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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (2007)
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1084/2006 για την ίδρυση του Ταµείου
Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 δεν απαιτείται η
υποβολή ετήσιας έκθεσης για το Ταµείο Συνοχής.
Εποµένως, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/1994 και ως εκ τούτου καλύπτει την υλοποίηση,
κατά το 2007, των έργων του Ταµείου Συνοχής που είχαν εγκριθεί κατά την περίοδο
2000-2006.
Συνεπώς, η παρούσα έκθεση καλύπτει τις ενέργειες του Ταµείου Συνοχής στα
δεκατρία δικαιούχα κράτη µέλη έως τα τέλη του 2006, δηλαδή στην Ελλάδα, στην
Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, στην Εσθονία,
στην Ουγγαρία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη
Σλοβακία και στη Σλοβενία.
Στο παράρτηµα της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται λεπτοµερή στοιχεία για την
υλοποίηση το 2007 των έργων που είχαν εγκριθεί στο διάστηµα 2000-2006 για κάθε
κράτος µέλος.
1.

∆ηµοσιονοµική εκτέλεση της περιόδου 2000-2006 το 2007 και περάτωση έργων
Το 2007, δεκαπέντε κράτη µέλη (τα 12 νέα κράτη µέλη συν την Ελλάδα, την
Πορτογαλία και την Ισπανία) θεωρήθηκαν επιλέξιµα για να λάβουν βοήθεια από το
Ταµείο Συνοχής. Η Βουλγαρία και η Ρουµανία έγιναν επιλέξιµες από την
ηµεροµηνία της προσχώρησής τους, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2007. Ωστόσο,
επειδή η παρούσα έκθεση καλύπτει µόνο την υλοποίηση κατά το 2007 των έργων
του Ταµείου Συνοχής που είχαν εγκριθεί στο διάστηµα 2000-2006, η Βουλγαρία και
η Ρουµανία δεν περιλαµβάνονται. Επιπλέον, λόγω της οικονοµικής της ανάπτυξης, η
Ιρλανδία, από την 1η Ιανουαρίου 2004, έπαυσε να θεωρείται επιλέξιµη για
χρηµατοδότηση από τα ταµεία.
∆εδοµένου ότι όλες οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για έργα του Ταµείου
Συνοχής που χρηµατοδοτήθηκαν κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006
είχαν χρησιµοποιηθεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, οι χρηµατοοικονοµικοί πόροι που
ήταν διαθέσιµοι στο πλαίσιο του Ταµείου Συνοχής το 2007, αφορούσαν µόνο
πιστώσεις πληρωµών.
Πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν το 2007 για έργα που είχαν εγκριθεί κατά
την περίοδο 2000-2006
Tο 2007 ο αρχικός προϋπολογισµός ανερχόταν σε 3,250 εκατοµµύρια EUR. Ωστόσο
το Σεπτέµβριο, η Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής ζήτησε να µειωθούν οι πιστώσεις
πληρωµών κατά 500 εκατοµµύρια EUR. Στο Ταµείο Αλληλεγγύης µεταφέρθηκαν
άλλα 172 εκατοµµύρια EUR. Η µείωση αυτή των πιστώσεων οφείλεται στις
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υποτονικές αρχικές επιδόσεις των κρατών µελών και ιδίως των τεσσάρων
σηµαντικότερων δικαιούχων, των οποίων οι συνολικές αιτήσεις πληρωµών, έως τα
µέσα Σεπτεµβρίου 2007, δεν έφθανε ούτε το 30% των προβλέψεών τους.
Προς τα τέλη του 2007, ο ρυθµός υποβολής αιτήσεων πληρωµών επιταχύνθηκε µε
αποτέλεσµα στο τέλος το ποσοστό εκτέλεσης να φθάσει το 100% των διαθέσιµων
πιστώσεων. Στα τέλη του ∆εκεµβρίου 2007, µετά την καθυστερηµένη έγκριση των
επιχειρησιακών προγραµµάτων 2007-2013 µε τη συµµετοχή του Ταµείου Συνοχής,
οι πιστώσεις πληρωµών που δεν είχαν χρησιµοποιηθεί, ύψους 167 εκατοµµυρίων
EUR, απορροφήθηκαν για την επιστροφή των αιτήσεων πληρωµών για έργα της
περιόδου 2000-2013.
Στα τέλη του 2007, το µέσο ποσοστό απορρόφησης (πληρωµές έναντι πιστώσεων
αναλήψεων υποχρεώσεων) όλων των υφιστάµενων δικαιούχων χωρών (εκτός της
Ιρλανδίας) για έργα του Ταµείου Συνοχής και πρώην έργα ISPA ήταν 55%.
Τρεις χώρες (η Bουλγαρία, η Ρουµανία και η Πολωνία) εµφανίζουν τα χαµηλότερα
ποσοστά απορρόφησης (κάτω από 40%), ενώ άλλες δύο χώρες (η Πορτογαλία και η
Ισπανία) εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης που κυµαίνονται µεταξύ
63 % και 68 % του συµφωνηµένου ποσού.
Πίνακας 1: Εκτέλεση των πληρωµών του Ταµείου Συνοχής και πρώην ISPA το 2007
(ευρώ)
Πιστώσεις
πληρωµών
Προϋπ.2007

