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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 1, 2 ΚΑΙ 3

1. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα ως προς τη χρησιµοποίηση των κοινοτικών
∆ιαρθρωτικών Ταµείων, ο κανονισµός του Συµβουλίου περί των γενικών διατάξεων
για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, της 21/06/1999 (άρθρο 44), προβλέπει τη δηµιουργία
ενός αποθεµατικού επίδοσης (βλ. παράρτηµα Ι-1).

Το άρθρο 7 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισµού καθορίζει το ύψος του εν λόγω
αποθεµατικού στο 4% των πιστώσεων υποχρεώσεων, που αναφέρονται στην
ενδεικτική κατανοµή ανά κράτος µέλος, η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 3 του
εν λόγω άρθρου. Στο πλαίσιο αυτό, το αποθεµατικό αφορά εποµένως:

• τις πιστώσεις που συνδέονται µε τους στόχους 1, 2 και 3, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που προορίζονται για τις περιφέρειες και ζώνες που τυγχάνουν
µεταβατικής στήριξης·

• τις πιστώσεις για τις διαρθρωτικές ενέργειες στον τοµέα της αλιείας, εκτός των
περιφερειών του στόχου 1

• τις πιστώσεις που διατίθενται για το ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης των σουηδικών
περιφερειών.

Αντίθετα, αποκλείονται οι πιστώσεις υποχρεώσεων που διατίθενται για τη
χρηµατοδότηση:

• του προγράµµατος ενίσχυσης της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Βόρειο
Ιρλανδία (PEACE), παρά το γεγονός ότι χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του
στόχου 1, δεδοµένου ότι καλύπτει µόνο την περίοδο 2000-2004

• των κοινοτικών πρωτοβουλιών
• των ενεργειών καινοτοµίας και τεχνικής βοήθειας.

Το άρθρο 44 ορίζει ότι το εν λόγω αποθεµατικό διατίθεται σε ενδιάµεσο στάδιο της
περιόδου προγραµµατισµού 2000-2006. ∆ιευκρινίζει ότι για τα επιχειρησιακά
προγράµµατα ή τα ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού ή για τους άξονες
προτεραιότητάς τους, που αναγνωρίζονται ως αποδοτικά για την εν λόγω περίοδο,
θα διατεθεί, το αργότερο µέχρι την 31η Μαρτίου 2004, το σύνολο του ύψους του
αποθεµατικού. Η εν λόγω κατανοµή θα είναι ανάλογη της αρχικής χρηµατοδότησής
τους από τον προϋπολογισµό.

2. EΦΑΡΜΟΓΗ THΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Το άρθρο 44 και οι δηλώσεις της Επιτροπής σχετικά µε το εν λόγω άρθρο (βλ.
παραρτήµατα I-1 και I-2), καθορίζουν τις βασικές επιχειρησιακές λεπτοµέρειες για
τη χρησιµοποίηση του αποθεµατικού σε επίπεδο καθενός από τους στόχους 1, 2 ή 3,
στο εσωτερικό κάθε κράτους µέλους.

Το άρθρο 44 προβλέπει, κατά τον τρόπο αυτό, ότι η επίδοση για κάθε παρέµβαση
υπό µορφή επιχειρησιακού προγράµµατος (ΕΠ), ενιαίου εγγράφου
προγραµµατισµού (ΕΕΠ) ή αξόνων προτεραιότητάς τους, θα εκτιµηθεί "µε βάση
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µειωµένο αριθµό δεικτών παρακολούθησης, µε τους οποίους εκφράζεται η
αποτελεσµατικότητα, η διαχείριση και η δηµοσιονοµική εκτέλεση και µετρώνται τα
αποτελέσµατα ενδιάµεσα σε σχέση µε τους αρχικούς συγκεκριµένους στόχους
τους".

Η απόδοση µιας παρέµβασης θα εκτιµάται εποµένως µε βάση την ενδιάµεση
υλοποίηση των συγκεκριµένων στόχων της, στο πλαίσιο κάθε µιας από τις τρείς
κατηγορίες κριτηρίων αποτελεσµατικότητας, διαχείρισης και χρηµατοδοτικής
εκτέλεσης, λαµβάνοντας κατά τον τρόπο αυτό υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του
περιεχοµένου της και του τρόπου µε τον οποίο επιτυγχάνεται. Με τη µέθοδο αυτή
αποφεύγεται να δηλώνεται ότι µια συγκεκριµένη παρέµβαση είναι περισσότερο ή
λιγότερο αποδοτική σε σχέση µε µια άλλη, αντίθετα όµως αναζητείται να
επαληθευθεί, για την εν λόγω παρέµβαση, εάν οι στόχοι που καθορίστηκαν µε τον
αρχικό προγραµµατισµό έχουν επιτευχθεί ή έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις που
ανελήφθησαν όσον αφορά την οργάνωση της παρακολούθησης, του ελέγχου ή της
επιλογής των έργων.

Συγκεκριµένα, για έναν δεδοµένο στόχο σε ένα κράτος µέλος, η απόφαση
ενδιάµεσης κατανοµής του διαθέσιµου αποθεµατικού, προϋποθέτει την υλοποίηση
πολλών σταδίων, κατανεµηµένων χρονικά, υπό την ευθύνη του κράτους µέλους ή
της Επιτροπής (βλ. παράρτηµα ΙΙΙ):

•  Επιλογή και ποσοτικοποίηση των δεικτών επίδοσης από το κράτος µέλος. Οι εν
λόγω δείκτες επιλέγονται µεταξύ των δεικτών παρακολούθησης, κατά τη
διαµόρφωση της παρέµβασης ή του συµπληρώµατος προγραµµατισµού.

