυετών
χρηµατοδοτικών συµφωνιών» όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους. Το
2006, κάθε επιτροπή παρακολούθησης συνήλθε τουλάχιστον µία φορά. Η Επιτροπή συνέχισε
τη στενή συνεργασία της µε τις δικαιούχους χώρες για την προσαρµογή και τη λειτουργία
των συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής
παρακολούθησης που πραγµατοποιήθηκαν το 2006 πρόσφεραν µια πολύτιµη ευκαιρία για να
συζητηθούν και να αποφασιστούν τα ακόλουθα θέµατα : (i) παρακολούθηση της εφαρµογής
των προγραµµάτων (ii) έγκριση των απαραίτητων τροποποιήσεων όσον αφορά το κλείσιµο
του προγράµµατος και τη βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης των προγραµµάτων (BG,
RO) καθώς και (iii) έγκριση των ετήσιων εκθέσεων για την πρόοδο που επετεύχθη σε σχέση
µε την εφαρµογή των προγραµµάτων Sapard, πριν από την επίσηµη υποβολή τους στην
Επιτροπή.
4.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

4.1.

Γενικά

Όπως ορίζεται στον κανονισµό συντονισµού, η Επιτροπή διασφαλίζει το στενό συντονισµό
µεταξύ των τριών προενταξιακών µέσων. Ο κανονισµός καθορίζει προσεκτικά τον τοµέα
στον οποίο παρέχει βοήθεια το κάθε µέσο, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανές επικαλύψεις
µεταξύ των διαφόρων µέσων.
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Οι εταιρικές σχέσεις προσχώρησης καθορίζουν το γενικό πλαίσιο για τη χορήγηση βοήθειας
στο πλαίσιο των τριών προενταξιακών µέσων. Συµπληρώνονται, στην περίπτωση του Phare,
από τα Εθνικά Προγράµµατα Ανάπτυξης και, στην περίπτωση του ISPA, από τις εθνικές
στρατηγικές για το περιβάλλον και τις µεταφορές. Τα έργα SAPARD επιλέγονται βάσει των
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης 2000-2006, που προετοιµάστηκαν βάσει των σχεδίων
των υποψήφιων χωρών και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, το 2000, για κάθε µια από τις
χώρες αυτές.
Η επιτροπή διαχείρισης Phare διαδραµατίζει βασικό ρόλο στο γενικό συντονισµό. Σύµφωνα
µε το άρθρο 9 του κανονισµού συντονισµού, η επιτροπή διαχείρισης συνδράµει την Επιτροπή
για το συντονισµό των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των τριών µέσων και η Επιτροπή
ενηµερώνει την εν λόγω επιτροπή σχετικά µε τις ενδεικτικές χρηµατοδοτήσεις που
διατίθενται για κάθε χώρα και ανά προενταξιακό µέσο καθώς και για κάθε δράση που
αναλαµβάνει όσον αφορά το συντονισµό µε την ΕΤΕπ, µε άλλα κοινοτικά µέσα και διεθνή
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
4.2.