Έναρξη

Μετακινήσεις

3.880.000.000

- 672.195.985

Τελικά
κονδύλια

Αποτέλεσµα

Μεταφορές
στο
2008

Ακυρώσεις

3.374.559.114

3.326.965.802

-

-

+166.755.099
Μεταφερθείσες
πιστώσεις από το
2006

60.776

-

-

60.776

-

-

Ανασυσταθείσες
πιστώσεις

-

-

-

-

-

-

Επιστροφές

-

-

-

-

-

-

3.880.060.776

-505.440.886

3.374.559.114

3.327.026.578

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

Στον πίνακα 2 εµφαίνεται το επίπεδο πληρωµών για κάθε κράτος µέλος το 2007.
Τα στοιχεία για τα νέα κράτη µέλη αναφέρονται µόνον σε πληρωµές για έργα που
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ταµείου Συνοχής από την 1η Μαΐου 2004 (δηλ. χωρίς
να λαµβάνεται υπόψη η προενταξιακή βοήθεια για έργα ISPA). Η πραγµατοποίηση
πληρωµών για πρώην έργα ISPA, που είχαν εγκριθεί πριν από την προσχώρηση,
παρουσιάζεται στον πίνακα 3.
Πίνακας 2: Πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν το 2007 για έργα του Ταµείου Συνοχής
ανά κράτος µέλος (συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής βοήθειας)
Κράτος µέλος
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Περιβάλλον

Μεταφορές

3

Τεχνική
βοήθεια

ΣΥΝΟΛΟ
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Ποσό

%

Ποσό

%

5.744.483,00

48,7%

6.039.770,69

51,3%

Τσεχική
∆ηµοκρατία

50.944.092,45

47,7%

55.805.709,38

52,2%

Εσθονία

20.588.710,28

44,5%

25.648.095,12

55,5%

Ελλάδα

142.007.398,85

41,5%

200.498.998,20

Ουγγαρία

52.417.244,67

42,8%

Λεττονία

46.795.684,41

Λιθουανία

Κύπρος

Ποσό

% του
συνόλου
των
πληρωµών
του ΤΣ

Ποσό

11.784.253,69

0,5%

154.834,69

106.904.636,52

4,4%

9.458,15

46.246.263,55

1,9%

58,5%

342.506.397,05

14,0%

70.048.195,27

57,2%

122.465.439,94

5,0%

49,4%

44.224.991,28

46,7%

3.764.782,97

94.785.458,66

3,9%

43.673.969,15

49,5%

44.208.895,26

50,1%

290.280,00

88.173.144,41

3,6%

4.166.034,67

43,0%

4.946.842,98

51,0%

582.856,73

9.695.734,38

0,4%

Πολωνία

200.750.047,49

52,1%

184.249.405,16

47,8%

512.396,12

385.511.848,77

15,7%

Πορτογαλία

205.426.616,57

47,8%

223.909.764,01

52,2%

429.336.380,58

17,5%

Σλοβακία

24.185.556,67

48,7%

25.445.895,17

51,3%

49.631.451,84

2,0%

Σλοβενία

14.064.896,65

59,9%

9.408.923,42

40,1%

23.473.820,07

1,0%

Ισπανία

535.761.824,69

72,1%

206.543.470,15

27,8%

339.638,00

742.644.932,84

30,3%

1.346.526.559,55

54,9%

1.100.978.956,09

44,9%

5.654.246,66

2.453.159.762,30

100,0%

Mάλτα

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 3: Πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν το 2007 για πρώην έργα ISPA ανά
κράτος µέλος (συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής βοήθειας)
Περιβάλλον

