
 

AM\1058868EL.doc  PE555.121v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

22.4.2015 A8-0101/15 

Τροπολογία  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός Προϋπολογισµός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 82 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

82. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο δεν 
προβλέπει κυρώσεις για την παροχή από 
τους οργανισµούς πληρωµών ανακριβών 
ή εσφαλµένων στοιχείων104· 

82. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιµοποιήσει όλα τα µέτρα που έχει 
στη διάθεσή της, συµπεριλαµβανοµένης 
της ενεργού παρακολούθησης του έργου 
των νέων φορέων πιστοποίησης σχετικά 
µε τη νοµιµότητα και την κανονικότητα, 
για να βελτιώσει την ποιότητα των 
ελέγχων των κρατών µελών και, κατά 
συνέπεια, την αξιοπιστία των 
στατιστικών ελέγχου τους· 

__________________  

104 Βλ. απάντηση της Επιτροπής στη 
γραπτή ερώτηση αριθ. 11, ακρόαση της 
επιτροπής CONT µε τον Επίτροπο Phil 
Hogan την 1η ∆εκεµβρίου 2014. 
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90. σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που παρέχονται στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων 2013 της Γ∆ AGRI106, 
τα κράτη µέλη µε τις χειρότερες 
επιδόσεις όσον αφορά τα αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά είναι η Βουλγαρία µε 
ποσοστό ανάκτησης 4%, 21% στην 
Ελλάδα, 25% στην Γαλλία, 25% στη 
Σλοβενία, 27% στη Σλοβακία και 33% 
στην Ουγγαρία· εκφράζει την ανησυχία 
του για τα εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα 

ανακτήσεων σε ορισµένους τοµείς και 
ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει 

έκθεση για τα αίτια και τις δυνατότητες 

βελτιώσεων· 

90. εκφράζει την ανησυχία του για τα, 
κατά τµήµατα, εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα 
ανακτήσεων και ζητεί από την Επιτροπή 

να συντάξει έκθεση για τα αίτια και τις 

δυνατότητες βελτιώσεων· 

__________________  

106ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γ∆ 
AGRI, παράρτηµα 10, πίνακας 51: «new 
cases open since 2007». 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

107. συνιστά στην Επιτροπή να 
παρακολουθεί ενεργά την εφαρµογή 

διορθωτικών µέτρων σχετικών µε τις 

ελλείψεις στο σύστηµα ελέγχου που 

εφαρµόζεται όσον αφορά τις ενισχύσεις 

της ΕΕ για τις οµάδες παραγωγών για τα 
οπωροκηπευτικά στην Πολωνία, την 
Αυστρία, την Ολλανδία και το Ηνωµένο 

Βασίλειο· 

107. συνιστά στην Επιτροπή να 
παρακολουθεί ενεργά την εφαρµογή 

διορθωτικών µέτρων σχετικών µε τις 

ελλείψεις στο σύστηµα ελέγχου που 

εφαρµόζεται όσον αφορά τις ενισχύσεις 

της ΕΕ για την αναγνώριση των οµάδων 
παραγωγών για τα οπωροκηπευτικά στην 

Πολωνία, και στα επιχειρησιακά 
προγράµµατα για τις οργανώσεις 
παραγωγών στην Αυστρία, την Ολλανδία 
και το Ηνωµένο Βασίλειο· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

133. επισηµαίνει ότι όσον αφορά τις 
δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 

ΤΣ, οι κύριοι κίνδυνοι συµµόρφωση 
αφορούν: σφάλµατα στον τοµέα των 
δηµόσιων συµβάσεων (39%), µη 
επιλέξιµα έργα/µη επιλέξιµες 
δραστηριότητες ή µη επιλέξιµοι 
υποψήφιοι (22 %), µη επιλέξιµες δαπάνες 
που περιλαµβάνονταν στις σχετικές 
δηλώσεις (21%) και µη συµµόρφωση µε 
τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων· 

133. επισηµαίνει ότι όσον αφορά τις 
δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 