Συντονισµός στο εσωτερικό της Επιτροπής

Tο πρόγραµµα Phare και ο συντονισµός των µέσων αποτελούν αρµοδιότητα της Γενικής
∆ιεύθυνσης ∆ιεύρυνσης, µε τη βοήθεια της επιτροπής διαχείρισης Phare. Το ISPA τελεί υπό
την ευθύνη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και το SAPARD υπό την
ευθύνη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας.
Ο προγραµµατισµός συντονίζεται µέσω εκτενών διυπηρεσιακών διαβουλεύσεων. Επιπλέον,
στις διάφορες συµµετέχουσες υπηρεσίες της Επιτροπής έχει συσταθεί σε επίπεδο διευθυντών
µια συντονιστική επιτροπή για τα προενταξιακά µέσα. Η Επιτροπή αυτή αποδίδει ιδιαίτερη
προσοχή στην προετοιµασία του EDIS των προγραµµάτων Phare και ISPA.
H επιτροπή συντονισµού της Επιτροπής που είναι αρµόδια για τα τρία προενταξιακά µέσα δεν
συνεδρίασε επίσηµα το 2006 σε επίπεδο διευθυντών, παρόλο που πραγµατοποιήθηκαν
αρκετές συνεδριάσεις, ιδίως, ενόψει της δηµιουργίας του νέου προενταξιακού µέσου και των
σχετικών συνιστωσών του5.
Για την αποφυγή της άσκοπης επανάληψης των ίδιων ενεργειών, η Επιτροπή έχει
προσδιορίσει µε σαφήνεια τα όρια ευθύνης του Phare και του SAPARD, µε βάση τις
διατάξεις του κανονισµού συντονισµού. Όσον αφορά την παρακολούθηση των έργων, ο
συντονισµός διασφαλίζεται από τη µικτή επιτροπή παρακολούθησης, την οποία επικουρούν,
5
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Μεταξύ των 6 προτεινόµενων µέσων στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων που θα πρέπει να
εφαρµοστούν κατά την περίοδο 2007-2013, περιλαµβάνεται το νέο µέσο προενταξιακής βοήθειας
(ΜΠΒ). Στη συµβολή της εξωτερικής ενίσχυσης και των εσωτερικών πολιτικών, το ΜΠΒ στοχεύει να
διευκολύνει την είσοδο στην Ένωση υποψήφιων χωρών (Τουρκία, Κροατία και πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας) και δυνάµει υποψήφιων χωρών. Το ΜΠΒ θα είναι ένα µέσο βασισµένο
στην προσχώρηση, που θα εκπληρώνει όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη διαδικασία
προσχώρησης, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Το
ΜΠΒ θα αντικαταστήσει τα παρόντα προενταξιακά µέσα, ιδίως: το Phare του οποίου στόχος είναι να
στηρίξει την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου υπό τη µορφή δηµιουργίας θεσµών και των σχετικών
επενδύσεων, επενδύσεων οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και διασυνοριακής συνεργασίας· το
ISPA, που είναι πρόδροµος του Ταµείου Συνοχής και ασχολείται µε τις υποδοµές στον τοµέα του
περιβάλλοντος και των µεταφορών· το SAPARD, που είναι πρόδροµος των σχεδίων αγροτικής
ανάπτυξης και ασχολείται µε το κεκτηµένο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της Αγροτικής
Ανάπτυξης· προένταξη της Τουρκίας, που έχει τον ίδιο στόχο µε το Phare· τα προγράµµατα CARDS
που καλύπτουν τα ∆υτικά Βαλκάνια.
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εφόσον είναι δυνατό, οι επιτροπές παρακολούθησης του ISPA και οι σχετικές υποεπιτροπές
του Phare.
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4.3.

Συντονισµός στις υποψήφιες χώρες

Η Επιτροπή συνιστά ένθερµα στις υποψήφιες χώρες να εντείνουν τον διυπουργικό
συντονισµό, ο οποίος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή µελλοντική διαχείριση
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και, βραχυπρόθεσµα, για την εφαρµογή του προγράµµατος Phare
για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Παρόλο που σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος, ο
διυπουργικός αυτός συντονισµός εξακολουθεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Επειδή η
αποκεντρωµένη διαχείριση, είτε προβλέπεται από την αρχή (για το SAPARD) είτε θα
αυξάνεται σταδιακά (για το Phare και το ISPA), πρέπει να αναπτυχθεί ανάλογα και η
αρµοδιότητα της υποψήφιας χώρας για το σωστό συντονισµό των ενεργειών που λαµβάνουν
προενταξιακή ενίσχυση και για την αποφυγή της άσκοπης επανάληψης των ιδίων ενεργειών.
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή καλεί τις χώρες να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα µε στόχο τον
αποτελεσµατικό και αποδοτικό συντονισµό. Η κατάσταση ελέγχου που διαβιβάστηκε στις
υποψήφιες χώρες και στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής, η οποία επιτρέπει στις τελευταίες
να ελέγχουν εάν ο φορέας υλοποίησης είναι ικανός να διαχειριστεί σωστά και
αποτελεσµατικά ένα πρόγραµµα Phare για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, προβλέπει
ότι θα πρέπει να γίνει µια αξιολόγηση για να διαπιστωθεί εάν οι υφιστάµενοι συντονιστικοί
µηχανισµοί είναι επαρκείς και εάν υπάρχουν οι κατάλληλοι µηχανισµοί για να διασφαλίσουν
ότι δεν θα υπάρξουν επικαλύψεις µε άλλα κοινοτικά µέσα, όπως είναι το Phare CBC, το
SAPARD και το ISPA.
4.4.