Τεχνική
βοήθεια

Μεταφορές

ΣΥΝΟΛΟ

Κράτος µέλος

% του
συνόλου
των
πληρωµών
του ΤΣ

Ποσό

%

Ποσό

%

Ποσό

Ποσό

Βουλγαρία

56.284.491,71

65,9%

22.055.005,42

25,8%

7.109.024,52

85.448.521,65

9,0%

Τσεχική
∆ηµοκρατία

21.174.558,40

83,3%

4.243.770,33

16,7%

25.418.328,73

2,7%

8.834.835,16

78,4%

41.309.873,87

48,6%

Εσθονία
Ουγγαρία
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0,0%

2.427.010,09

11.261.845,25

1,2%

50,8%

475.121,25

84.988.422,33

9,0%
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Περιβάλλον

Τεχνική
βοήθεια

Μεταφορές

ΣΥΝΟΛΟ

Κράτος µέλος
Ποσό

%

Ποσό

%

Λεττονία

21.172.848,89

51,4%

19.993.648,99

48,6%

Λιθουανία

19.430.221,47

66,7%

9.164.901,62

31,4%

Πολωνία

208.493.213,57

59,1%

137.384.678,36

Ρουµανία

120.081.126,61

44,2%

Σλοβακία

24.878.004,65

Σλοβενία
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό

Ποσό

% του
συνόλου
των
πληρωµών
του ΤΣ

41.166.497,88

4,4%

551.651,01

29.146.774,10

3,1%

39,0%

6.775.893,50

352.653.785,43

37,3%

124.352.547,81

45,8%

27.171.189,06

271.604.863,48

28,7%

63,5%

13.562.033,45

34,6%

749.475,43

39.189.513,53

4,1%

3.554.814,46

80,9%

841.530,00

19,1%

4.396.344,46

0,5%

525.213.988,79

55,6%

374.801.543,19

39,7%

945.274.896,84

100,0%

45.259.364,86

Εκκρεµούσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων από την περίοδο 2000-2006
Στα τέλη του 2007, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που δεν είχαν ακόµη
χρησιµοποιηθεί [υπόλοιπο προς εκκαθάριση (RAL)] για την περίοδο 2000-2006
(συµπεριλαµβανοµένων των δύο νέων κρατών µελών: της Βουλγαρίας και της
Ρουµανίας) ανέρχονταν σε 14.800.243.181,27 EUR (11.259.182.886,39 EUR για το
Ταµείο Συνοχής και 3.541.060.294,88 EUR για πρώην έργα ISPA). Το υφιστάµενο
ρυθµιστικό πλαίσιο για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και τις πληρωµές
συνεπάγεται την ύπαρξη ενός σχετικά µεγάλου αποθέµατος εκκρεµουσών
πιστώσεων υποχρεώσεων, το οποίο αντιστοιχεί σε σχεδόν τρία έτη πιστώσεων
υποχρεώσεων, γεγονός που εν µέρει µπορεί να οφείλεται στο ότι ο κανόνας της
αυτόµατης αποδέσµευσης (κανόνας N+2" ) δεν ίσχυε για το Ταµείο Συνοχής για την
περίοδο 2000-2006.
Πίνακας 4.1: Ποσά που εγκρίθηκαν από το Ταµείο Συνοχής την περίοδο 2000-2006
(συµπεριλαµβανοµένου του υπόλοιπου προς εκκαθάριση - RAL)
Καθαρές
αναλήψεις
υποχρεώσεων
(έως τις 12/ 2007)

Ποσό που
καταβλήθηκε
(έως τις 12/ 2007)

Ελλάδα

3.623.591.038,72

2.255.055.185,63

1.368.535.853,09

Ισπανία

12.935.250.808,79

9.198.976.311,34

3.736.274.497,45

625.755.408,00

570.010.222,71

55.745.185,29

3.505.110.859,45

2.239.884.294,52

1.265.226.564,93

20.689.708.114,96

14.263.926.014,20

6.425.782.100,76

Κράτος µέλος

Ιρλανδία
Πορτογαλία
ΣΥΝΟΛΟ EΕ-4
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Καθαρές
αναλήψεις
υποχρεώσεων
(έως τις 12/ 2007)

Ποσό που
καταβλήθηκε
(έως τις 12/ 2007)

54.014.695,00

22.844.221,33

31.170.473,67

Τσεχική
∆ηµοκρατία

748.976.735,00

248.036.041,09

500.940.693,91

Εσθονία

242.449.651,00

86.011.929,46

156.437.721,54

Ουγγαρία

976.865.860,00

373.703.305,54

603.162.554,46

Λεττονία

388.206.109,00

181.497.966,25

206.708.142,75

Λιθουανία

521.392.688,00

188.680.965,59

332.711.722,41

21.966.289,00

12.287.371,40

9.678.917,60

Πολωνία

3.369.015.816,00

768.422.849,76

2.600.592.966,24

Σλοβακία

410.520.447,00

128.052.263,94

282.468.183,06

Σλοβενία

172.654.702,00

63.125.292,01

109.529.409,99

6.906.062.992,00

2.072.662.206,37

4.833.400.785,63

27.595.771.106,96

16.336.588.220,57

11.259.182.886,39

Κράτος µέλος

Κύπρος

Mάλτα

ΣΥΝΟΛΟ EΕ-10
ΣΥΝΟΛΟ

RAL

Πίνακας 4.2: Ποσά που εγκρίθηκαν για πρώην έργα ISPA (συµπεριλαµβανοµένου του
RAL)
Καθαρές
αναλήψεις
υποχρεώσεων
(έως τις 12/2007)

Ποσό που
καταβλήθηκε
(έως τις 12/ 2007)

Βουλγαρία

879.908.118,00

296.570.622,32

583.337.495,68

Τσεχική
∆ηµοκρατία

479.117.989,65

376.462.763,84

102.655.225,81

Εσθονία

184.709.389,40

132.834.958,14

51.874.431,26

Ουγγαρία

505.736.480,16

326.977.250,88

178.759.229,28

Λεττονία

325.781.346,52

217.958.178,74

107.823.167,78

Λιθουανία

304.015.168,61

187.355.758,57

116.659.410,04

Πολωνία

2.265.523.798,03

1.318.714.851,29

946.808.946,74

Ρουµανία

2.042.727.117,78

720.467.042,46

1.322.260.075,32

Σλοβακία

355.729.850,36

256.174.389,45

99.555.460,91

Κράτος µέλος
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Κράτος µέλος

Σλοβενία
ΣΥΝΟΛΟ

Καθαρές
αναλήψεις
υποχρεώσεων
(έως τις 12/2007)

Ποσό που
καταβλήθηκε
(έως τις 12/ 2007)

81.543.400,50

50.216.548,44

31.326.852,06

7.424.792.659,01

3.883.732.364,13

3.541.060.294,88

RAL

Περάτωση έργων της περιόδου 2000-2006
Κατά το 2007, περατώθηκαν 40 έργα του Ταµείου Συνοχής, ύψους 911
εκατοµµυρίων EUR. Επρόκειτο για 26 ισπανικά, 7 πορτογαλικά και 7 ελληνικά
έργα. Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθµός των περατωθέντων έργων του ΤΣ για την
περίοδο 2000-2006 έφθασε τα 117, ενώ των µη περατωθέντων έργων τα 721. Στον
πίνακα 5.1 παρουσιάζονται στοιχεία για τα έργα που είχαν περατωθεί έως τα τέλη
του 2007.
Πίνακας 5.1: Αριθµός έργων του ΤΣ που περατώθηκαν το 2007 και κατά τα
προηγούµενα έτη.

