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Ειςαγωγικϐ ςημεύωμα 

            Με την ευκαιρύα 

δημοςύευςησ του δεϑτερου Newsletter τησ Έδρασ JEAN MONNET «Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ & 

Έλεγχοσ»,  ςασ πληροφοροϑμε ϐτι ξεκύνηςε η λειτουργύα τησ ιςτοςελύδασ τησ Έδρασ.  

            Η ιςτοςελύδα, διαθϋςιμη ςε δϑο γλώςςεσ Ελληνικϊ και Αγγλικϊ, ςτηρύζεται ςε ϋναν απλϐ και εϑχρηςτο 

ςχεδιαςμϐ, ενώ παρϊλληλα ϋχει ςχεδιαςτεύ ςϑμφωνα με το πρϐτυπο WCAG 2.0 για εξαςφϊλιςη 

προςβαςιμϐτητασ ατϐμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ. 

            Ενημερώνεται ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, και περιλαμβϊνει τη Βϊςη Δεδομϋνων τησ Έδρασ, δηλαδό 

τη ςυλλογό πρωτογενοϑσ και δευτερογενοϑσ υλικοϑ ςε θϋματα δημοςιονομικόσ διακυβϋρνηςησ τησ ΕΕ και 

ελϋγχου, το Ενημερωτικϐ Δελτύο (Newsletter) το οπούο παρϋχει πληροφορύεσ για τη δραςτηριϐτητα τησ 

Έδρασ, εκπαιδευτικϐ υλικϐ για το δημοςιονομικϐ δύκαιο τησ ΕΕ, το κανονιςτικϐ πλαύςιο και το πλαύςιο 

δημοςιονομικόσ διακυβϋρνηςησ τησ ΕΕ καθώσ και εθνικϋσ επιλογϋσ, νομικϊ και δημοςιονομικϊ ζητόματα τησ ΕΕ, 

υλικϐ για την Πολιτικό υνοχόσ τησ ΕΕ και τισ Αρχϋσ Δημϐςιασ Διούκηςησ που εφαρμϐζονται ςτην ΕΕ, καθώσ και 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με εκδηλώςεισ ϐπωσ ςυνϋδρια και διαλϋξεισ.  

Η διεϑθυνςη τησ ιςτοςελύδασ εύναι:  
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr 
 

 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/


 

 
 

Έδρα JEAN MONNET  
Δημοζιονομική Διακσβέρνηζη ηης ΕΕ 

και Έλεγτος  

 

          
 

 

 

                                       Study Visit 
                                                     Πραγματοποιόθηκε η πρώτη επύςκεψη μελϋτησ (study visit)  
                                                     ςτισ Βρυξϋλλεσ ςτισ 26 με 28 Υεβρουαρύου 2018. 
 

                                       Πρώτο ετόςιο Συνϋδριο Έδρασ                                                                 

                                                     Σην Παραςκευό, 16 Μαρτύου 2018 πραγματοποιόθηκε ςτην  
                                                     αύθουςα υνεδρύων του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ το πρώτο  
                                                     ςυνϋδριο τησ Έδρασ JEAN MONNET «Δημοςιονομικό  
                                                     Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ και Έλεγχοσ» με τη ςυμμετοχό του  
                                                     Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου για την παρουςύαςη τησ  
                                                     Ετόςιασ Έκθεςησ για το οικονομικϐ ϋτοσ 2016. 
 

                                        2 ΜαϏου 2018 – Ημερομηνύα ορϐςημο ςτη  
                                        ςυζότηςη για το δημοςιονομικϐ μϋλλον τησ  
                                        Ευρώπησ 
                                                      Βαςικϐ ορϐςημο ςτη ςυζότηςη για το μϋλλον τησ Ευρώπησ εύναι  
                                                      η Σετϊρτη, 2 ΜαϏου 2018, ημερομηνύα κατϊ την οπούα η Ευρωπαώκό  
                                                      Επιτροπό θα δημοςιοποιόςει τισ προτϊςεισ τησ ςχετικϊ με την  
                                                      μετεξϋλιξη του Προϒπολογιςμοϑ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (ΕΕ),  
                                                      ςτο πλαύςιο του Πολυετοϑσ Δημοςιονομικοϑ Πλαιςύου 2021-2027. 

