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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. λαµβάνει υπόψη την έκθεση της 

Επιτροπής σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέµηση της 

απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2013 

(«ετήσια έκθεση» της Επιτροπής)· 

επικροτεί το ευρύ φάσµα των νοµικών και 

διοικητικών µέτρων που λαµβάνονται από 

την Επιτροπή από το 2011, 

διαµορφώνοντας έτσι ένα νέο τοπίο για την 

περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής για την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

της Ένωσης· υπογραµµίζει ότι η επί του 
παρόντος έλλειψη αποτελεσµάτων στην 
καταπολέµηση της απάτης δεν οφείλεται 
σε ελλιπή νοµοθεσία αλλά σε ελλιπή 
εφαρµογή· καλεί την Επιτροπή, στην 

επόµενη έκθεσή της, να ανταποκριθεί πιο 

έγκαιρα στα αιτήµατα του Κοινοβουλίου 

όπως αναφέρονται στις προηγούµενες 

ετήσιες εκθέσεις ΠΟΣ· 

2. λαµβάνει υπόψη την έκθεση της 

Επιτροπής σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέµηση της 

απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2013 

(«ετήσια έκθεση» της Επιτροπής)· 

επικροτεί το ευρύ φάσµα των νοµικών και 

διοικητικών µέτρων που λαµβάνονται από 

την Επιτροπή από το 2011, 

διαµορφώνοντας έτσι ένα νέο τοπίο για την 

περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής για την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

της Ένωσης· υπογραµµίζει ότι τα επί του 
παρόντος ανεπαρκή αποτελέσµατα στην 
καταπολέµηση της απάτης δεν οφείλονται 
σε ελλιπή νοµοθεσία αλλά σε µη 
ικανοποιητική εφαρµογή της· καλεί την 
Επιτροπή στην επόµενη έκθεσή της να 

ανταποκριθεί πιο έγκαιρα στα αιτήµατα 

του Κοινοβουλίου όπως αναφέρονται στις 

προηγούµενες ετήσιες εκθέσεις ΠΟΣ· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. σηµειώνει ότι, µολονότι η συνολική 

δηµοσιονοµική επίπτωση των µη δόλιων 

παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν το 2013 

µειώθηκε σε περίπου 1,84 δισεκατοµµύρια 

EUR, ήτοι 36% λιγότερο από ό,τι το 2012, 
ο αριθµός των καταχωρισµένων 

παρατυπιών αυξήθηκε κατά 17% σε σχέση 
µε το προηγούµενο έτος· σηµειώνει, 

επιπλέον, ότι ο αριθµός των δολίων 

παρατυπιών που κατεγράφησαν το 2013 

αυξήθηκε συνολικά κατά 30% σε 

σύγκριση µε το 2012, ενώ η 

δηµοσιονοµική επίπτωσή τους, που 

αφορούσε χρηµατοδοτήσεις 309 

εκατοµµύρια EUR από την ΕΕ, µειώθηκε 

κατά 21%· 

5. σηµειώνει ότι, µολονότι η συνολική 

δηµοσιονοµική επίπτωση των µη δολίων 

παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν το 2013 

µειώθηκε σε περίπου 1,84 δισεκατοµµύρια 

EUR, ήτοι 38% λιγότερο από ό,τι το 2012, 
ο αριθµός των καταχωρισµένων 

παρατυπιών αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση 
µε το προηγούµενο έτος· σηµειώνει, 

επιπλέον, ότι ο αριθµός των δολίων 

παρατυπιών που κατεγράφησαν το 2013 

αυξήθηκε συνολικά κατά 30% σε 

σύγκριση µε το 2012, ενώ η 

δηµοσιονοµική επίπτωσή τους, που 

αφορούσε χρηµατοδοτήσεις 309 

εκατοµµύρια EUR από την ΕΕ, µειώθηκε 

κατά 21%· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

7. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι, το 2013, το ποσοστό 

ανάκτησης σε περιπτώσεις απάτης ήταν 

µόλις 23,74%, µειωµένο σε σχέση µε το 

33,5% κατά µέσο όρο για την περίοδο 

2008-2012· επισηµαίνει ότι το ποσοστό 

ανάκτησης σε περιπτώσεις παρατυπιών 

που αναφέρθηκε για το 2013 είναι 67,9%· 

υπογραµµίζει την ευθύνη που φέρουν οι 

αρχές των κρατών µελών και οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής όσον αφορά την ανάκτηση 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και 