Κράτος µέλος

EL

Συνολικός
αριθµός
έργων ΤΑ
την περίοδο
2000-2006

Έργα περατωθέντα το 2007

Αριθµός
των έργων

Συνολικό
ποσό που
καταβλήθηκε
σε ευρώ

Έργα περατωθέντα το 20022006

Αριθµός
έργων

Συνολικό ποσό
που
καταβλήθηκε σε
σε ευρώ

Αριθµός
έργων που
δεν είχαν
περατωθεί
στα τέλη του
2007

Τσεχική
∆ηµοκρατία

31

31

Εσθονία

12

12

Ελλάδα

124

7

279.014.171,23

17

305.593.888,69

100

Ισπανία

407

26

370.739.722,09

46

1.717.885.020,70

335

Ιρλανδία

10

3

250.368.797,00

Κύπρος

2

2

Λεττονία

22

22

Λιθουανία

22

22

Ουγγαρία

10

10

Mάλτα

3

3

Πολωνία

65

65

Πορτογαλία

109

7

261.667.677,57

7

11

272.118.226,90

7
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Κράτος µέλος

Συνολικός
αριθµός
έργων ΤΑ
την περίοδο
2000-2006

Έργα περατωθέντα το 2007

Αριθµός
των έργων

Συνολικό
ποσό που
καταβλήθηκε
σε ευρώ

Έργα περατωθέντα το 20022006

Αριθµός
έργων

Συνολικό ποσό
που
καταβλήθηκε σε
σε ευρώ

Αριθµός
έργων που
δεν είχαν
περατωθεί
στα τέλη του
2007

Σλοβενία

11

11

Σλοβακία

10

10

838

40

911.421.570,89

77

2.545.965.933,29

721

Κατά το 2007, περατώθηκαν 14 πρώην έργα ISPA ύψους 89 εκατοµµυρίων EUR. Ως
εκ τούτου, ο συνολικός αριθµός των περατωθέντων πρώην έργων ISPA για την
περίοδο 2000-2006 έφθασε τα 50 ενώ των µη περατωθέντων έργων τα 304. Ο
πίνακας 5.2 παρέχει στοιχεία ανά χώρα για τα περατωθέντα πρώην έργα ISPA.
Πίνακας 5.2: Αριθµός πρώην έργων ISPA που περατώθηκαν το 2007 και κατά τα
προηγούµενα έτη.
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Συνολικός
αριθµός
πρώην
έργων
ISPA την
περίοδο
2000-2006

Έργα περατωθέντα το
2007
Αριθµός
έργων

Συνολικό ποσό
που
καταβλήθηκε
σε ευρώ

Έργα περατωθέντα την
περίοδο 2000-2006
Αριθµός
έργων

Συνολικό ποσό
που
καταβλήθηκε
σε ευρώ

Αριθµός έργων
που δεν είχαν
περατωθεί στα
τέλη του 2007

38

Βουλγαρία

38

Τσεχική
∆ηµοκρατία

27

2

36.838.453,19

7

124.496.115,65

18

Εσθονία

25

2

3.487.155,90

8

45.070.156,40

15

Λεττονία

24

2

17.530.155,17

2

18.416.589,32

20

Λιθουανία

29

1

19.816.800,00

5

66.724.564,61

23

Ουγγαρία

37

7

2.526.165,16

30

Πολωνία

65

3

4.673.775,30

1

5.377.712,03

61

Ρουµανία

63

2

1.794.821,78

0

1.794.821,78

61

Σλοβενία

17

4

11.159.700,50

13

Σλοβακία

29

2

4.726.875,55

2

6.880.841,36

25

354

14

88.868.036,89

36

282.446.666,81

304
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2.