                                         
                                       Ο προγραμματιςμϐσ δημοςιονομικοϑ ελϋγχου  
                                       ςτην ΕΕ για το 2018 
                                                     Σο Ελεγκτικϐ υνϋδριο τησ ΕΕ καταρτύζει ετόςιο πρϐγραμμα  
                                                     ελϋγχων, μϋςω των οπούων εξετϊζει τη διαδικαςύα  
                                                     αλλϊ και την ουςύα (αποτελϋςματα) τησ δημοςιονομικόσ  
                                                     διακυβϋρνηςησ τησ ΕΕ. 
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            Ο κϊτοχοσ τησ Έδρασ, καθηγητόσ Δ. 

κιαδϊσ και η υποψόφια διδϊκτωρ, μϋλοσ τησ 

ομϊδασ ϋργου Κ. Σςαλαμποϑνη πραγματοπούηςαν 

την πρώτη επύςκεψη μελϋτησ (study visit) ςτισ 

Βρυξϋλλεσ, ςτισ 26 με 28 Υεβρουαρύου 2018.  

            Επιςκϋφτηκαν τον Εκτελεςτικϐ Οργανιςμϐ 

Εκπαύδευςησ, Οπτικοακουςτικών Θεμϊτων και 

Πολιτιςμοϑ (EACEA) ϐπου ςυναντόθηκαν με τη 

χειρύςτρια του ϋργου τησ Έδρασ, ςε επύπεδο ΕΕ, 

προκειμϋνου να ςυζητόςουν θϋματα διαχεύριςησ και 

υλοπούηςησ.  

            Επιςκϋφτηκαν το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο 

ϐπου παρακολοϑθηςαν ςυνεδριϊςεισ 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών μεταξϑ των οπούων 

και τη ςυνεδρύαςη τησ Επιτροπό Οικονομικόσ και 

Νομιςματικόσ Πολιτικόσ με θϋμα «Νομιςματικϐσ 

διϊλογοσ με τον Mario Draghi, Πρϐεδρο τησ 

Ευρωπαώκόσ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ».  

           

 

 

 

 

 

            Επύςησ, επιςκϋφθηκαν τη βιβλιοθόκη του 

Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου ϐπου ςυγκϋντρωςαν 

υλικϐ ςχετικϊ με τη δημοςιονομικό διακυβϋρνηςη 

τησ ΕΕ, κυρύωσ ςε επύπεδο μελετών που ϋχουν 

εκπονόςει εύτε οι υπηρεςύεσ επιςτημονικόσ 

τεκμηρύωςησ των εργαςιών του Κοινοβουλύου εύτε 

εξωτερικού εμπειρογνώμονεσ προσ υποςτόριξη των 

εργαςιών του Κοινοβουλύου.  

           Ακϐμη, ςτισ 27 Υεβρουαρύου 2018, 

παρακολοϑθηςαν ςεμινϊριο τησ Επιτροπόσ 

Περιφερειών τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ με θϋμα την 

ιδιαύτερη ςημαςύα τησ ποιϐτητασ τησ διακυβϋρνηςησ 

για την κοινωνικοοικονομικό ανϊπτυξη.  

            το ςεμινϊριο με ομιλητϋσ τουσ Καθηγητό  B. 

Rothstein και βοηθϐ Καθηγητό N. Charron απϐ το 

Ινςτιτοϑτο Ποιϐτητασ τησ Διακυβϋρνηςησ και τον M. 

Gilland, υπεϑθυνο τησ μονϊδασ πολιτικόσ ανϊπτυξησ 

και οικονομικόσ ανϊλυςησ τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ 

Περιφερειακόσ Πολιτικόσ και Αςτικόσ Ανϊπτυξησ τησ 

Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, παρουςιϊςτηκε ο 

ευρωπαώκϐσ δεύκτησ ποιϐτητασ τησ διακυβϋρνηςησ 

(EQI), ϋκδοςη του 2017, ο οπούοσ αναπτϑχθηκε απϐ 

το Ινςτιτοϑτο Ποιϐτητασ τησ Διακυβϋρνηςησ του 

Πανεπιςτημύου του Γκϋτεμποργκ και αποτελεύ τον 

μϐνο δεύκτη μϋτρηςησ τησ θεςμικόσ ποιϐτητασ που 

εύναι διαθϋςιμη ςε περιφερειακϐ επύπεδο ςτην 

Ευρωπαώκό Ένωςη, καταγρϊφοντασ τισ αντιλόψεισ  

 
 