Συντονισµός µε την ΕΤΕπ και τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (∆ΧΙ)

Η Επιτροπή πραγµατοποιεί τακτικά διαβουλεύσεις µε τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
(∆ΧΙ) και τους διµερείς χορηγούς καθόλη τη διάρκεια του κύκλου προγραµµατισµού, για να
προσδιορίσει τις δυνατότητες κοινών δράσεων και τις συµπληρωµατικές προσεγγίσεις για την
αντιµετώπιση των προενταξιακών προτεραιοτήτων.
Η συνεργασία και η συγχρηµατοδότηση των έργων µε την ΕΤΕπ και τα άλλα ∆ΧΙ, ιδίως την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), την Παγκόσµια Τράπεζα και
την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συµβουλίου της Ευρώπης («CEB»· σε συνεργασία µε τη
γερµανική Kreditanstalt für Wiederaufbau «KfW»), οργανώνεται στο πλαίσιο του
τροποποιηµένου µνηµονίου συµφωνίας της 26ης Απριλίου 2006 µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των ∆ΧΙ που συµµετέχουν υπέρ των χωρών της διεύρυνσης.
Στο πλαίσιο του Phare, οι δυνατότητες συγχρηµατοδότησης των ∆ΧΙ για έργα επενδύσεων σε
εθνικό επίπεδο είναι περιορισµένες, δεδοµένου ότι οι µηχανισµοί προγραµµατισµού για το
Phare και οι µηχανισµοί χορήγησης δανείων είναι πολύ διαφορετικοί όσον αφορά τα
χρονοδιαγράµµατα. Ωστόσο, διατηρείται στενή συνεργασία µε τα ∆ΧΙ για να διασφαλιστεί
ότι προβλέπεται ένα ορθολογικό και βιώσιµο πλαίσιο που επιτρέπει τη χρηµατοδότηση
δανείων, όπου αυτό κρίνεται καταλληλότερο από τις κεφαλαιακές συνεισφορές, έτσι ώστε να
εξασφαλισθεί η προσθετικότητα αυτών των δύο τρόπων χρηµατοδότησης.
Όσον αφορά τα οριζόντια προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του Phare, οι
δέκα χώρες Phare, είχαν επιλεγεί πριν από το 2005. Τα νέα προγράµµατα που άρχισαν από το
2005 καλύπτουν µόνο 4 χώρες: τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Τουρκία6.
Ο τεχνικός χαρακτήρας και η πολυκρατική προσέγγιση των διαδοχικών οριζόντιων
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Η Τουρκία καλύπτεται από την προενταξιακή χρηµατοδοτική βοήθεια για την Τουρκία.
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προγραµµάτων χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης απαιτούσαν την προσφυγή σε
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής εξειδίκευσης, µε µακρά εµπειρία στον τοµέα της
διεθνούς χρηµατοδότησης και ανάπτυξης των ΜΜΕ και των τοπικών διοικήσεων.
Προτιµήθηκαν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε καθεστώς δηµοσίου διεθνούς δικαίου, τα
οποία συµµερίζονταν τις αξίες της ΕΕ, ιδίως σχετικά µε τη διεύρυνση, και είχαν ανάλογους
στόχους δηµοσίου συµφέροντος, αντί των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων του ιδιωτικού
τοµέα που επεδίωκαν επενδύσεις εµπορικού χαρακτήρα.
Το πρώτο πρόγραµµα χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης άρχισε το 1999 µε την ΕΤΑΑ. Η CEB,
η οποία εφαρµόζει το πρόγραµµα σε συνεργασία µε την KfW, και η ΕΤΕπ άρχισαν να
συµµετέχουν στα προγράµµατα χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης τα επόµενα έτη. Από το 1999,
η Επιτροπή έθεσε σε εφαρµογή 32 προγράµµατα χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης.
–

18 προγράµµατα χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης των ΜΜΕ που περιλαµβάνουν
συνολικά κίνητρα της ΕΕ ύψους 376 εκατ. ευρώ και πιστώσεις από τα ∆ΧΙ
ύψους 2.328,25 ευρώ. Μέχρι τα µέσα Φεβρουαρίου 2007, είχαν ήδη
προδιατεθεί για την υλοποίηση σχεδίων κίνητρα της ΕΕ ύψους 287,6 εκατ.
ευρώ·

–

11 προγράµµατα χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων των τοπικών διοικήσεων
που περιλαµβάνουν συνολικά κίνητρα της ΕΕ ύψους 117,8 εκατ. ευρώ και
δανειοδοτήσεις από τα ∆ΧΙ ύψους 589 εκατ. ευρώ. Μέχρι τα µέσα
Φεβρουαρίου 2007, είχαν ήδη προδιατεθεί για την υλοποίηση σχεδίων κίνητρα
της ΕΕ ύψους 41,3 εκατ. ευρώ.

–

3 προγράµµατα χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων για την ενεργειακή απόδοση
για πρώτη φορά το 2006, που περιλαµβάνουν κίνητρα της ΕΕ ύψους 53 εκατ.
ευρώ και δανειοδοτήσεις από τα ∆ΧΙ ύψους 212 εκατ. ευρώ. Η εφαρµογή θα
αρχίσει τον Απρίλιο του 2007.