Οικονοµικό περιβάλλον και προϋποθέσεις χρηµατοδότησης
Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1164/94, που διέπει το Ταµείο Συνοχής για έργα που
εγκρίθηκαν πριν από τα τέλη του 20061, προσδίδει µακροοικονοµική διάσταση στη
χρησιµοποίηση του Ταµείου. Ο κανονισµός ορίζει ότι «το Ταµείο δεν χρηµατοδοτεί
κανένα νέο έργο ή, σε περίπτωση σηµαντικών έργων, κανένα νέο στάδιο έργου, σε
κράτος µέλος σε περίπτωση που το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία
κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής, διαπιστώσει ότι, το κράτος µέλος δεν έχει
εφαρµόσει το πρόγραµµα [σταθερότητας ή σύγκλισης] κατά τρόπον ώστε να
αποφευχθεί ένα υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα». Η παραπάνω διάταξη
αντικατοπτρίζει το ρόλο του Ταµείου Συνοχής ως οργάνου δηµοσιονοµικής στήριξης
σε εθνικό επίπεδο, το οποίο βοηθά τα κράτη µέλη να διατηρούν τη µακροοικονοµική
πειθαρχία.
Κατά το 2007 τρία κράτη µέλη επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από το Ταµείο
Συνοχής (η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Ουγγαρία και η Πολωνία) έγιναν αποδέκτες
πρόσθετων µέτρων της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος που, σύµφωνα µε τον
προαναφερόµενο κανονισµό, υπό ορισµένες προϋποθέσεις µπορεί να συνεπάγεται
αναστολή της χρηµατοδότησης από το Ταµείο. Ωστόσο τελικά δεν κρίθηκε αναγκαία
η εφαρµογή του µέτρου αυτού για καµία από τις εν λόγω χώρες. Το 2008 το
Συµβούλιο αποφάσισε να άρει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος για την
Πολωνία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία.
Η Τσεχική ∆ηµοκρατία από τον Ιούλιο του 2004 µε απόφαση του Συµβουλίου
υπόκειται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος. Το έτος 2008 είχε οριστεί ως
καταληκτική χρονολογία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος. Τον Ιούλιο
του 2007 το Συµβούλιο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Τσεχική ∆ηµοκρατία δεν
είχε εγκρίνει κατάλληλα µέτρα προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις συστάσεις που
της είχε απευθύνει τον Ιούλιο του 2004. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία, επειδή δεν είναι
µέλος της ευρωζώνης, χαίρει ειδικής παρέκκλισης από την εφαρµογή περαιτέρω
µέτρων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος. Τον Οκτώβριο του
2007, το Συµβούλιο εξέδωσε µόνο µια νέα σειρά συστάσεων κατά την έννοια του
άρθρου 104 παράγραφος 7 της Συνθήκης2. ∆εν υπήρξε αναστολή της στήριξης από
το Ταµείο Συνοχής. Το Συµβούλιο εξέδωσε τη γνωµοδότησή του για την τελευταία
επικαιροποίηση του τσεχικού προγράµµατος σύγκλισης στις 4 Μαρτίου 2008. Το
γενικό συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει είναι ότι το πρόγραµµα είναι συνεπές µε τη
διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος έως το 2008. Τον Ιούνιο του 2008 το
Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση άρσης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος για
την Τσεχική ∆ηµοκρατία. Η διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος για την Ουγγαρία
ξεκίνησε το 2004. Η µέχρι σήµερα αδυναµία της Ουγγαρίας να αναλάβει
αποτελεσµατική δράση, ανταποκρινόµενη στις συστάσεις του Συµβουλίου,
επισηµάνθηκε σε δύο περιπτώσεις: τον Ιανουάριο του 2005 και το Νοέµβριο του
2005. Ωστόσο, σε καµία από τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν πρότεινε η Επιτροπή στο
Συµβούλιο αναστολή των υποχρεώσεων που είχε αναλάβει το Ταµείο Συνοχής. Η
τελευταία σειρά συστάσεων σχετικά µε το υπερβολικό έλλειµµα της Ουγγαρίας

1
2
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Bάσει του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου, στην κωδικοποιηµένη
έκδοση που υπέβαλε η Επιτροπή.
Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, άρθρο 104, για τα υπερβολικά δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα
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εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε βάση µια νέα απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 104
παράγραφος 7 τον Οκτώβριο του 2006. Τον Ιούλιο του 2007 το Συµβούλιο κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι η Ουγγαρία είχε αρχίσει να συµµορφώνεται προς τις συστάσεις.
Το Νοέµβριο του 2006 το Συµβούλιο εξέδωσε για την Πολωνία απόφαση, βάσει του
άρθρου 104 παράγραφος 8, σύµφωνα µε την οποία οι ενέργειες στις οποίες είχε
προβεί η Πολωνία για τη διόρθωση του υπερβολικού της ελλείµµατος, σύµφωνα µε
τις συστάσεις του Συµβουλίου του 2004, αποδεικνύονταν ανεπαρκείς. Το
Φεβρουάριο του 2007 εκδόθηκαν νέες συστάσεις για την εν λόγω χώρα. Το
∆εκέµβριο 2007 το Συµβούλιο έκρινε ότι τα µέτρα που είχε λάβει η Πολωνία ήταν
σύµφωνα µε τις τελευταίες αυτές συστάσεις. Τον Ιούλιο του 2008 το Συµβούλιο ήρε
τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος για την Πολωνία.
Στα τέλη του 2007 δύο άλλα κράτη µέλη που ήταν επιλέξιµα για χρηµατοδότηση
από το Ταµείο Συνοχής (Πορτογαλία και Σλοβακία) εξακολουθούσαν να υπόκεινται
στη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος. Ωστόσο κατά τη διάρκεια του 2007 δεν
λήφθηκαν µέτρα για καµία από τις εν λόγω χώρες στο πλαίσιο της διαδικασίας
υπερβολικού ελλείµµατος ούτε ανεστάλη η χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής.
Τον Ιούνιο του 2008 το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση άρσης της διαδικασίας
υπερβολικού ελλείµµατος και για τα δύο κράτη.
Με τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1084/2006 που διέπει το Ταµείο Συνοχής για την
περίοδο 2007-20133 διευκρινίστηκαν πολλές ασάφειες που περιέβαλλαν την
εφαρµογή της υπό αίρεση συνδροµής του Ταµείου Συνοχής κατά το παρελθόν. Ο εν
λόγω κανονισµός προβλέπει ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 8, η
Επιτροπή µπορεί να αναστείλει τη συνδροµή του Ταµείου Συνοχής. Το Συµβούλιο,
µε τη σειρά του, µπορεί να αποφασίσει να αναστείλει το σύνολο ή ένα µέρος των
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του έτους που
έπεται του έτους έκδοσης της απόφασης. Εάν, στη συνέχεια, το Συµβούλιο
διαπιστώσει, στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, ότι το κράτος
µέλος προέβη στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, αυτό συνεπάγεται αυτοµάτως
την έκδοση απόφασης για άρση της αναστολής των υποχρεώσεων που ανέλαβε το
Ταµείο Συνοχής. Θεσπίζονται κανόνες για την επανεγγραφή στον προϋπολογισµό
των πιστώσεων υποχρεώσεων που έχουν ανασταλεί.
3.