ΤΣ, καθώς και τις δαπάνες για την 
κινητικότητα, τις µεταφορές και την 
ενέργεια, οι κύριοι κίνδυνοι σφαλµάτων 
συνδέονται µε τη µη συµµόρφωση προς 
τους κανόνες για τις δηµόσιες συµβάσεις 
και µε µη επιλέξιµα έργα και µη επιλέξιµες 
δαπάνες, και για το ΕΤΠΑ και το Ταµείο 
Συνοχής µε τη µη συµµόρφωση µε τους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
δράσεις της Επιτροπής για τον µετριασµό 
αυτών των κινδύνων και την παροτρύνει 
να συνεχίσει να παρέχει καθοδήγηση και 
κατάρτιση στις διαχειριστικές αρχές 
σχετικά µε τους εντοπιζόµενους 
κινδύνους· αναµένει ότι οι νέοι 
κανονισµοί και κανόνες για την περίοδο 
προγραµµατισµού 2014-2020 θα 
συµβάλουν στη µείωση του κινδύνου 
σφαλµάτων και στην επίτευξη καλύτερων 
επιδόσεων, µέσω της απλούστευσης και 
της αποσαφήνισης των διαδικασιών· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

134. σηµειώνει ότι οι αρχές των κρατών 
µελών κοινοποίησαν 322 εθνικές 

ελεγκτικές γνώµες για τα επιχειρησιακά 

προγράµµατά τους και ότι οι ελεγκτικές 

γνώµες δήλωσαν σε 209 περιπτώσεις 
(65%) ποσοστό σφάλµατος κάτω από 2%· 
σηµειώνει ότι όταν η Επιτροπή έλεγξε τα 
δεδοµένα µπόρεσε να επιβεβαιώσει µόνον 
την κοινοποίηση των ποσοστών 
σφαλµάτων των κρατών µελών για 78 
εθνικές ελεγκτικές γνώµες· σηµειώνει ότι 
η Επιτροπή χρειάστηκε να διορθώσει 244 
ελεγκτικές γνώµες116· ζητεί από την 
Επιτροπή στο µέλλον να αναφέρει όλες 
τις λεπτοµέρειες στις αλλαγές ποσοστών 
σφάλµατος που διενεργεί η Γ∆ REGIO· 

134. σηµειώνει ότι οι αρχές των κρατών 
µελών κοινοποίησαν 322 εθνικές 

ελεγκτικές γνώµες για τα επιχειρησιακά 

προγράµµατά τους και ότι οι ελεγκτικές 

γνώµες δήλωσαν σε 209 περιπτώσεις 
(65%) ποσοστό σφάλµατος κάτω από 2%· 
επισηµαίνει ότι, συνολικά, η Γενική 
∆ιεύθυνση έχει αξιολογήσει το 89% των 
αναφερθέντων ποσοστών σφάλµατος ως 
αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τον 
υπολογισµό του κινδύνου σε σχέση µε τις 
πληρωµές του 2013, είτε επικυρώνοντας 
τα ποσοστά σφάλµατος που αναφέρονται 
στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου σε ποσοστό 
68% των καταγραφέντων ποσοστών είτε 
όντας σε θέση να υπολογίσει εκ νέου το 
ποσοστό σφάλµατος µε βάση όλες τις 
πληροφορίες που έθεσε στη διάθεσή της 
η Γενική ∆ιεύθυνση ελεγκτών για το 2,1% 
των περιπτώσεων· παρατηρεί ότι, µε 
βάση την ανάλυση των ετήσιων εκθέσεων 
ελέγχου, η Γ∆ REGIO εκτιµά ότι µπορεί 
να επιβεβαιώσει τις ελεγκτικές 
γνωµοδοτήσεις των αρχών ελέγχου για 
304 προγράµµατα (94%)· 

__________________  

116ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2013 
της Γ∆ REGIO, Παράρτηµα, σ. 41. 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

135. παρατηρεί ότι η Επιτροπή έκρινε 
αναξιόπιστα όλα τα σε εθνικό επίπεδο 
ελεγµένα ποσοστά σφάλµατος στις 
εκθέσεις της Σλοβακίας, 10 από τα 15 
ποσοστά σφάλµατος στις εκθέσεις της 
Ουγγαρίας, 2 από 7 στις εκθέσεις της 
Βουλγαρίας και 1 από 4 στις εκθέσεις του 
Βελγίου· ζητεί από την Επιτροπή να 
αποδείξει εάν και πώς οι επιβληθείσες 
κατ’ αποκοπή διορθώσεις για την 
προστασία του προϋπολογισµού της 
Ένωσης (25% για ένα πρόγραµµα και 
10% για εννέα προγράµµατα στη 
Σλοβακία, δύο για τη Βουλγαρία και την 
Ιταλία και ένα για το Βέλγιο117) 
διόρθωσαν την κατάσταση· 

135. παρατηρεί ότι η Γ∆ REGIO έκρινε: 

 ως αξιόπιστα, όλα τα σε εθνικό επίπεδο 
ελεγµένα ποσοστά σφάλµατος για τα ΕΠ 
που δηλώθηκαν από έξι κράτη µέλη 
(Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία, 
Λουξεµβούργο, Πορτογαλία και Κάτω 
Χώρες)· 