•  Παρακολούθηση, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, της ετήσιας εξέλιξης του
µεγέθους τους και της επιτευχθείσας προόδου για την υλοποίηση των
ενδιάµεσων στόχων.

•  Σύγκριση, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, κατά τα τέλη του 2003, των
αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί σε σχέση µε τα αναµενόµενα. Σε
περίπτωση που, για τους δείκτες που επελέγησαν στο πλαίσιο κάθε µιας από τις
τρείς κατηγορίες, οι αρχικοί στόχοι δύνανται να θεωρηθούν ότι έχουν κατά
κανόνα επιτευχθεί, η αντίστοιχη παρέµβαση θα µπορούσε να θεωρηθεί, από το
κράτος µέλος, ως ικανοποιητικής επίδοσης.

•  Το τελικό στάδιο θα συνίσταται στην κατανοµή από την Επιτροπή, µε πρόταση
του κράτους µέλους, του ποσού του αποθεµατικού για τις παρεµβάσεις που
αναγνωρίστηκαν ως ικανοποιητικής επίδοσης.

Η προαναφερθείσα µέθοδος, που έχει ως αποτέλεσµα τον καθορισµό της έννοιας
"παρέµβαση επιτυχηµένης επίδοσης", θα υιοθετηθεί για κάθε ΕΠ ή για κάθε ΕΕΠ
στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τους στόχους 1, 2 ή 3.

Στα εθνικά προγράµµατα ή ΕΕΠ που κατατάσσονται στην κατηγορία του στόχου 3,
ή για τα περιφερειακά προγράµµατα ή ΕΕΠ τα οποία, για θεσµικούς λόγους που
αφορούν ειδικά ορισµένα κράτη µέλη, θα αντιµετωπιστούν ως ισοδύναµα µε ένα
ενιαίο εθνικό πρόγραµµα, η έννοια της αποδοτικότητας θα ισχύσει για κάθε άξονα
προτεραιότητας. Σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία, θα εντοπιστούν ενδιάµεσα οι
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άξονες προτεραιότητες για τους οποίους τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα σε σχέση
µε τα αναµενόµενα, θα παράσχουν τη δυνατότητα να θεωρηθούν ως αποδοτικοί.

2.1. Στάδιο 1: Επιλογή και ποσοτικοποίηση των δεικτών επίδοσης

Οι δείκτες θα επιλέγονται από το κράτος µέλος, στο πλαίσιο συχνών
διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή, µε βάση έναν ενδεικτικό κατάλογο των
δεικτών επίδοσης που προτείνονται από την Επιτροπή (άρθρο 44).

Κατά τον τρόπο αυτό, το παράρτηµα I-3 περιλαµβάνει  για τις 3 κατηγορίες
εγκριθέντων κριτηρίων, την αποτελεσµατικότητα, τη διαχείριση και τη
χρηµατοδοτική εκτέλεση, αντιπροσωπευτικούς δείκτες, οι οποίοι εκφράζουν
τις διάφορες πτυχές της υλοποίησης µιας παρέµβασης. Η προταθείσα επιλογή
έχει ως στόχο να ληφθούν υπόψη ποσοτικοποιηµένοι δείκτες, τόσο εκ των
προτέρων όσο και ενδιάµεσα ή εκ των υστέρων, έτσι ώστε να αποφεύγονται
οι υποκειµενικές κρίσεις που συνδέονται µε ποιοτικές εκτιµήσεις.

•  Κριτήρια αποτελεσµατικότητας: οι αντίστοιχοι δείκτες θα αναφέρονται,
κατά κανόνα, σε επίπεδο συµπληρώµατος προγραµµατισµού

Στο παράρτηµα I-3 προτείνονται δύο είδη δεικτών αποτελεσµατικότητας,
η υλοποίηση και τα αποτελέσµατα, που επιτρέπουν, οι µεν πρώτοι την
αποτίµηση του επιτευχθέντος έργου µε το ποσό που διατέθηκε για την
παρέµβαση, οι δε δεύτεροι, την εκτίµηση των άµεσων πλεονεκτηµάτων
για τους άµεσους δικαιούχους της υλοποίησης της παρέµβασης.

Οι δείκτες που θα ληφθούν τελικά υπόψη θα είναι, από τη σύλληψή τους,
συγκεκριµένοι για κάθε παρέµβαση και θα συνδέονται µε τον δικό τους
τοµέα δράσης. Ο αριθµός τους θα κυµαίνεται ανάλογα µε τη φύση της
παρέµβασης, ενώ προτείνεται µόνο να αντιπροσωπεύουν άξονες
προτεραιότητας ή µέτρα, των οποίων το δηµοσιονοµικό κόστος καλύπτει
σηµαντικό µέρος της συνολικής αξίας της παρέµβασης.

Μια δοκιµή της εφαρµογής της εν λόγω µεθόδου, η οποία
πραγµατοποιήθηκε στις εκθέσεις ενδιάµεσης αξιολόγησης της περιόδου
1994-1999, κατέδειξε εξάλλου ότι:

•  για τις τοµεακές ή θεµατικές παρεµβάσεις του στόχου 1, ορισµένοι
εύστοχα επιλεγµένοι δείκτες θα αρκούσαν για τη "κάλυψη" των
κυριοτέρων στόχων της παρέµβασης.

•  Αντίθετα, για τις περιφερειακές παρεµβάσεις στο πλαίσιο των
στόχων 1 ή 2, οι οποίες αποτελούν ένα ποικιλόµορφο σύνολο αξόνων
προτεραιότητας ή µέτρων, θα µπορούσαν να αποδειχθούν απαραίτητοι
περίπου δέκα δείκτες.