τις καλεί να ανταποκριθούν προσηκόντως 

σε αυτή την ευθύνη και να αυξήσουν 

σηµαντικά το ποσοστό ανάκτησης σε 

περιπτώσεις απάτης, το οποίο βρίσκεται σε 

σηµαντικά χαµηλότερο επίπεδο σε 

σύγκριση µε το ποσοστό ανάκτησης για τις 

µη δόλιες παρατυπίες· 

7. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι, το 2013 στη βάση δεδοµένων 
OWNRES, το ποσοστό ανάκτησης σε 
περιπτώσεις απάτης ήταν µόλις 23,74%, 

µειωµένο σε σχέση µε το 33,5% κατά µέσο 

όρο για την περίοδο 2008-2012· 

επισηµαίνει ότι το ποσοστό ανάκτησης σε 

περιπτώσεις παρατυπιών που αναφέρθηκε 

για το 2013 είναι 67,9%· Υπογραµµίζει, σε 
γενικές γραµµές, την ευθύνη που φέρουν 
οι αρχές των κρατών µελών και οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής όσον αφορά την 

ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών και τις καλεί να ανταποκριθούν 

προσηκόντως σε αυτή την ευθύνη και να 

αυξήσουν σηµαντικά το ποσοστό 

ανάκτησης σε περιπτώσεις απάτης, το 

οποίο βρίσκεται γενικώς σε σηµαντικά 
χαµηλότερο επίπεδο σε σύγκριση µε το 

ποσοστό ανάκτησης για τις µη δόλιες 

παρατυπίες· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. σηµειώνει ότι σε προοπτική 

πενταετίας, το ποσοστό ανάκτησης είναι 

54,4% για τις παρατυπίες που αναφέρονται 

ως δόλιες και 63,9% για τις µη δόλιες 

παρατυπίες· παροτρύνει την Επιτροπή να 

βελτιώσει περαιτέρω τη διαδικασία 

ανάκτησης και να την καταστήσει 

περισσότερο έγκαιρη· 

10. σηµειώνει ότι, για τις δαπάνες στο 
πλαίσιο κεντρικής διαχείρισης σε 
προοπτική πενταετίας, το ποσοστό 

ανάκτησης είναι 54,4% για τις παρατυπίες 

που αναφέρονται ως δόλιες και 63,9% για 

τις µη δόλιες παρατυπίες· παροτρύνει την 

Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω τη 

διαδικασία ανάκτησης και να την 

καταστήσει περισσότερο έγκαιρη· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι, το 2013, τα περισσότερα 

διαπιστωθέντα ποσά στην βάση δεδοµένων 

OWNRES για την ΕΕ των 28, τόσο για 

περιπτώσεις απάτης (93%) όσο και για 

περιπτώσεις παρατυπιών (87%), 

αφορούσαν την τελωνειακή διαδικασία 

«θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία»· καλεί 

την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα µέτρα 

µε στόχο την ενίσχυση της τελωνειακής 

διαδικασίας «θέση σε ελεύθερη 

κυκλοφορία», ώστε αυτή να δίδει σε 

µικρότερο βαθµό λαβή για απάτες και 

παρατυπίες· ανησυχεί για το γεγονός ότι 
σε ορισµένα έργα που χρηµατοδοτεί η 
ΕΤΕπ έχουν σηµειωθεί κρούσµατα 
διαφθοράς και απάτης· διαπιστώνει ότι 
στο έγγραφο της ΕΤΕπ, µε ηµεροµηνία 8 
Νοεµβρίου 2013, στο οποίο καθορίζεται η 
πολιτική της ΕΤΕπ για την πρόληψη και 
καταπολέµηση των πρακτικών 
διαφθοράς, απάτης, αθέµιτων 
συµφωνιών, παράνοµης βίας, 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας, επισηµαίνεται έλλειψη 
επαρκούς ελέγχου σε σειρά περιπτώσεων 
κατά την εφαρµογή των 
χρηµατοδοτούµενων από την ΕΤΕπ 
έργων· ζητεί, συνεπώς, να καλείται η 

13. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι, το 2013, τα περισσότερα 