Επιθεωρήσεις
Οι επιθεωρήσεις όσον αφορά την περάτωση των έργων του Ταµείου Συνοχής
σχετικά µε την περίοδο 1994-1999 κάλυψε το 10% των έργων του Ταµείου Συνοχής,
ποσοστό που αντιστοιχεί στο 20% των δαπανών που συγχρηµατοδοτήθηκαν κατά
την εν λόγω περίοδο. Ο επιτόπιος έλεγχος ολοκληρώθηκε το 2003 και οι βασικές
ελλείψεις που διαπιστώθηκαν αφορούσαν πληµµελείς διοικητικές εξακριβώσεις µε
αποτέλεσµα την κάλυψη µη επιλέξιµων δαπανών και πολυάριθµες παραβιάσεις των
κανόνων περί δηµοσίων διαγωνισµών. Το 2007, µε αποφάσεις της Επιτροπής
περατώθηκαν για την Ισπανία οι διαδικασίες για τρία έργα, ενώ για την Πορτογαλία
περατώθηκε η διαδικασία για ένα έργο σε συνέχεια αποδοχής της από το οικείο
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για την ίδρυση Ταµείου
Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/1994.
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κράτος µέλος. Οι υπόλοιπες διαδικασίες χρηµατοοικονοµικής διόρθωσης (8 έργα: 4
στην Ισπανία, 1 στην Ελλάδα και 3 στην Πορτογαλία) που είναι απόρροια του ίδιου
αυτού οικονοµικού ελέγχου θα ολοκληρωθούν το 2008.
Όσον αφορά την περίοδο 2000-2006, ο έλεγχος που διενεργήθηκε το 2007
επικεντρώθηκε σε οικονοµικούς ελέγχους παρακολούθησης, ώστε να εξακριβωθεί η
αποτελεσµατική εφαρµογή των συστάσεων, οι οποίες είχαν διατυπωθεί το 2005
σχετικά µε το σύστηµα και η περαιτέρω δοκιµασία συµµόρφωσης των δαπανών των
έργων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε, επίσης, στις δραστηριότητες των εθνικών
φορέων ελέγχου, µεταξύ άλλων στην εξακρίβωση της ποιότητας των ελέγχων των
συστηµάτων, στους δειγµατοληπτικούς ελέγχους και σε άλλα θέµατα που άπτονται
της εκπόνησης της δήλωσης περάτωσης. Πραγµατοποιήθηκαν περίπου 20 αποστολές
ελέγχου: 7 αποστολές στο πλαίσιο της έρευνας του Ταµείου Συνοχής της ΕΕ-14· 2
αποστολές στο πλαίσιο του ελέγχου των δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών· 3
αποστολές στο πλαίσιο του ελέγχου του φορέα περάτωσης και 8 αποστολές σχετικά
µε τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία.
Συνεχίστηκαν οι διαδικασίες οικονοµικής διόρθωσης που κρίθηκαν αναγκαίες από
τους ελέγχους των έργων του Ταµείου Συνοχής που είχαν διενεργηθεί πριν από το
2007. Όσον αφορά την Ισπανία, απεστάλησαν επιστολές τελικής θέσης και για τα 14
εκκρεµούντα έργα. Όσον αφορά την Πορτογαλία, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες
για 3 έργα µε την αποδοχή των διορθώσεων από το οικείο κράτος µέλος ενώ
εκκρεµούν διαδικασίες για 3 έργα. Όσον αφορά την Ελλάδα, η διαδικασία για την
κατ' αποκοπή διόρθωση για ένα οριζόντιο ζήτηµα σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών ολοκλήρωσε το στάδιο των ακροάσεων και εκκρεµούν δύο ακόµη έργα.
Όλες οι εναποµένουσες διαδικασίες θα περατωθούν το 2008.
Το 2007, άλλοι οικονοµικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν αφορούσαν την εξέταση των
δηλώσεων περάτωσης που είχαν υποβληθεί για την περάτωση των έργων του
Ταµείου Συνοχής της περιόδου 2000-2006, την εξέταση των ετήσιων εκθέσεων
ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1386/2002 και τη
συµµετοχή στις σχετικές ετήσιες διµερείς συναντήσεις µε τους εθνικούς φορείς
ελέγχου.
Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης για το 2007, όσον
αφορά τη λειτουργία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου, εκδόθηκε γνώµη
χωρίς επιφυλάξεις για το σύστηµα σε 7 κράτη µέλη (Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία –
τοµέας µεταφορών, Λεττονία, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβενία).
Για έξι κράτη µέλη εκδόθηκε γνώµη µε επιφυλάξεις λόγω της ύπαρξης ελλείψεων µε
ήπιο αντίκτυπο σε βασικές πτυχές του συστήµατος (Βουλγαρία - τοµέας
περιβάλλοντος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λιθουανία, Ρουµανία και Ισπανία).
Για τα υπόλοιπα πέντε κράτη µέλη εκδόθηκε γνώµη µε επιφυλάξεις µε σηµαντικό
αντίκτυπο λόγω σοβαρών ελλείψεων που επηρέαζαν βασικές πτυχές του συστήµατος
(Βουλγαρία – µεταφορικός τοµέας, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Ουγγαρία - τοµέας
περιβάλλοντος, Πολωνία και Σλοβακία). Σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθόρισε η
Γενική ∆ιεύθυνση λόγω των σηµαντικών ελλείψεων στα συστήµατα που
συνεπάγονται απαράδεκτους κινδύνους για τις πληρωµές το 2007, η Γενική
∆ιεύθυνση διατύπωσε επιφύλαξη γι’ αυτά τα πέντε κράτη µέλη.
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4.