Κατά κανόνα, οι δείκτες αποτελεσµατικότητας που επιλέγονται θα
αφορούν τα βασικά µέτρα της παρέµβασης. Ως εκ τούτου, οι αντίστοιχοι
δείκτες θα καθορίζονται εποµένως εκ των προτέρων από τις αρµόδιες
αρχές στο πλαίσιο του συµπληρώµατος προγραµµατισµού. Εναπόκειται
στις εν λόγω αρχές να τους ποσοτικοποιήσουν, καθορίζοντας τους
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στόχους που πρέπει να επιτευχθούν τόσο ενδιάµεσα όσο και κατά τη λήξη
της περιόδου· οι ενδιάµεσοι στόχοι αποτελούν τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα ή στόχους αναφοράς σε σχέση µε τους οποίους θα
συγκρίνονται τα αποτελέσµατα που πράγµατι επετεύχθησαν.

Τα έγγραφα εργασίας, που συντάσσονται από την Επιτροπή, και ιδίως
εκείνα που αφορούν τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης,
αναµένεται να διευκολύνουν την επιλογή και τον ποσοτικό προσδιορισµό
των δεικτών αποτελεσµατικότητας. Η τιµή που προκύπτει από τον
ποσοτικό προσδιορισµό των στόχων, θα συνδέεται ωστόσο σε µεγάλο
βαθµό µε τη συσσωρευθείσα εµπειρία των υπευθύνων για την
παρέµβαση, από την υλοποίηση ανάλογων παρεµβάσεων κατά το
παρελθόν.

Η εν λόγω επιλογή δεικτών αποτελεσµατικότητας και οι τιµές που
αφορούν τους προς επίτευξη στόχους θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή µε
το "συµπλήρωµα προγραµµατισµού". Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα
προβούν σε µία πρώτη εκτίµηση σχετικά µε την καταλληλότητα και την
ποιότητα της πραγµατοποιηθείσας επιλογής, σε σύγκριση µε τις αξίες
αναφοράς (benchmark), που έχουν προκύψει από την εµπειρία
προηγούµενων προγραµµατισµών.

•  Κριτήρια διαχείρισης: Οι αντίστοιχοι δείκτες θα πρέπει να αναφέρονται
στο επίπεδο της παρέµβασης (ή, ενδεχοµένως, σε επίπεδο αξόνων
προτεραιότητας)

Για την εκτίµηση της ορθής λειτουργίας του συστήµατος εφαρµογής θα
µπορούσαν να προβλεφθούν διάφοροι τύποι δεικτών διαχείρισης . Η
επιλογή των δεικτών που εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι-3 αποσκοπεί στον
εντοπισµό περιορισµένου αριθµού παραδειγµάτων ποσοτικοποιήσιµων
δεικτών, που δύνανται να θεωρηθούν ότι αντικατοπτρίζουν ορθές
πρακτικές διαχείρισης.

Κατά τον τρόπο αυτό, στο εν λόγω παράρτηµα προτείνονται τρεις δείκτες
διαχείρισης, που αφορούν την οργάνωση της παρακολούθησης, του
ελέγχου και της διαδικασίας επιλογής των έργων. Σε αντίθεση µε τους
προηγούµενους δείκτες, που αφορούσαν ειδικά κάθε παρέµβαση, οι εν
λόγω δείκτες χρηστής διαχείρισης θα είναι κοινοί για το σύνολο των
παρεµβάσεων ενός κράτους µέλους, στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου
στόχου. Πράγµατι, εξαρτώνται από τις διατάξεις εφαρµογής κάθε ΕΠ ή
ΕΕΠ που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2δ και στο άρθρο 19
παράγραφος 2δ και αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης
(άρθρο 37 παράγραφος 2δ). ∆εδοµένου ότι τα διοικητικά και κανονιστικά
συστήµατα σε επίπεδο κάθε χώρας είναι κατά κανόνα όµοια, οι ορισµοί
των δεικτών που επιλέγονται θα µπορούσαν να ήταν επίσης όµοιοι, ενώ
θα µπορούσε να µεταβάλλεται µόνο το επίπεδο ποσοτικοποίησης του
στόχου, που υιοθετείται κατά τη στιγµή της έγκρισης της παρέµβασης,
λαµβανοµένης υπόψη της φύσης της εξεταζόµενης παρέµβασης.

Προτείνεται επίσης ένας τέταρτος δείκτης διαχείρισης, περισσότερο
ποιοτικού χαρακτήρα, ο οποίος αφορά την ποιότητα της έκθεσης
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αξιολόγησης. Το παράρτηµα ΙΙ περιλαµβάνει τον κατάλογο των κριτηρίων
ποιότητας µιας αξιολόγησης, παρέχοντας τη δυνατότητα σφαιρικής
εκτίµησης, όχι µόνο του περιεχοµένου της έκθεσης, το οποίο υπάγεται, εν
µέρει, στην αρµοδιότητα του αξιολογητή, αλλά και της ίδιας της
διαδικασίας εφαρµογής του συστήµατος αξιολόγησης (επιλογή
ανεξάρτητου αξιολογητή, συγγραφή υποχρεώσεων, ποιότητα των
στοιχείων που παρέχονται στους εµπειρογνώµονες από την αρχή
διαχείρισης, κ.λπ.).

Ο τελικός καθορισµός των δεικτών χρηστής διαχείρισης και των προς
επίτευξη στόχων, πρέπει να πραγµατοποιούνται πριν από την τελική
έγκριση της παρέµβασης, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εθνικούς και
κοινοτικούς εταίρους να συµµετάσχουν στις επιλογές.