 ως «αναξιόπιστα/ενιαίο ποσοστό», όλα τα 
σε εθνικό επίπεδο ελεγµένα ποσοστά 
σφάλµατος για τα ΕΠ που δηλώθηκαν 
από δύο κράτη µέλη (Σλοβακία και 
Σλοβενία)· 

 – ως αξιόπιστα και αξιόπιστα τα οποία 
ωστόσο χρήζουν εκ νέου υπολογισµού, τα 
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σε εθνικό επίπεδο ελεγµένα ποσοστά 
σφάλµατος για τα ΕΠ που δηλώθηκαν 
από τα περισσότερα κράτη µέλη· 

 – ότι, τα σε εθνικό επίπεδο ελεγµένα 
ποσοστά σφάλµατος τα οποία δηλώθηκαν 
από έξι κράτη µέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Γερµανία, Ουγγαρία, Ιταλία και Ηνωµένο 
Βασίλειο), ήταν αξιόπιστα και/ή 
«αξιόπιστα/εκ νέου υπολογισθέντα» για 
ορισµένα από τα ΕΠ τους και ως 
«αναξιόπιστα/ενιαίο ποσοστό» για τα 
υπόλοιπα ΕΠ τους· 

__________________ __________________ 

Βλ. ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της 
Γ∆ REGIO, Παράρτηµα, σ. 42. 
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136. τονίζει ότι τα δεδοµένα σφάλµατος 
που υποβλήθηκαν για τα ακόλουθα 
επιχειρησιακά προγράµµατα ήταν 
ιδιαίτερα αναξιόπιστα: 

διαγράφεται 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

141. υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την 
πολιτική της Επιτροπής για τις διακοπές 
και αναστολές πληρωµών· 

141. υποστηρίζει ένθερµα τις διακοπές και 
τις αναστολές πληρωµών που 
χρησιµοποιεί η Επιτροπή ως εργαλείο 
πρόληψης των παρατυπιών· 
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146. σηµειώνει ότι το 2013 η Επιτροπή 
ενέκρινε δηµοσιονοµικές διορθώσεις που 
ανήλθαν σε 912 371 222 EUR στα 
επιχειρησιακά προγράµµατα των κρατών 
µελών, από τα οποία 239 500 000 EUR 
βάρυναν την Τσεχική ∆ηµοκρατία, 
147 210 000 EUR βάρυναν την Ουγγαρία 
και 95 470 000 EUR βάρυναν την 
Ελλάδα· 

146. σηµειώνει ότι, σύµφωνα µε την 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γ∆ 
REGIO, το 2013 η Επιτροπή αποφάσισε ή 
επιβεβαίωσε δηµοσιονοµικές διορθώσεις 
ύψους 557,2 εκατοµµυρίων EUR για το 
ΕΤΠΑ/ΤΣ για όλες τις περιόδους 
προγραµµατισµού και ότι συνολικά το 
2013 εκτελέστηκαν 898,7 εκατοµµύρια 
EUR σε σχέση µε διορθώσεις που 
αποφασίστηκαν/επιβεβαιώθηκαν το 2013 
και τα προηγούµενα έτη· επισηµαίνει τον 
ενισχυµένο εποπτικό ρόλο της Γ∆ REGIO 
µετά την έγκριση και την εφαρµογή του 
σχεδίου δράσης της Επιτροπής του 2008 
και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την 
κατεύθυνση· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

168. επιδοκιµάζει τη συνεισφορά στην 
επίτευξη των στόχων αυτών όχι µόνον από 
τα χρηµατοδοτούµενα από το ΕΚΤ έργα 
αλλά και από τη διατύπωση συστάσεων 
ανά χώρα που περιέχονται στην ετήσια 
κοινή έκθεση για την απασχόληση που 
συντάσσεται ως µέρος της διεργασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαµήνου· 

168. χαιρετίζει τη συµβολή του τοµέα 
πολιτικής στην επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ 2020 µε τα έργα του ΕΚΤ και µε άλλα 
µέσα που προβλέπονται στο πλαίσιο του 
ταµείου αυτού· υπογραµµίζει πόσο 
σηµαντικό είναι το ΕΚΤ για επενδύσεις σε 
µέτρα για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας 
και την καταπολέµηση της ανεργίας, για 
το ανθρώπινο κεφάλαιο, την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση, την κοινωνική ένταξη 
και την πρόσβαση σε κοινωνικές 
υπηρεσίες· 

Or. en 

 

 