Παρατυπίες
Το 2007, η OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέµηση της Απάτης)
ανέλαβε την εκτέλεση δύο αποστολών για τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων βάσει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2185/964 σχετικά µε τέσσερις υποθέσεις εξωτερικής
έρευνας που διεξάγονται προς το παρόν όσον αφορά θέµατα του Ταµείου Συνοχής.
Επειδή οι υποθέσεις αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη δεν είναι δυνατό να διατυπωθούν
περαιτέρω παρατηρήσεις επ' αυτών για λόγους λειτουργίας και πιθανών δικαστικών
διαδικασιών.
Το 2007, τα κράτη µέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1831/945 92 περιπτώσεις παρατυπιών που είχαν αντίκτυπο σε
συγχρηµατοδοτούµενα
έργα
και
αφορούσαν
ποσό
ύψους
110 222 823 EUR. Aπό το ποσό αυτό, ανακτήθηκαν 63 686 298 EUR ενώ πρόκειται
να ανακτηθεί και το υπόλοιπο. Τα κράτη µέλη µε τις περισσότερες περιπτώσεις
παρατυπιών είναι η Ελλάδα και η Ισπανία (26 και 34 αντίστοιχα, δηλαδή πάνω από
το 50% του συνόλου). Οι περιπτώσεις παρατυπιών που κοινοποίησε η Ελλάδα
αφορούν
ποσό
ύψους
67 259 450 EUR από τα οποία ανακτήθηκαν τα 57 788 966 EUR. Η Ιρλανδία
κοινοποίησε στην Επιτροπή µόνο µια περίπτωση παρατυπίας, αλλά ο οικονοµικός
της
αντίκτυπος
που
ανέρχεται
σε
6 638 190 EUR είναι σηµαντικός έναντι του µέσου ύψους των κοινοποιήσεων. Ο
αριθµός των κοινοποιήσεων µειώθηκε έναντι του προηγουµένου έτους6. Τα
αριθµητικά στοιχεία υποδηλώνουν βελτίωση της διαδικασίας κοινοποίησης
παρατυπιών εκ µέρους των «παλαιών δικαιούχων κρατών µελών», σύµφωνα µε τις
υποχρεώσεις που τους επιβάλλει το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, λαµβανοµένης υπόψη
της συµµετοχής της Κοινότητας στα συγχρηµατοδοτούµενα από το Ταµείο Συνοχής
έργα, η πειθαρχία των κρατών µελών σε θέµατα ανακοίνωσης των παρατυπιών
πρέπει να βελτιωθεί.
Τα βασικά είδη παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν είναι: µη επιλέξιµες δαπάνες και
παραβιάσεις των κανόνων περί δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών. Οι δύο αυτές
κατηγορίες καλύπτουν σχεδόν το 75% του συνόλου των υποθέσεων που
κοινοποιήθηκαν.

5.