•  Χρηµατοδοτικά κριτήρια: οι αντίστοιχοι δείκτες θα πρέπει να
αναφέρονται στο επίπεδο της παρέµβασης (ή ενδεχοµένως, σε επίπεδο
αξόνων προτεραιότητας)

Ο πρώτος από τους δύο χρηµατοδοτικούς δείκτες, που αναφέρεται στο
παράρτηµα I-3, αφορά την απορρόφηση των κοινοτικών πιστώσεων,
συγκρίνοντας το ύψος καταβολής δαπανών (πληρωµές) που
πραγµατοποιήθηκαν, ή τις αποδεκτές αιτήσεις πληρωµής, στο τέλος του
τρίτου έτους ανάληψης των ετήσιων υποχρεώσεων· το προτεινόµενο
πρότυπο επίδοσης είναι να αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω πληρωµές το
100% των αναλήψεων υποχρεώσεων για τα δύο πρώτα έτη.

Ο δεύτερος δηµοσιονοµικός δείκτης µετρά την πραγµατική συµµετοχή
του ιδιωτικού τοµέα σε σχέση µε τους στόχους που έχουν καθοριστεί στο
αρχικό σχέδιο ενδεικτικής χρηµατοδότησης. Το επίπεδο συµµετοχής των
ιδιωτικών χρηµατοδοτήσεων εξαρτάται στην περίπτωση αυτή, επίσης, σε
µεγάλο βαθµό, από τον συγκεκριµένο τοµέα δράσης και θα ποικίλλει από
τη µία παρέµβαση στην άλλη (υποδοµές έναντι καθεστώτων ενίσχυσης)
και θα καθορίζεται, κατά κανόνα, σε επίπεδο βασικών µέτρων. Η
απόκτηση, ενδιάµεσα, των αναµενόµενων χρηµατοδοτικών πόρων από
τον ιδιωτικό τοµέα, θα αποδείξει την αποτελεσµατικότητα µε την οποία τα
συµπληρωµατικά χρηµατοδοτικά µέσα κατέστη δυνατόν να
συγκεντρωθούν στην πραγµατικότητα.

Όσον αφορά τους δείκτες διαχείρισης, θα επιλέγονται οι χρηµατοδοτικοί
δείκτες και ο ποσοτικοποιηµένος "στόχος" τους από τις αρχές που θα είναι
επιφορτισµένες µε την προετοιµασία της παρέµβασης, σε συνεργασία µε
την Επιτροπή και τούτο πριν από την επίσηµη έγκριση.

Συµπερασµατικά, ο κατάλογος των δεικτών που αφορούν το αποθεµατικό
επίδοσης, καθώς και η αξιοποίησή τους υπό µορφή συγκεκριµένων
στόχων, που θα πρέπει να επιτευχθούν ενδιάµεσα, πρέπει να εµφαίνονται
εν µέρει σε κάθε ΕΠ ή ΕΕΠ, σε επίπεδο παρέµβασης ή αξόνων
προτεραιότητας, εφόσον η παρέµβαση αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα (για
τους δείκτες διαχείρισης και τους δηµοσιονοµικούς δείκτες), και εν µέρει
στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού (για τους δείκτες
αποτελεσµατικότητας).
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2.2. Στάδιο 2: Ετήσια παρακολούθηση των δεικτών επίδοσης

Η µέτρηση της επίδοσης ενός ΕΠ ή ενός ΕΕΠ δεν προβλέπεται πριν από το
τέλος του 2003, θα πρέπει όµως να αξιοποιηθεί ολόκληρη η εν λόγω περίοδος
των 3 έως 4 ετών, µεταξύ της έγκρισης ενός στόχου (2000) και του
ενδιάµεσου εντοπισµού της επίδοσής του, έτσι ώστε η προτεινόµενη µέθοδος
να οδηγήσει, κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, στην υλοποίηση όσο το
δυνατόν περισσότερων αποτελεσµατικών παρεµβάσεων.

Το νόηµα του αποθεµατικού επίδοσης δεν είναι, πράγµατι, η επιβολή
κυρώσεων, µετά από πολλά έτη, σε µία παρέµβαση η οποία θα
αναγνωριζόταν ως µη αποδοτική, αλλά να δηµιουργηθούν οι ευνοϊκές
συνθήκες, έτσι ώστε να θεωρηθούν, κατά το 2004, ως αποδοτικές οι
περισσότερες από τις εν λόγω παρεµβάσεις.

Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να επαληθεύεται η ποιότητα και η
σταθερότητα των καθορισθέντων στόχων και να ελέγχεται περιοδικά εάν οι
αναληφθείσες υποχρεώσεις βρίσκονται στον δρόµο της εκπλήρωσης.
Ενδεχοµένως, θα πρέπει, σε εύθετο χρόνο, να εγκριθούν από τις αρµόδιες
αρχές προληπτικά µέτρα προσαρµογής.

Όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 36 σχετικά µε τους δείκτες παρακολούθησης,
συγχρόνως µε τον ρυθµό υλοποίησης της παρέµβασης, η αξιοποίηση των εν
λόγω δεικτών θα παράσχει τη δυνατότητα αποτίµησης της κατάστασης
σχετικά µε την εξέλιξη των µέτρων από άποψη πραγµατικής υλοποίησης και
αποτελεσµάτων.