 
     Πραγματοποιόθηκε η πρώτη επύςκεψη μελϋτησ (study visit) ςτισ Βρυξϋλλεσ 
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και τισ εμπειρύεσ ςχετικϊ με τη διαφθορϊ του μϋςου 

πολύτη, καθώσ και ςε ποιο βαθμϐ ο μϋςοσ πολύτησ 

αξιολογεύ τισ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ ςτην περιοχό 

κατοικύασ του.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           το ςεμινϊριο ϐπου ςυμμετεύχαν εκπρϐςωποι 

εθνικών Κοινοβουλύων, και ϊλλων εθνικών 

οργανιςμών, ερευνητϋσ και ανώτεροι υπϊλληλοι 

Ευρωπαώκών οργϊνων, εκπρϐςωποι Πανεπιςτημύων 

και δεξαμενών ςκϋψησ, απαντόθηκαν καύρια 

ερωτόματα που αφοροϑν την ποιϐτητα τησ 

διακυβϋρνηςησ ςτισ Ευρωπαώκϋσ Περιφϋρειεσ, ϐπωσ 

τι εύναι η ποιϐτητα τησ διακυβϋρνηςησ και γιατύ εύναι 

τϐςο ςημαντικό για το μϋλλον τησ οικονομικόσ και 

δημοκρατικόσ ανϊπτυξησ τησ Ευρώπησ.  

 

 

Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ: 
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/EQI-Quality-of-
Government-in-EU-Regions.aspx 
 
 

 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/EQI-Quality-of-Government-in-EU-Regions.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/EQI-Quality-of-Government-in-EU-Regions.aspx
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            Στισ 16 Μαρτύου 2018, ημϋρα Παραςκευό, 

πραγματοποιόθηκε ςτην αύθουςα υνεδρύων του 

Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ το πρώτο ςυνϋδριο τησ 

Έδρασ JEAN MONNET «Δημοςιονομικό 

Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ και Έλεγχοσ» με τη ςυμμετοχό 

του Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου για την 

παρουςύαςη τησ Ετόςιασ Έκθεςησ για το οικονομικϐ 

ϋτοσ 2016. 

            την πρώτη ςυνεδρύα με τύτλο: Πτυχϋσ 

Ευρωπαώκόσ Διακυβϋρνηςησ ςτη ςυζότηςη για το 

μϋλλον τησ Ευρώπησ, με προεδρεϑοντα τον 

Αναπληρωτό Καθηγητό του Πανεπιςτημύου 

Μακεδονύασ, Ιωϊννη Παπαδϐπουλο, 

παρουςιϊςτηκαν οι ειςηγόςεισ των: Ελευθερύασ 

Υτακλϊκη, Περιφερειακόσ υμβοϑλου Νοτύου 

Αιγαύου, τ. Αντιπεριφερειϊρχη, Τπ.Διδϊκτωρ 

Πανεπιςτόμιου Αιγαύου με θϋμα «Ευρωπαώκό 

Διακυβϋρνηςη και Περιφϋρειεσ τησ ΕΕ: Προκλόςεισ 

για την Πολιτικό υνοχόσ εν ϐψει τησ νϋασ 

προγραμματικόσ περιϐδου», Κατερύνασ αββαώδου 

Επύκουρησ Καθηγότριασ, ΑΠΘ, με θϋμα «Σο μϋλλον 

τησ δημοςιονομικόσ διακυβϋρνηςησ τησ ΕΕ: το 

Ευρωπαώκϐ Δημοςιονομικϐ υμβοϑλιο και τα εθνικϊ 

Δημοςιονομικϊ υμβοϑλια» και Δημητρύου κιαδϊ, 

Καθηγητό, Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ και κατϐχου  

 

 

 

 

 

 

τησ Έδρασ JEAN MONNET "Δημοςιονομικό 

Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ και Έλεγχοσ" με θϋμα  

«Ευρόματα ελϋγχων του Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ 

υνεδρύου: Σο παρϊδειγμα τησ Έκθεςησ 7/2018 για 

την προενταξιακό βοόθεια τησ ΕΕ προσ την 

Σουρκύα».        

 

            τη δεϑτερη υνεδρύα με τύτλο: Ο ϋλεγχοσ ςτη 

δημοςιονομικό διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ: Ευρόματα και 

Διαπιςτώςεισ, με προεδρεϑοντα τον Καθηγητό, τ. 