διαπιστωθέντα ποσά στην βάση δεδοµένων 

OWNRES για την ΕΕ των 28, τόσο για 

περιπτώσεις απάτης (93%) όσο και για 

περιπτώσεις παρατυπιών (87%), 

αφορούσαν την τελωνειακή διαδικασία 

«θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία»· καλεί 

την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα µέτρα 

µε στόχο την ενίσχυση της τελωνειακής 

διαδικασίας «θέση σε ελεύθερη 

κυκλοφορία», ώστε αυτή να δίδει σε 

µικρότερο βαθµό λαβή για απάτες και 

παρατυπίες·  

(το διαγραφέν κείµενο να µεταφερθεί σε µια 

νέα παράγραφο µε τίτλο «δαπάνες») 

 



 

AM\1052747EL.doc  PE550.024v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

ΕΤΕπ, σε περίπτωση αποδεδειγµένης 
απάτης ή διαφθοράς, να αναστέλλει και/ή 
να σταµατά κάθε προβλεπόµενη ή 
τρέχουσα χρηµατοδότηση των σχετικών 
έργων· 

Or. en 



 

AM\1052747EL.doc  PE550.024v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

4.3.2015 A8-0024/8 

Τροπολογία  8 

Georgi Pirinski 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Ετήσια έκθεση 2013 σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ - 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

33. σηµειώνει ότι, το 2013, η Επιτροπή 

προέβη σε 217 διακοπές πληρωµών στον 
τοµέα της πολιτικής συνοχής και ότι 131 

παρέµεναν ανοιχτές στο τέλος τους έτους, 

αντιστοιχώντας σε ποσό σχεδόν 2 
εκατοµµυρίων EUR· αναγνωρίζει 

περαιτέρω ότι η Επιτροπή εξέδωσε 

τέσσερις αποφάσεις αναστολής το 2013 
και δύο τον Ιανουάριο του 2014· 

33. σηµειώνει ότι, το 2013, η Επιτροπή 

έκλεισε 217 υποθέσεις διακοπής 
πληρωµών στον τοµέα της πολιτικής 

συνοχής και ότι 131 παρέµεναν ανοιχτές 

στο τέλος τους έτους, αντιστοιχώντας σε 

ποσό σχεδόν 1977 εκατοµµυρίων EUR· 
αναγνωρίζει περαιτέρω ότι η Επιτροπή 

εξέδωσε 15 αποφάσεις αναστολής το 2013 
και δύο τον Ιανουάριο του 2014· 
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36. παρατηρεί ότι οι διατυπωθείσες 

συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη 

µέλη το 2012 – ιδιαίτερα όσον αφορά τις 

υπηρεσίες συντονισµού για την 

καταπολέµηση της απάτης, τους κοινούς 

κανόνες για την απάτη, τη µεταρρύθµιση 

των δηµόσιων συµβάσεων, τις 

αναφερόµενες δόλιες παρατυπίες και τα 

συστήµατα ελέγχου και αξιολόγησης 

κινδύνου– ήταν γενικά εύστοχες, και 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

ορισµένα ζητήµατα δεν αντιµετωπίστηκαν 

πλήρως· σηµειώνει, για παράδειγµα, ότι 

δεν άρχισαν όλα τα κράτη µέλη 

προετοιµασίες για την εφαρµογή του 

πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

(Π∆Π) 2014-2020 και των διατάξεών του 

για την πρόληψη της απάτης· ζητεί από τα 

κράτη µέλη να δώσουν συνέχεια στις 

συστάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή το 

2012 και να διασφαλίσουν ότι δίδεται η 

δέουσα διεξοδική συνέχεια στις συστάσεις 

που τους απηύθυνε η Επιτροπή στην 

έκθεσή της για το 2011 και να παράσχουν 

αιτιολογηµένη εξήγηση σε περίπτωση που 

δεν κατόρθωσαν να προβούν σε εφαρµογή 

των εν λόγω συστάσεων· 

36. παρατηρεί ότι οι διατυπωθείσες 

συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη 

µέλη το 2012 των οποίων το στάδιο 
υλοποίησης αναφέρεται στην ετήσια 
έκθεση της Επιτροπής 2013 –ιδιαίτερα 
όσον αφορά τις υπηρεσίες συντονισµού για 

την καταπολέµηση της απάτης, τους 

κοινούς κανόνες για την απάτη, τη 

µεταρρύθµιση των δηµόσιων συµβάσεων, 

τις αναφερόµενες δόλιες παρατυπίες και τα 

συστήµατα ελέγχου και αξιολόγησης 

κινδύνου– ήταν γενικά εύστοχες, και 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