Αξιολόγηση
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη διεξάγουν εκτίµηση και αξιολόγηση όλων των
συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Τα έργα που πρέπει να χρηµατοδοτούνται από το
ταµείο εγκρίνονται από την Επιτροπή σε συµφωνία µε τα δικαιούχα κράτη µέλη.
Κάθε αίτηση ενίσχυσης συνοδεύεται από ανάλυση κόστους-οφέλους του έργου. Η
ανάλυση κόστους-οφέλους πρέπει να καταδεικνύει ότι τα κοινωνικο-οικονοµικά
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ΕΕ L 292 της 15.10.1996, σ.2.
ΕΕ L 191 της 29.07.2005, σελ.1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2168/2005 (ΕΕ L 345 της 21.12.2005, σελ. 15).
2006: αριθµός κοινοποιηµένων υποθέσεων = 228· συνολικό ποσό σχετικό µε τις κοινοποιήσεις = 186
604 797EUR
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οφέλη σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο είναι αναλογικά προς τους χρησιµοποιούµενους
οικονοµικούς πόρους. Η Επιτροπή εξετάζει την ανάλυση αυτή υπό το πρίσµα των
αρχών που προβλέπονται στον οδηγό για τη διεξαγωγή ανάλυσης κόστους-οφέλους.
Ο οδηγός, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2003, επικαιροποιήθηκε πρόσφατα,
ώστε να συµπεριλάβει την εξέλιξη των κοινοτικών πολιτικών, τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα και το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα
λάβουν χρηµατοδότηση τα σηµαντικότερα έργα κατά την περίοδο προγραµµατισµού
2007-2013. Κατά το 2007, η Επιτροπή υποστήριξε τα κράτη µέλη µέσω της
ανάληψης µέτρων για την ενίσχυση των ικανοτήτων µε στόχο τη βελτίωση της
συνοχής των εκ των προτέρων χρηµατοπιστωτικών και οικονοµικών αναλύσεων των
έργων. Για το σκοπό αυτό, είναι ήδη έτοιµο προς λειτουργία ειδικό λογισµικό και
ένα έγγραφο κατευθυντήριων γραµµών: το εν λόγω έγγραφο εγκρίθηκε το 2006 και
καθορίζει τη µεθοδολογία που πρέπει να χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή της
ανάλυσης κόστους-οφέλους. Στο έγγραφο εκτίθενται ορισµένες γενικές αρχές της
ανάλυσης κόστους-οφέλους µαζί µε µια σειρά κανόνες εργασίας και ενθαρρύνονται
τα κράτη µέλη να αναπτύξουν τις δικές τους κατευθυντήριες γραµµές για την
ανάλυση κόστους-οφέλους.
Επιπλέον, η Επιτροπή διεξάγει εκ των υστέρων αξιολόγηση βάσει δειγµάτων
συγχρηµατοδοτούµενων έργων από το Ταµείο Συνοχής. Η τελευταία αξιολόγηση
που δηµοσιεύτηκε το 2005 εξετάζει δείγµα 200 έργων που είχαν υλοποιηθεί την
περίοδο 1993-2002. Η επόµενη εκ των υστέρων αξιολόγηση προγραµµατίζεται να
δροµολογηθεί το 2009 και θα εξετάζει έργα που υλοποιήθηκαν την περίοδο 20002006.
6.

Πληροφόρηση και δηµοσιότητα
Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του 2006, οι συζητήσεις µε τα κράτη µέλη για
τα θέµατα του Ταµείου Συνοχής εξετάζονται, από την 1η Ιανουαρίου 2007, στο
πλαίσιο της επιτροπής συντονισµού των ταµείων, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006.
Εκτός από τα ζητήµατα που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για το ΕΤΠΑ και το
Ταµείο Συνοχής (τεχνική βοήθεια, έλεγχοι, δηµοσιονοµικά θέµατα, κ.λπ.), ορισµένα
θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος για το Ταµείο Συνοχής εκτέθηκαν ή συζητήθηκαν
στις ακόλουθες συναντήσεις της συντονιστικής επιτροπής των ταµείων: τον
Ιανουάριο «Υλοποίηση µεταβατικών διατάξεων (άρθρο 5 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006)»· το Φεβρουάριο «Συµπληρωµατικότητα µεταξύ
της χρηµατοδότησης δράσεων στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του
Ταµείου Συνοχής και άλλων κοινοτικών µέσων»· το Μάιο "Ενδιάµεση
επικαιροποίηση των διαφόρων ειδών µέτρων τεχνικής βοήθειας»· και τον Ιούλιο
«Κατευθυντήριες γραµµές για τον καθορισµό των δηµοσιονοµικών σχετικά µε
παραβιάσεις των κανόνων που αφορούν τους δηµόσιους διαγωνισµούς» και µια
«Μελέτη για τις περιφερειακές δαπάνες του ΕΤΠΑ και του Ταµείου Συνοχής».
Όσον αφορά τα µέτρα της Επιτροπής για την ενηµέρωση και τη δηµοσιότητα, το
2007, βασικό επίκεντρο αποτέλεσε η υλοποίηση των απαιτήσεων δηµοσιότητας για
την περίοδο 2007-2013
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Η Επιτροπή διοργάνωσε επίσης µεγάλη διάσκεψη στις Βρυξέλλες στις 25 και 26
Νοεµβρίου µε θέµα: «Αφήγηση της Ιστορίας - Μαζί στην Επικοινωνία της
Πολιτικής για τη Συνοχή)». Συµµετείχαν πάνω από 500 ανώτεροι υπάλληλοι
αρµόδιοι για θέµατα της επικοινωνίας από ολόκληρη την Ευρώπη (πρακτικά της
εκδήλωσης διατίθενται στην ιστοθέση της Γ∆ REGIO7. Όσον αφορά τα νέα
προγράµµατα, η δικτύωση µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών και των
περιφερειών θα βελτιωθεί µέσω του δικτύου ("INFORM") που θα επιτρέπει την
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέµατα επικοινωνίας των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής.
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http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/conferences/november07/sources_en.cfm
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