Πρϑτανη, Κοςμότορα χολόσ ΚΑΕΣ του 

Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ Ηλύα Κουςκουβϋλη, 

παρουςιϊςτηκαν οι ειςηγόςεισ των: Νύκου Μηλιώνη, 

Μϋλουσ Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου, 

Αντιπροϋδρου Ελληνικοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου με 

θϋμα «Ο ϋλεγχοσ ςυμμϐρφωςησ (compliance audit): 

Εννοιολογικό προςϋγγιςη και εφαρμογό απϐ το 

Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο – Σο παρϊδειγμα τησ 

δόλωςησ αξιοπιςτύασ» και  Ιουλύασ Παπαθεοδώρου,  

 

 
 

 
     Πραγματοποιόθηκε το πρώτο ςυνϋδριο τησ Έδρασ Jean Monnet  
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Διευθϑντριασ Γραφεύου κ. Μηλιώνη, Παρϋδρου 

Ελληνικοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου με θϋμα «Ο 

ϋλεγχοσ επιδϐςεων (performance audit): Έννοια και 

εφαρμογό μϋςα απϐ τισ ειδικϋσ εκθϋςεισ του 

Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου».   

            Η κυρύα Υτακλϊκη, ςτην ειςόγηςό τησ, 

επεςόμανε ϐτι ϐςον αφορϊ την Πολιτικό υνοχόσ 

μετϊ το 2020, διαμορφώνονται νϋα δεδομϋνα ςτην 

ανϊπτυξη των περιφερειών. Υαύνεται να εύναι τρύα 

τα ςενϊρια για το μϋλλον. Τποςτόριξη ϐλων των 

Ευρωπαώκών Περιφερειών με τη διατόρηςη του 

επιπϋδου δαπανών, υποςτόριξη μϐνο των λιγϐτερο 

ανεπτυγμϋνων και μεταβατικών Περιφερειών, κϊτι 

το οπούο ςημαύνει ϐτι πολλϋσ Ελληνικϋσ περιφϋρειεσ 

θα ςτερηθοϑν πϐρουσ και υποςτόριξη μϐνο των 

κρατών μελών τησ ςυνοχόσ με κύνδυνο 

αποδυνϊμωςησ του ρϐλου των περιφερειών. 

            Η κυρύα αββαώδου, ςτη ςυνϋχεια, αφοϑ 

ανϋλυςε το ςκοπϐ και το ρϐλο του Ευρωπαώκοϑ 

Δημοςιονομικοϑ υμβοϑλιου, παρουςύαςε τα 

ςημαντικϐτερα ςημεύα τησ πρώτησ Ετόςιασ Έκθεςησ 

του ςτην οπούα αξιολογεύται η εφαρμογό του 

δημοςιονομικοϑ πλαιςύου τησ ΕΕ, εξετϊζεται η 

δημοςιονομικό κατϊςταςη τησ ζώνησ του ευρώ και 

η λειτουργύα των Εθνικών Δημοςιονομικών 

υμβουλύων.  

            Όπωσ επεςόμανε η κυρύα αββαϏδου, με την 

πρώτη ϋκθεςό του το Ευρωπαώκϐ Δημοςιονομικϐ 

υμβοϑλιο, αφενϐσ εκτελεύ τισ θεςμοθετημϋνεσ 

αρμοδιϐτητϋσ του και αφετϋρου επιχειρεύ να 

καταςτεύ ςημαντικϐσ παύκτησ ςτη δημοςιονομικό 

διακυβϋρνηςη τησ Ε.Ε. αναφερϐμενο ςε ζητόματα 

που εκφεϑγουν προσ το παρϐν των αρμοδιοτότων 

του, ϐπωσ κυρύωσ η ολοκλόρωςη τησ οικονομικόσ 

και νομιςματικόσ Ένωςησ μϋςω τησ δημιουργύασ 

μιασ δημοςιονομικόσ ϋνωςησ.   