Επίσης, τα στοιχεία που περιλαµβάνουν οι ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης θα
επιτρέψουν την παρακολούθηση της προόδου των δεικτών διαχείρισης και
χρηµατοδοτικής εκτέλεσης, προς την κατεύθυνση των στόχων κάθε
παρέµβασης. Η ετήσια παρακολούθηση του µεγέθους των διαφόρων δεικτών
επίδοσης, θα παράσχει στην αρχή διαχείρισης και στην Επιτροπή,
συγκεκριµένες ενδείξεις σχετικά µε τις προοπτικές να επιτευχθούν ενδιάµεσα
οι αναµενόµενοι στόχοι.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και οι ετήσιες
συναντήσεις που προβλέπονται µεταξύ της αρχής διαχείρισης της
παρέµβασης και της Επιτροπής, θα αποτελέσουν την ευκαιρία επιβεβαίωσης
της αξίας των προς επίτευξη στόχων, εξέτασης των πρώτων αποτελεσµάτων
και έγκρισης των ενδεχόµενων διορθωτικών µέτρων που θα πρέπει να
ληφθούν· η ενδεχόµενη προσαρµογή των εκ των προτέρων
ποσοτικοποιηµένων στόχων, θα πρέπει να αποτελέσει το αντικείµενο
επίσηµης απόφασης της επιτροπής παρακολούθησης.

2.3. Στάδιο 3: Η αναγνώριση των αποδοτικών παρεµβάσεων

Η σύγκριση των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνουν οι ετήσιες εκθέσεις
εκτέλεσης (άρθρο 37.2-β) και ιδίως η έκθεση που αφορά το τρίτο έτος
προγραµµατισµού (2002), µε τους ενδιάµεσους στόχους, θα αποτελέσει το
µέτρο του βαθµού επίδοσης που προκύπτει από άποψη αποτελεσµατικότητας
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ή τήρησης των αναληφθεισών υποχρεώσεων από άποψη διαχείρισης ή
χρηµατοδοτικής εκτέλεσης.

Στην πρόταση της Επιτροπής (παράρτηµα I-3), δεδοµένου ότι όλοι οι στόχοι
(εκτός ενός) έχουν ποσοτικοποιηθεί, η προβλεπόµενη τιµή για κάθε δείκτη
δύναται να θεωρηθεί ως ο στόχος που θα πρέπει να επιτευχθεί. Εάν, στην
ενδιάµεση ανάλυση, υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ της τιµής του δείκτη
επίδοσης και του εν λόγω στόχου, ο βαθµός επίδοσης είναι 100% για τον εν
λόγω δείκτη.

Μία παρέµβαση θα θεωρείται εποµένως ενδιάµεσα ως ικανοποιητικής
επίδοσης εφόσον, για κάθε µια από τις τρεις κατηγορίες κριτηρίων, οι δείκτες
επίδοσης σχετικά µε την παρέµβαση, φθάνουν ένα συµφωνηµένο επίπεδο,
όπως για παράδειγµα το 75% ή περισσότερο του αντίστοιχου στόχου τους.

Στον ενδεικτικό κατάλογο δεικτών του παραρτήµατος I-3, µόνο ο δείκτης
"ποιότητα της έκθεσης ενδιάµεσης αξιολόγησης" δεν είναι άµεσα
ποσοτικοποιήσιµος, σύµφωνα όµως µε την ίδια αρχή, εκτιµώµενος, µε βάση
για παράδειγµα, οκτώ ποιοτικών κριτηρίων, ο δείκτης αυτός θα φθάσει την
κανονική του απόδοση, εφόσον είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι στην έκθεση
εξασφαλίζεται αριθµητική ισορροπία µεταξύ των δεικτών.

Το κράτος µέλος, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, θα καταρτίσει κατά τον
τρόπο αυτό, για καθέναν από τους στόχους 1 έως 3, τον κατάλογο των
παρεµβάσεων (ή τµηµάτων παρεµβάσεων) που θα θεωρούνται ως
ικανοποιητικής επίδοσης.

2.4. Στάδιο 4 : ∆ιάθεση του αποθεµατικού επίδοσης

Το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2003, κάθε κράτος µέλος πρέπει να
διαθέτει, για καθέναν από τους στόχους 1, 2 ή 3, µια εκτίµηση των
αποδόσεων κάθε ΕΠ, ΕΕΠ ή, ενδεχοµένως, άξονα προτεραιότητας, ενώ η εν
λόγω εκτίµηση θα έχει προκύψει µετά από συχνές διαβουλεύσεις µε την
Επιτροπή. (44.1)

Με βάση τα εν λόγω αποτελέσµατα, η Επιτροπή από πλευράς της, σε στενή
συνεργασία µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, θα χορηγήσει για τα ΕΠ,
ΕΕΠ ή άξονες προτεραιότητας που επελέγησαν, το σύνολο του διαθέσιµου
αποθεµατικού ανά στόχο, κατ’αναλογία των αρχικών χρηµατοδοτικών
κονδυλίων. Τα ΕΠ, ΕΕΠ ή άξονες προτεραιότητας που έχουν κριθεί ως µη
αποδοτικοί, θα αποκλεισθούν από τη διάθεση αποθεµατικού.

Οι παρεµβάσεις ή τα τµήµατα παρεµβάσεων που είναι επιλέξιµα για να
χρηµατοδοτηθούν από το αποθεµατικό, θα µπορέσουν κατά τον τρόπο αυτό
να ενισχυθούν τελικά µε ένα τµήµα του αποθεµατικού, το οποίο θα µπορούσε
να είναι µεγαλύτερο από το 4% των αρχικών χρηµατοδοτικών κονδυλίων
τους, εφόσον υπάγονται στον στόχο στον οποίο ανήκουν επίσης παρεµβάσεις
ή τµήµατα παρεµβάσεων που δεν είναι ικανοποιητικής επίδοσης.

Η τελική απόφαση χορήγησης του αποθεµατικού από την Επιτροπή, πρέπει
να ληφθεί πριν από την 31η Μαρτίου 2004, παράλληλα µε την απόφαση νέου
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προγραµµατισµού των παρεµβάσεων, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα
της ενδιάµεσης αξιολόγησης.