ορισµένα ζητήµατα δεν αντιµετωπίστηκαν 

πλήρως· σηµειώνει, για παράδειγµα, ότι 

δεν άρχισαν όλα τα κράτη µέλη 

προετοιµασίες για την εφαρµογή του 

πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

(Π∆Π) 2014-2020 και των διατάξεών του 

για την πρόληψη της απάτης· ζητεί από τα 

κράτη µέλη να δώσουν συνέχεια στις 

συστάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή το 

2012 και να διασφαλίσουν ότι δίδεται η 

δέουσα διεξοδική συνέχεια στις συστάσεις 

που τους απηύθυνε η Επιτροπή στην 

έκθεσή της για το 2011, καθώς και στην 
έκθεσή της για το 2013, και να παράσχουν 
αιτιολογηµένη εξήγηση σε περίπτωση που 

δεν κατόρθωσαν να προβούν σε εφαρµογή 

των εν λόγω συστάσεων· 
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  36α. ανησυχεί για το γεγονός ότι σε 
ορισµένα έργα που χρηµατοδοτεί η ΕΤΕπ 
έχουν σηµειωθεί κρούσµατα διαφθοράς 
και απάτης· διαπιστώνει ότι στο έγγραφο 
της ΕΤΕπ, µε ηµεροµηνία 8 Νοεµβρίου 
2013, στο οποίο καθορίζεται η πολιτική 
της ΕΤΕπ για την πρόληψη και 
καταπολέµηση των πρακτικών 
διαφθοράς, απάτης, αθέµιτων 
συµφωνιών, παράνοµης βίας, 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας, επισηµαίνεται έλλειψη 
επαρκούς ελέγχου σε σειρά περιπτώσεων 
κατά την εφαρµογή των 
χρηµατοδοτούµενων από την ΕΤΕπ 
έργων· ζητεί, συνεπώς, να καλείται η 
ΕΤΕπ, σε περίπτωση αποδεδειγµένης 
απάτης ή διαφθοράς, να αναστέλλει και/ή 
να σταµατά κάθε προβλεπόµενη ή 
τρέχουσα χρηµατοδότηση των σχετικών 
έργων· 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 52 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

52. προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει 
να εφαρµόζει την αυστηρή της πολιτική 
των διακοπών και της αναστολής των 
πληρωµών· 

52. προτρέπει την Επιτροπή να επιστρέψει 
στο καθεστώς των διακοπών και 
αναστολών των πληρωµών προκειµένου 
να αποτρέψει τις παρατυπίες και τον 
κίνδυνο διάπραξης σφαλµάτων όσον 
αφορά την ορθή χρήση των ενωσιακών 
κονδυλίων· ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει έκθεση σχετικά µε την 
πραγµατική συνεισφορά των διακοπών 
και των αναστολών πληρωµής στη 
µείωση των παρατυπιών και των λαθών· 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 59 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

59. σηµειώνει ότι το 2013 η OLAF 

εξέδωσε 353 συστάσεις για διοικητικά, 

πειθαρχικά, δηµοσιονοµικά ή δικαστικά 

µέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα 

αρµόδια θεσµικά όργανα, τους φορείς, τις 

υπηρεσίες, τους οργανισµούς της ΕΕ ή τις 

αρµόδιες εθνικές αρχές, καθώς και ότι 

εκδόθηκε σύσταση για ανάκτηση περίπου 

402,8 εκατοµµυρίων EUR· εκφράζει την 

ανησυχία του για το γεγονός ότι το 

ποσοστό των διώξεων βάσει των 

συστάσεων της OLAF για την περίοδο 

2006-2013 ανήλθε µόνο σε περίπου 54%· 
ανησυχεί διότι το χαµηλό ποσοστό 
διώξεων είναι αρνητική ένδειξη όσον 
αφορά την ποιότητα και τη χρησιµότητα 
των αποτελεσµάτων των ερευνών της 
OLAF· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
επειγόντως την αποτελεσµατικότητα της 
OLAF· κρίνει απαραίτητο τον 
ολοκληρωµένο και κατάλληλο έλεγχο των 
υποθέσεων της OLAF από την επιτροπή 
εποπτείας (χωρίς ανάµειξη στις 
τρέχουσες έρευνες) και προτρέπει 
συνεπώς την Επιτροπή και την OLAF να 
βελτιώσουν την υφιστάµενη κατάσταση 
στο πλαίσιο της οποίας η επιτροπή 
εποπτείας δεν δύναται να εκπληρώσει τον 
σκοπό της· εκφράζει επίσης τη λύπη του 
για την έλλειψη διαθέσιµων πληροφοριών 