           Κλεύνοντασ την πρώτη υνεδρύα, ο κϊτοχοσ τησ 

Έδρασ Καθηγητόσ Δ. κιαδϊσ αφοϑ παρουςύαςε τα 

ςημαντικϐτερα ευρόματα τησ Ειδικόσ Έκθεςησ 

7/2018 του Ελεγκτικοϑ υνεδρύου για την 

προενταξιακό βοόθεια τησ ΕΕ προσ την Σουρκύα, 

τϐνιςε ϐτι  η Σουρκύα, με εξαύρεςη τα κρϊτη μϋλη τησ 

ΕΕ, εύναι η χώρα που λαμβϊνει τη μεγαλϑτερη 

βοόθεια απϐ την ΕΕ και κατϋληξε ςτη διαπύςτωςη 

ϐτι παρϊ τισ καθυςτερόςεισ ςτην υλοπούηςη, τα 

ϋργα προενταξιακόσ βοόθειασ παρόγαγαν τισ 

προβλεπϐμενεσ εκροϋσ τουσ, ϐμωσ η βιωςιμϐτητϊ 

τουσ κινδυνεϑει λϐγω ϋλλειψησ πολιτικόσ βοϑληςησ, 

και διατϑπωςε προβληματιςμοϑσ ςχετικϊ με τη 

ςκοπιμϐτητα τησ ςυνϋχιςησ τησ ενύςχυςησ αυτόσ, ωσ 

προσ την ουςιαςτικό αποτελεςματικϐτητα τησ.  

           

 

             

            τη δεϑτερη υνεδρύα, ο κϑριοσ Μηλιώνησ, ο 

οπούοσ για 3η ςυνεχό χρονιϊ τιμϊ με την παρουςύα 
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του το Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ και το Σμόμα 

Διεθνών και Ευρωπαώκών πουδών για την 

παρουςύαςη τησ ετόςιασ ϋκθεςησ του Ευρωπαώκοϑ 

Ελεγκτικοϑ υνεδρύου (Ε.Ε..) για τον 

προϒπολογιςμϐ τησ Ένωςησ, αφοϑ αναφϋρθηκε 

ςτισ αρμοδιϐτητεσ και το ελεγκτικϐ ϋργο του Ε.Ε.., 

παρουςύαςε τα βαςικϊ ευρόματα τησ ϋκθεςησ για το 

ϋτοσ 2016.  

            Γνώμη χωρύσ επιφϑλαξη, ϐςον αφορϊ την 

αξιοπιςτύα των λογαριαςμών τησ Ε.Ε. για το 

οικονομικϐ ϋτοσ 2016, διατϑπωςε το Ε.Ε.., τα ϋςοδα 

όταν νϐμιμα και κανονικϊ και το επύπεδο 

ςφϊλματοσ ςτισ πληρωμϋσ βρύςκεται ςτο 3,1% ενώ 

παρουςιϊζει διαρκό βελτύωςη τα τελευταύα χρϐνια.  

           Επύςησ διατυπώθηκε γνώμη με επιφϑλαξη (και 

ϐχι αρνητικό γνώμη ϐπωσ μϋχρι τώρα) ςχετικϊ με 

τισ πληρωμϋσ του 2016. Περύ το όμιςυ των δαπανών 

του 2016 δεν περιϋχει ουςιώδη ςφϊλματα. 11 

περιπτώςεισ πιθανολογοϑμενησ απϊτησ 

εντοπύςτηκαν το 2016. 

            τη ςυνϋχεια, η κυρύα Παπαθεοδώρου 

αναφϋρθηκε ςτον ϋλεγχο επιδϐςεων με ϋμφαςη 

ςτην εφαρμογό του ελϋγχου ςτα προγρϊμματα 

οικονομικόσ προςαρμογόσ για την Ελλϊδα. Κϊποια 

απϐ τα βαςικϐτερα ςυμπερϊςματα ςτα οπούα 

αναφϋρθηκε όταν ϐτι οι φορολογικϋσ 

μεταρρυθμύςεισ, παρϐλο που εξαςφϊλιςαν γρόγορα 

την εξοικονϐμηςη δημοςιονομικών πϐρων, 

ενύςχυςαν ταυτϐχρονα τη φορολογικό αςτϊθεια.  

            Παρατηρόθηκε ανεπαρκόσ υλοπούηςη των 

προγραμμϊτων και περιοριςμϋνη διοικητικό 

ικανϐτητα, αϑξηςη τησ φοροδιαφυγόσ, κυρύωσ κατϊ 

τη διϊρκεια του πρώτου προγρϊμματοσ. ε επύπεδο 

δημϐςιασ διούκηςησ, ϐπου ςτϐχοσ όταν η βελτύωςη 

τησ ποιϐτητασ και η περικοπό των δαπανών, 

υπόρξαν ςημαντικϋσ καθυςτερόςεισ ςτισ 

μεταρρυθμύςεισ. 