Αποθεµατικό επίδοσης και ενδιάµεση αξιολόγηση

Θα πρέπει να αναφερθούν οι συγκεκριµένες δύο προσεγγίσεις: το
αποθεµατικό επίδοσης και η ενδιάµεση αξιολόγηση είναι χωριστές ενέργειες
ως προς τη σύλληψή τους, ενισχύονται όµως αµοιβαία. Αφενός, από άποψη
χρονοδιαγράµµατος, η παρέµβαση του αποθεµατικού αρχίζει ήδη από την εκ
των προτέρων αξιολόγηση, ενώ η ενδιάµεση αξιολόγηση διενεργείται από
κάθε επιτροπή παρακολούθησης, µετά από τα τρία πρώτα έτη της
υλοποίησης. Αφετέρου, από άποψη τελικού σκοπού, το αποθεµατικό
διατίθεται για παρεµβάσεις επαρκώς σχεδιασµένες και ορθά διαχειριζόµενες.
Η ενδιάµεση αξιολόγηση αποσκοπεί στην προετοιµασία, ενδεχοµένως, των
προσαρµογών των παρεµβάσεων. Πράγµατι, η ενδιάµεση αξιολόγηση αφορά
µια εκτίµηση της καταλληλότητας των ενδεχόµενων τροποποιήσεων των
στρατηγικών επιλογών, καθώς και τους νέους προσανατολισµούς, εφόσον
παρίσταται ανάγκη, του περιεχοµένου των µέτρων, µε σκοπό να
εξασφαλιστεί, για τα κοινοτικά κονδύλια, ο µέγιστος βαθµός κοινωνικο-
οικονοµικής επίπτωσης.

Το σηµείο τοµής των εν λόγω δύο προσεγγίσεων θα είναι η εκτίµηση στην
οποία θα µπορέσει να καταλήξει ο αξιολογητής, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο
των επιτευχθέντων ενδιάµεσων στόχων και κυρίως εκείνων που αφορούν το
αποθεµατικό επίδοσης, συµβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στον εντοπισµό
των αποδοτικών προγραµµάτων. Εξάλλου, οι συστάσεις της ενδιάµεσης
έκθεσης αξιολόγησης θα καταστεί δυνατό να κατευθύνουν τη συγκεκριµένη
διάθεση του διαθέσιµου για τα εν λόγω προγράµµατα ποσού του
αποθεµατικού, για τις ενέργειες που είναι δυνητικά οι πλέον
αποτελεσµατικές.

3. ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Η µέθοδος που λαµβάνεται υπόψη για τη διάθεση του αποθεµατικού επίδοσης,
βασίζεται πλήρως στην επεξεργασία των στοιχείων τα οποία αναφέρονται συνήθως
στα ίδια τα έγγραφα προγραµµατισµού, στις διάφορες ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης,
που προβλέπονται στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθµίσεων, καθώς και στην
ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης. Η εν λόγω µέθοδος δεν προϋποθέτει εποµένως, εξ
ορισµού, συµπληρωµατικές επιβαρύνσεις διοικητικού χαρακτήρα.

Η λειτουργική µέθοδος που επιλέγεται είναι ωστόσο αποκεντρωµένη σε µεγάλο
βαθµό και δύναται να έχει ως αποτέλεσµα ορισµένες διαφορές ως προς την
προσέγγιση, για ένα συγκεκριµένο στόχο µεταξύ ΕΠ ή ΕΕΠ ενός κράτους µέλους.

Για τον λόγο αυτό και για να διασφαλιστεί η εναρµονισµένη ερµηνεία των
χρησιµοποιούµενων εννοιών, η Επιτροπή συνιστά να ορίσει κάθε κράτος µέλος, σε
συνεργασία µε την Επιτροπή, µια µικρή οµάδα εµπειρογνωµόνων που θα έχει
συµβουλευτικό ρόλο και θα χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό της τεχνικής
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βοήθειας των ΕΠ ή των ΕΕΠ (βλ. παράρτηµα I-2). Τα µέλη της εν λόγω οµάδας,
που θα οριστούν ήδη από την έναρξη της εκτέλεσης της παρέµβασης, θα
µπορούσαν να διασφαλίσουν την αντικειµενικότητα των επιλογών τόσο όσον
αφορά τους δείκτες όσο και τον ποσοτικό προσδιορισµό τους, καθώς και την
επικύρωση των αποτελεσµάτων που θα επιτρέψουν µεγαλύτερο βαθµό διαφάνειας
κατά τον εντοπισµό της απόδοσης κάθε παρέµβασης. Η τελική ευθύνη για τη λήψη
των αποφάσεων θα εξακολουθήσει ωστόσο να ανήκει πάντοτε στις δηµόσιες αρχές
του κράτους µέλους ή στην Επιτροπή.