59. επιδοκιµάζει τα καλά αποτελέσµατα 
που παρουσιάστηκαν στην έκθεση της 
OLAF το 2013· σηµειώνει ότι η µέση 
διάρκεια των ερευνών έχει σταδιακά 
µειωθεί από 29,3 µήνες το 2011 και 23,6 
µήνες το 2012 σε 21,8 µήνες το 2013· 
σηµειώνει ότι το 2013 η OLAF εξέδωσε 

353 συστάσεις για διοικητικά, πειθαρχικά, 

δηµοσιονοµικά ή δικαστικά µέτρα που 

πρέπει να ληφθούν από τα αρµόδια 

θεσµικά όργανα, τους φορείς, τις 

υπηρεσίες, τους οργανισµούς της ΕΕ ή τις 

αρµόδιες εθνικές αρχές, καθώς και ότι 

εκδόθηκε σύσταση για ανάκτηση περίπου 

402,8 εκατοµµυρίων EUR· εκφράζει την 

ανησυχία του για το γεγονός ότι το 

ποσοστό των διώξεων βάσει των 

συστάσεων της OLAF για την περίοδο 

2006-2013 ανήλθε µόνο σε περίπου 54%·  
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σχετικά µε το ποσοστό των 
καταδικαστικών αποφάσεων σε 
υποθέσεις που αφορούν αδικήµατα εις 
βάρος του προϋπολογισµού της Ένωσης· 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 61 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

61. σηµειώνει ότι, το 2013, η OLAF, 
σύµφωνα µε δικά της στοιχεία, θεώρησε 
τη µεγαλύτερη ποσότητα στοιχείων που 

έχουν καταχωριστεί µέχρι σήµερα και 

ισχυρίζεται ότι έχει εκδώσει έναν 
πρωτοφανή αριθµό συστάσεων· 
επισηµαίνει ότι η µέθοδος µέτρησης των 
εισερχόµενων πληροφοριών και των 
εκδιδόµενων συστάσεων υπέστη επίσης 
αλλαγές· ζητεί από την επιτροπή 
εποπτείας να αναλύσει τις συνέπειες 
αυτών των αλλαγών στον τοµέα των 
δεδοµένων και την ποιότητα των 
συστάσεων που έχουν εκδοθεί από την 
OLAF· 

61. σηµειώνει ότι, το 2013, η OLAF 

θεώρησε τη µεγαλύτερη ποσότητα 

στοιχείων που έχουν καταχωριστεί µέχρι 

σήµερα και εξέδωσε έναν πρωτοφανή 
αριθµό συστάσεων·  
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 62 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

62. καλεί την επιτροπή εποπτείας της 

OLAF να ενηµερώσει το Κοινοβούλιο για 

τη διάρκεια των ερευνών της OLAF και τη 

σχετική µέθοδο υπολογισµού, καθώς η 

µέθοδος αυτή άλλαξε το 2012· επισηµαίνει 
ότι αυτή η αλλαγή µπορεί να µειώσει 
τεχνητά τη φαινοµενική διάρκεια των 
ερευνών· ζητεί από την επιτροπή εποπτείας 
να αναλύει ενδελεχώς την ποιότητα των 

πληροφοριών που παρέχονται από την 

OLAF, συµπεριλαµβανοµένων των 

εκθέσεων προς τα θεσµικά όργανα· 

62. καλεί την επιτροπή εποπτείας της 

OLAF να ενηµερώσει το Κοινοβούλιο για 

τη διάρκεια των ερευνών της OLAF και τη 

σχετική µέθοδο υπολογισµού, καθώς η 

µέθοδος αυτή άλλαξε το 2012· ζητεί από 

την επιτροπή εποπτείας να αναλύει 

ενδελεχώς την ποιότητα των πληροφοριών 

που παρέχονται από την OLAF, 

συµπεριλαµβανοµένων των εκθέσεων προς 

τα θεσµικά όργανα· 
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