            Ανϊμικτη όταν επύςησ η εικϐνα που 

ςχημϊτιςαν οι ελεγκτϋσ ϐςον αφορϊ το ςχεδιαςμϐ 

και την υλοπούηςη των μεταρρυθμύςεων ςε τϋςςερισ 

κρύςιμουσ τομεύσ πολιτικόσ: τη φορολογύα, τη 

δημϐςια διούκηςη, την αγορϊ εργαςύασ και τον 

χρηματοπιςτωτικϐ κλϊδο. Κατϊ ςυνϋπεια, η χώρα 

εξακολουθεύ να μην εύναι ςε θϋςη να χρηματοδοτεύ 

τισ ανϊγκεσ τησ απϐ τισ αγορϋσ.   

           υμπεραςματικϊ, τα δημοςιονομικϊ μϋτρα 

που ϋλαβε η Ευρωπαώκό Ένωςη για την 

αντιμετώπιςη τησ κρύςησ ςτην Ελλϊδα απϋτυχαν, 

λϐγω ϋλλειψησ ςυντονιςμοϑ των πολιτικών που 

εφαρμϐςτηκαν.  

 

 

 

Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ: 
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/?la
ng=el 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/?lang=el
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/?lang=el
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            Βαςικϐ ορϐςημο ςτη ςυζότηςη για το 

μϋλλον τησ Ευρώπησ εύναι η Σετϊρτη, 2 ΜαϏου 2018, 

ημερομηνύα κατϊ την οπούα η Ευρωπαώκό Επιτροπό 

θα δημοςιοποιόςει τισ προτϊςεισ τησ ςχετικϊ με την 

μετεξϋλιξη του Προϒπολογιςμοϑ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ένωςησ (ΕΕ), ςτο πλαύςιο του Πολυετοϑσ 

Δημοςιονομικοϑ Πλαιςύου 2021-2027. Οι προτϊςεισ  

αυτϋσ θα ςταλοϑν ςτο υμβοϑλιο και το Ευρωπαώκϐ 

Κοινοβοϑλιο, τα οπούα θα αποφαςύςουν κατϊ το 

ϊρθρο 312 τησ υνθόκησ για τη Λειτουργύα τησ ΕΕ.     

            ϑμφωνα με τα πιο πρϐςφατα διαθϋςιμα 

ςτοιχεύα, η Ευρωπαώκό Επιτροπό θα ζητόςει απϐ τα 

κρϊτη-μϋλη να ςτεύλουν ϋνα μόνυμα ενϐτητασ και 

δϑναμησ, επενδϑοντασ περιςςϐτερουσ πϐρουσ ςτην 

Ευρώπη, μετϊ την αποχώρηςη τησ Μεγϊλησ 

Βρετανύασ.  

            Για το λϐγο αυτϐ, τα προτεινϐμενα μεγϋθη του 

Προϒπολογιςμοϑ τησ ΕΕ για την περύοδο 2021-2017  

εκτιμϊται ϐτι θα εύναι μεγαλϑτερα, και θα 

κυμαύνονται μεταξϑ του 1,13% και 1,18% του 

Ακαθαρύςτου Εγχωρύου Ειςοδόματοσ τησ ΕΕ, ενώ για 

την τρϋχουςα περύοδο (2014-2020) ανόλθαν ςτο 1%. Η 

τελικό απϐφαςη ανόκει ςτα κρϊτη μϋλη (μϋςω του 

Ευρωπαώκοϑ υμβουλύου), ενώ πρϋπει να υπϊρξει 

και η ςυναύνεςη του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ουςιαςτικϊ η Επιτροπό καλεύ τα κρϊτη μϋλη 

τησ ΕΕ να καλϑψουν το δημοςιονομικϐ κενϐ που 

προκϑπτει απϐ την αποχώρηςη τησ Μεγϊλησ 

Βρετανύασ και να επαναπροςδιορύςουν τη 

δημοςιονομικό ςτόριξη τησ ΕΕ ςε νϋεσ πολιτικϋσ 

προτεραιϐτητεσ και προκλόςεισ ϐπωσ ο ςυνοριακϐσ 

ϋλεγχοσ τησ ΕΕ, η μεταναςτευτικό πολιτικό, η 

αμυντικό ςυνεργαςύα, η κλιματικό αλλαγό και η 

επιςτημονικό ϋρευνα και κινητικϐτητα, που θα 

χρειαςτοϑν επιπλϋον χρηματοδϐτηςη.  