Παραρτήµατα:

Παράρτηµα I-1 : Αποθεµατικό επίδοσης, κείµενα εγκριθέντα από το Συµβούλιο
Παράρτηµα I-2 : ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 44
Παράρτηµα I-3 : Ενδεικτικά κριτήρια για τη διάθεση του αποθεµατικού επίδοσης
Παράρτηµα II : Κριτήρια εκτίµησης της ποιότητας των εργασιών αξιολόγησης
Παράρτηµα III : Σχηµατική κατανοµή των αρµοδιοτήτων.
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Παράρτηµα I-1

Αποθεµατικό επίδοσης
Κείµενα εγκριθέντα από το Συµβούλιο

Άρθρο 44
∆ιάθεση του αποθεµατικού επίδοσης

1. Κάθε κράτος µέλος, σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, εκτιµά στο πλαίσιο
κάθε στόχου και το αργότερο µέχρι τη 31η ∆εκεµβρίου 2003, την επίδοση
καθενός από τα επιχειρησιακά προγράµµατα ή τα ενιαία έγγραφα
προγραµµατισµού, µε βάση ένα περιορισµένο αριθµό δεικτών παρακολούθησης,
που αντικατοπτρίζουν την αποτελεσµατικότητα, τη διαχείριση και τη
χρηµατοδοτική εκτέλεση και µε τους οποίους µετρώνται τα ενδιάµεσα
αποτελέσµατα σε σχέση µε τους αρχικούς ειδικούς στόχους τους.

Οι δείκτες αυτοί καθορίζονται από το κράτος µέλος, σε στενή συνεργασία µε την
Επιτροπή, µε βάση ολόκληρον ή τµήµα του ενδεικτικού καταλόγου δεικτών, που
προτείνεται από την Επιτροπή, και ποσοτικοποιούνται στις διάφορες υφιστάµενες
ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης, καθώς και στην ενδιάµεση αξιολόγηση. Τα κράτη
µέλη είναι επιφορτισµένα µε την εφαρµογή των εν λόγω δεικτών.

2. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και µε βάση
τις προτάσεις κάθε κράτους µέλους, λαµβάνοντας υπόψη τις θεσµικού χαρακτήρα
ιδιαιτερότητές του και τον αντίστοιχο προγραµµατισµό του, διαθέτει, ενδιάµεσα
και το αργότερο µέχρι την 31η Μαρτίου 2004, για κάθε στόχο, τις πιστώσεις
υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, για τα επιχειρησιακά
προγράµµατα ή τα ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού ή τους άξονες
προτεραιότητάς τους, που θεωρούνται ως αποδοτικοί. Τα επιχειρησιακά
προγράµµατα ή τα ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού προσαρµόζονται σύµφωνα
µε τα άρθρα 14 και 15.

Άρθρο 7 παράγραφος 5
Ύψος του αποθεµατικού

Το 4% των πιστώσεων υποχρεώσεων, που προβλέπονται σε κάθε εθνική ενδεικτική
κατανοµή που αναφέρεται στην παράγραφο 3, αποτελούν το αντικείµενο κατανοµής
σύµφωνα µε το άρθρο 44.



12/16

Παράρτηµα I-2

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 44

1. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι το αποθεµατικό επίδοσης για κάθε ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος, κατανέµεται σε επίπεδο κάθε στόχου, ανάλογα µε το σύστηµα
προγραµµατισµού που διαθέτει, λαµβάνοντας υπόψη τις θεσµικού χαρακτήρα
ιδιαιτερότητές του, είτε µεταξύ των περιφερειακών ή άλλων παρεµβάσεων, είτε
µεταξύ των αξόνων προτεραιότητας των παρεµβάσεων.

2. Ο ενδεικτικός κατάλογος των δεικτών, που προτείνεται από την Επιτροπή,
επισυνάπτεται στην παρούσα δήλωση. Τα κράτη µέλη επιλέγουν τους δείκτες που θα
χρησιµοποιήσουν.

3. Η Επιτροπή κρίνει ότι, για να ενισχυθεί η αντικειµενικότητα και η διαφάνεια, είναι
χρήσιµο να συσταθεί µια συµβουλευτική οµάδα εµπειρογνωµόνων για κάθε κράτος
µέλος (δύο εξ αυτών ορίζονται από το κράτος µέλος και δύο από την Επιτροπή).
Κάθε κράτος µέλος, µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή, αποφασίζει για τη
σκοπιµότητα της σύστασης της εν λόγω οµάδας.

4. Η Επιτροπή λαµβάνει ενδιάµεσα µία και µόνη απόφαση νέου προγραµµατισµού, που
περιλαµβάνει τη διάθεση του αποθεµατικού επίδοσης αφού ληφθούν υπόψη τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης.
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Παράρτηµα I-3

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ

Κριτήρια Περιγραφή

Κριτήρια αποτελεσµατικότητας
1. Υλοποίηση έργων

2. Αποτελέσµατα

•  Σύγκριση των µεγεθών που προέκυψαν µε τα αναµενόµενα, για µία οµάδα µέτρων (που καλύπτει
τουλάχιστον το ήµισυ της αξίας του προγράµµατος)

•  Σύγκριση των µεγεθών που προέκυψαν µε τα αναµενόµενα, για τα αποτελέσµατα στον τοµέα της
απασχόλησης (δηµιουργηθείσες ή διατηρηθείσες προσωρινές θέσεις απασχόλησης/µόνιµες θέσεις
απασχόλησης) ή τη δυνατότητα απασχόλησης των οµάδων της οποίες αφορά το πρόγραµµα

Κριτήρια διαχείρισης
3. Ποιότητα του συστήµατος

παρακολούθησης

4. Ποιότητα του δηµοσιονοµικού
ελέγχου

5. Ποιότητα της επιλογής των έργων

6. Ποιότητα του συστήµατος
αξιολόγησης

•  Ποσοστιαίο µέγεθος των µέτρων του προγράµµατος που καλύπτονται από τα ετήσια
χρηµατοδοτικά στοιχεία και τα στοιχεία παρακολούθησης, σε σύγκριση µε τους στόχους

•  Ποσοστιαίο µέγεθος των δαπανών που καλύπτονται από τους χρηµατοδοτικούς ελέγχους και τους
ετήσιους ελέγχους διαχείρισης, σε σύγκριση µε τους στόχους