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης των ΜΜΕ είναι ένα πρόγραµµα πολλαπλών
δικαιούχων που επιδιώκει να ενισχύσει τις ικανότητες των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών (δηλαδή τραπεζών, εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης) στις δικαιούχους
χώρες (νέα κράτη µέλη και υποψήφιες χώρες), να επεκτείνει και να ενισχύσει τις πράξεις
χρηµατοδότησής τους προς τις ΜΜΕ.
Ο µηχανισµός των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης των τοπικών διοικήσεων
είναι παρόµοιος µε το µηχανισµό χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης των ΜΜΕ. Τα δάνεια και τα
µέσα για τον επιµερισµό του κινδύνου από τους πόρους των ∆ΧΙ συνδυάζονται µε την
παροχή µη επιστρεπτέων χρηµατοοικονοµικών κινήτρων για τους τοπικούς ενδιάµεσους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Προβλέπεται, επίσης, ότι ένα περιορισµένο µέρος
τεχνικής βοήθειας για τις τοπικές διοικήσεις θα χρηµατοδοτηθεί από το Phare για την
ενίσχυση της πλευράς της ζήτησης των πιστωτικών αγορών των τοπικών διοικήσεων.
Η χρηµατοδοτική διευκόλυνση για την ενεργειακή απόδοση εγκαινιάστηκε το 2006 και
συνιστά απάντηση στην Πράσινη Βίβλο για την ενεργειακή απόδοση και την οδηγία για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Αποβλέπει στην τόνωση των επενδύσεων ενεργειακής
απόδοσης σε όλα τα είδη των κτιρίων και στον τοµέα της βιοµηχανίας µε τη διάθεση της
κατάλληλης χρηµατοδότησης στους δανειολήπτες. Το πρόγραµµα συνδυάζει πιστωτικά
κονδύλια των ∆ΧΙ που χορηγούνται σε ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς µε
κίνητρα προκειµένου να βελτιωθεί η σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας του εξοπλισµού
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και να γίνουν ελκυστικότερες οι ενεργειακές επενδύσεις, και µε πριµοδοτήσεις των τοπικών
ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών ώστε αυτοί να προωθήσουν τη χορήγηση
δανείων για τη χρηµατοδότηση της ενεργειακής απόδοσης.
Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή δηµιούργησαν ένα πρόγραµµα χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης στις
παραµεθόριες περιοχές, όπως είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, και όπως
επισηµαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις παραµεθόριες περιοχές της 25ης
Ιουλίου 2001. Με την διευκόλυνση αυτή χρηµατοδοτούνται µικρά έργα υποδοµών στις
τοπικές διοικήσεις των παραµεθόριων περιοχών για να προωθηθεί η ολοκλήρωσή τους µε τις
αντίστοιχες περιφέρειες της ΕΕ. Αποτελείται από δύο προγράµµατα για έργα υποδοµών στις
τοπικές διοικήσεις που περιλαµβάνουν συνολικά κίνητρα της ΕΕ ύψους 40 εκατ. ευρώ και
δανειοδοτήσεις από την ΕΤΕπ ύψους 200 εκατ. ευρώ. Το πρόγραµµα αυτό εφαρµόζεται µόνο
µε την ΕΤΕπ σε παραµεθόριες περιοχές και δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Το 2006, η
συνεισφορά της ΕΕ µειώθηκε από 50 εκατ. ευρώ σε 40 εκατ. ευρώ για την προσαρµογή του
µεγέθους του προγράµµατος στα πιθανά έργα.
5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Οι πιστώσεις από το PHARE7, το ISPA και το SAPARD κατά το 2006 (σε εκατ. ευρώ)
PHARE

ISPA

ΣΥΝΟΛΟ

Βουλγαρία

305,3

82,4

167,8

555,5

Ρουµανία

544,3

192,4

377,9

1114,6

Κροατία

78,2

25,0

34,4

137,6

Σύνολο

927,8

299,8

580,1

1807,7
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SAPARD

Τα στοιχεία του Phare είναι κατά προσέγγιση διότι περιλαµβάνουν το χάρτη πορείας της Βουλγαρίας
και Ρουµανίας και τις συνεισφορές της Κροατίας στα πολυκρατικά προγράµµατα που δεν µπορούν να
κατανεµηθούν ακριβώς κατά χώρα. Η κατανοµή του χάρτη πορείας ανά είδος προγράµµατος
περιλαµβάνεται στα παραρτήµατα των χωρών. Τα στοιχεία για τη Βουλγαρία περιλαµβάνουν το
πρόγραµµα KIDS για τον πυρηνικό παροπλισµό. Όλα τα στοιχεία αποκλείουν τις δαπάνες στήριξης.
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