            Κρύςιμο θϋμα αποτελεύ η εξϊρτηςη τησ ΕΕ απϐ 

το ιςχϑον ςϑςτημα «ιδύων πϐρων» (τελωνειακού 

δαςμού ςε ςυναλλαγϋσ με τρύτεσ χώρεσ, απϐδοςη 

ποςοςτοϑ του ΥΠΑ, ειςφορϊ ποςοςτοϑ επύ του 

Ακαθαρύςτου Εθνικοϑ Ειςοδόματοσ) ωσ μηχανιςμϐ 

δημιουργύασ εςϐδων, καθώσ καλλιεργεύ μια  

 
 

     2 ΜαϏου 2018 – Ημερομηνύα ορϐςημο ςτη ςυζότηςη για το δημοςιονομικϐ 
μϋλλον τησ Ευρώπησ  
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ατϋρμονη ςυζότηςη μεταξϑ χωρών-«καθαρών 

ςυνειςφερϐντων» (net contributors) και χωρών-

«καθαρών αποληπτών/δικαιοϑχων» (net 

beneficiaries), ϐπου οι πρώτεσ εύθιςται να 

επιβϊλλουν την πολιτικό τουσ βοϑληςη ςτισ 

τελευταύεσ, ενώ παρϊλληλα υπϊρχουν και ςϑνθετα 

ςυςτόματα «επιςτροφών πϐρων» (rebates). 

            Ήδη μϊλιςτα χώρεσ που εύναι net contributors 

(π.χ. Αυςτρύα, Ολλανδύα, Δανύα, ουηδύα) ϋχουν 

εκφρϊςει αντιρρόςεισ ςτην προοπτικό αϑξηςησ των 

μεγεθών του Προϒπολογιςμοϑ, αν και η μεγαλϑτερη 

χώρα αυτόσ τησ κατηγορύασ (Γερμανύασ) ϋχει 

εκφραςτεύ προσ την αντύθετη κατεϑθυνςη.  

            Παρϊλληλα ϋχουν κατατεθεύ προτϊςεισ για 

την ανανϋωςη του ςυςτόματοσ των ιδύων πϐρων 

μϋςω τησ καθιϋρωςησ μιασ ϊμεςησ φορολογικόσ 

επιβϊρυνςησ υπϋρ τησ ΕΕ (κϊτι για το οπούο 

εκφρϊζονται πολλϋσ ενςτϊςεισ ωσ προσ τη 

ςυμβατϐτητα του με το πρωτογενϋσ δύκαιο τησ 

Ένωςησ) εύτε ςτην πλόρη μορφό τησ (π.χ. επιβολό 

φϐρου ςτισ χρηματοικονομικϋσ ςυναλλαγϋσ, ο 

οπούοσ θα βαρϑνει τα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα, 

ό ςτισ εκπομπϋσ καυςύμων ιδύωσ ςτο πεδύο των 

αεροπορικών μεταφορών) εύτε ςε μια μερικϐτερη 

εκδοχό (π.χ. καθιϋρωςη ςυςτόματοσ ενιαύασ 

φορολογικόσ βϊςησ για την ϊμεςη φορολογύα των 

επιχειρόςεων), ϋωσ την αλλαγό μορφών ϋμμεςησ 

φορολογύασ (π.χ. την αϑξηςη του ΥΠΑ ςτισ 

αεροπορικϋσ μετακινόςεισ ωσ αντύβαρο για την 

επιβϊρυνςη του περιβϊλλοντοσ απϐ τισ εκπομπϋσ 

αερύων).  