•  Ποσοστιαίο µέγεθος των αναλήψεων υποχρεώσεων που αντιστοιχούν σε έργα που επελέγησαν µε
βάση ορισµένα κριτήρια επιλογής ή µε αναλύσεις κόστους-πλεονεκτηµάτων, σε σύγκριση µε τους
στόχους

•  ∆ιενέργεια ενδιάµεσης αξιολόγησης ποιότητας (σύµφωνα µε προκαθορισθέντα πρότυπα
ποιότητας)

Χρηµατοδοτικά κριτήρια
7. Απορρόφηση των κονδυλίων

8. Μόχλευση

•  Ποσοστό των δαπανών που πληρώθηκαν ή εισπράχθηκαν σε σχέση µε τις ετήσιες αναλήψεις
υποχρεώσεων (πρότυπα: δαπάνες που αντιστοιχούν στο 100% των αναλήψεων υποχρεώσεων για
τα δύο πρώτα έτη)

•  Ποσοστό των πόρων του ιδιωτικού τοµέα που κατεβλήθησαν πράγµατι, σε σύγκριση µε τους
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στόχους
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Παράρτηµα II

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Ικανοποίηση των αιτηµάτων: Καλύπτει η αξιολόγηση επαρκώς τα αιτήµατα για την
παροχή στοιχείων, τα οποία διατυπώθηκαν από τους φορείς ανάθεσης και αντιστοιχεί
στη συγγραφή υποχρεώσεων;

2. Καταλληλότητα του πεδίου ανάλυσης: Έχουν µελετηθεί στο σύνολό τους ο λόγος
ύπαρξης του προγράµµατος, η υλοποίησή του, τα αποτελέσµατά του και οι επιπτώσεις
του, συµπεριλαµβανοµένων των αλληλεπιδράσεων µε άλλες πολιτικές, καθώς και των
απρόβλεπτων συνεπειών;

3. Επάρκεια της µεθοδολογίας: Είναι κατάλληλος και επαρκής ο σχεδιασµός της
αξιολόγησης για να παράσχει τα απαραίτητα αποτελέσµατα (µε τα όρια ισχύος τους)
έτσι ώστε να ανταποκριθεί στα βασικά ερωτήµατα της αξιολόγησης;

4. Αξιοπιστία των στοιχείων: Τα πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία που συλλέγονται
ή επιλέγονται είναι κατάλληλα; Παρέχουν επαρκή βαθµό αξιοπιστίας σε σχέση µε την
αναµενόµενη χρήση;

5. Εγκυρότητα της ανάλυσης: Η ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων είναι
σύµφωνη µε τους κανόνες, πλήρης και προσαρµοσµένη έτσι ώστε να ανταποκριθεί
ορθά στα ερωτήµατα τα σχετικά µε την αξιολόγηση;

6. Αξιοπιστία των αποτελεσµάτων: Προκύπτουν τα αποτελέσµατα µε λογική
αλληλουχία και αιτιολογούνται από την ανάλυση των στοιχείων και από τις ερµηνείες
που βασίζονται σε επεξεγηµατικές υποθέσεις κατάλληλα επεξεργασµένες;

7. Αµεροληψία των συµπερασµάτων: Είναι τα συµπεράσµατα ορθά, αµερόληπτα σε
σχέση µε προσωπικές ή ιδεολογικές απόψεις και είναι επαρκώς λεπτοµερή ώστε να
τεθούν πρακτικά σε εφαρµογή;

8. Σαφήνεια της έκθεσης: Περιγράφεται στην έκθεση το πλαίσιο και ο σκοπός του
αξιολογούµενου προγράµµατος, καθώς και η οργάνωση και τα αποτελέσµατά του,
κατά τρόπο που να καθίστανται ευκόλως κατανοητά τα παρασχεθέντα στοιχεία;
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Παράρτηµα III

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Περίοδος Ενέργεια Κύρια
αρµοδιότητα

Συχνές
διαβουλεύσεις

1. Κατά την έγκριση
του ΕΠ ή του
ΕΕΠ

Στάδιο 1: Επιλογή και
ποσοτικός προσδιορισµός
των δεικτών επίδοσης
(βάση: ενδεικτικός κατάλογος
της Επιτροπής)
Κριτήρια
αποτελεσµατικότητας
(στο επίπεδο των µέτρων που
καθορίζονται στο
συµπλήρωµα
προγραµµατισµού)

Κράτος µέλος
(ή η αρχή
διαχείρισης)

Επιτροπή

Κριτήρια διαχείρισης και
χρηµατοδοτικής εκτέλεσης
(στο επίπεδο του ΕΠ ή του
ΕΕΠ)

Κράτος µέλος Επιτροπή

2.Κατά τη διάρκεια
των τριών πρώτων
ετών υλοποίησης

Στάδιο 2:
Ετήσια παρακολούθηση των
δεικτών επίδοσης

Επιτροπή

◘ Ετήσια αξιοποίηση των
δεικτών (άρθρο 36)

Αρχή
διαχείρισης

Επιτροπή

◘ Ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης
(άρθρο 37)

Επιτροπή
παρακολού-
θησης

Επιτροπή

◘ Ετήσιες συνεδριάσεις µε την
αρχή διαχείρισης (άρθρο 34)

Αρχή
διαχείρισης

Επιτροπή

3. Ενδιάµεσα Στάδιο 3 : Εντοπισµός των
αποδοτικών παρεµβάσεων
Πριν από την
31η ∆εκεµβρίου 2003

Κράτος µέλος Επιτροπή

Στάδιο 4: ∆ιάθεση του
αποθέµατος επίδοσης
Πριν από την
31η Μαρτίου 2004

Επιτροπή Κράτος µέλος
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