            Σϋλοσ, ςημεύο προβληματιςμοϑ ϋχει 

αποτελϋςει η διαχρονικό τϊςη που ϋχει προωθόςει η 

Ευρωπαώκό Επιτροπό τισ δυο τελευταύεσ 

προγραμματικϋσ περιϐδουσ για την θεςμοθϋτηςη 

αιρεςιμοτότων ωσ προσ τη χρηματοδϐτηςη απϐ τον 

προϒπολογιςμϐ τησ ΕΕ. Μϋχρι ςόμερα αυτϋσ 

αφοροϑςαν αρχικϊ τη διαχειριςτικό ικανϐτητα των 

αρχών των κρατών να αξιοποιόςουν τουσ πϐρουσ 

που λϊμβαναν απϐ τον προϒπολογιςμϐ τησ ΕΕ και 

ϑςτερα την υποχρϋωςη τουσ να διαμορφώςουν ϋνα 

κατϊλληλο πολιτικϐ περιβϊλλον για την επύτευξη 

αποτελεςμϊτων απϐ τισ ςυγχρηματοδοτοϑμενεσ 

δρϊςεισ. Πλϋον αυτϐ «εμπλουτύζεται» απϐ τη 

διϊςταςη τησ τόρηςησ και του ςεβαςμοϑ του 

κρϊτουσ δικαύου και των ϊλλων θεμελιωδών αρχών 

τησ ΕΕ, ωσ πολιτικό αιρεςιμϐτητα καταβολόσ πϐρων 

απϐ τον προϒπολογιςμϐ τησ ΕΕ. Πϊντωσ μϋχρι 

ςόμερα οι πολιτικϋσ αιρεςιμϐτητεσ δεν ϋχουν τϑχει 

τησ αποδοχόσ των ηγετών των κρατών μελών τησ 

ΕΕ και μϊλιςτα χώρεσ ϐπωσ η Πολωνύα και η 

Ουγγαρύα ϋχουν κϊνει αναφορϋσ για «πολιτικϐ 

εκβιαςμϐ». 
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            Το Ελεγκτικϐ υνϋδριο τησ ΕΕ καταρτύζει 

ετόςιο πρϐγραμμα ελϋγχων, μϋςω των οπούων 

εξετϊζει τη διαδικαςύα αλλϊ και την ουςύα 

(αποτελϋςματα) τησ δημοςιονομικόσ διακυβϋρνηςησ 

τησ ΕΕ. το πλαύςιο αυτϐ, για το 2018, ϋχουν 

προγραμματιςτεύ 48 ελεγκτικϋσ δρϊςεισ (ςημαντικό 

αϑξηςη απϐ το 2017 που όταν 30), εςτιϊζοντασ ςε 

πϋντε θεματικϋσ προτεραιϐτητεσ: τη βιώςιμη χρόςη 

των φυςικών πϐρων, την ανϊπτυξη, την 

μετανϊςτευςη, την ενιαύα αγορϊ και την αποδοτικό 

και λογοδοτοϑςα Ευρωπαώκό Ένωςη.   

            Πιο ςυγκεκριμϋνα, το πρϐγραμμα θα 

περιλαμβϊνει ενημερωτικϐ ϋγγραφο ςχετικϊ με το 

μϋλλον του προϒπολογιςμοϑ τησ ΕΕ, ωσ ςυμβολό 

ςτη ςυζότηςη που αφορϊ το μεςοπρϐθεςμο 

δημοςιονομικϐ πλαύςιο τησ Ένωςησ, καθώσ και 

ϊλλα ενημερωτικϊ ϋγγραφα ςχετικϊ με την 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Α 

 

απλοϑςτευςη τησ πολιτικόσ ςυνοχόσ και του 

προγρϊμματοσ «Ορύζων 2020» και το μϋλλον τησ 

Κοινόσ Αγροτικόσ Πολιτικόσ.  

            Επύςησ, θα διενεργηθοϑν ϋλεγχοι με 

αντικεύμενο τα μϋτρα τησ ΕΕ για την αςφϊλεια των 

τροφύμων, την ερημοπούηςη ςτην ΕΕ, τη 

χρηματοδοτικό διευκϐλυνςη για τουσ πρϐςφυγεσ 

ςτην Σουρκύα, το καταπιςτευματικϐ ταμεύο τησ ΕΕ 

για την Αφρικό, τη διαφϊνεια τησ χρηματοδϐτηςησ 

των ΜΚΟ, την Ευρωπαώκό Αρχό Αςφαλύςεων και 

Επαγγελματικών υντϊξεων και την πρϐληψη των 

ςυγκροϑςεων ςυμφερϐντων / τη δεοντολογύα εντϐσ 

των θεςμικών οργϊνων τησ ΕΕ. Ένα ϊλλο ϋργο 

προτεραιϐτητασ θα εύναι μια πανοραμικό 

επιςκϐπηςη με θϋμα τισ μεταφορϋσ και την 

κινητικϐτητα. Όλεσ οι ςχετικϋσ εκθϋςεισ θα 

δημοςιευθοϑν το 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     Ο προγραμματιςμϐσ δημοςιονομικοϑ ελϋγχου ςτην ΕΕ για το 2018 

 
 

 

 
 
 

Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ: 
https://www.eca.europa.eu/

en/Pages/DocItem.aspx?did=
43189 

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=43189
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=43189
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=43189
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