
 

AM\1058867EL.doc  PE555.121v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

22.4.2015 A8-0101/25 

Τροπολογία  25 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισµός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

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

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 179 
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179. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι πρωτοβάθµιοι έλεγχοι που 
διενεργούνται από τα εθνικά συστήµατα 
διαχείρισης και ελέγχου παρέµειναν κύρια 
πηγή σφαλµάτων· ανησυχεί σοβαρά για 
το γεγονός ότι τα κράτη µέλη είναι 
λιγότερο προσεκτικά όταν δαπανούν 
κονδύλια της Ένωσης σε σύγκριση µε τον 
τρόπο µε τον οποίο δαπανούν τον εθνικό 
προϋπολογισµό τους ενώ φέρουν 
σηµαντική ευθύνη να εκτελούν σωστά και 
νοµότυπα τον προϋπολογισµό της 
Ένωσης όταν είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση ενωσιακών κονδυλίων· 
σηµειώνει ότι τα ακόλουθα προγράµµατα 
παρουσίασαν ιδιαίτερες συστηµικές 
αδυναµίες: Πολωνία, Ισπανία (Castilla y 
Leon), Ρουµανία, Πορτογαλία, Ιταλία 
(Σικελία), Γερµανία (Bund), Γερµανία 
(Θουριγγία), Τσεχική ∆ηµοκρατία και 
Ουγγαρία· σηµειώνει ότι επιπροσθέτως, 
οι θεµατικοί έλεγχοι της Επιτροπής 
αποκάλυψαν αδυναµίες στα συστήµατα 
διαχείρισης και ελέγχου των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων για την 
Ιρλανδία (Ανθρώπινο Επενδυτικό 
Κεφάλαιο), τη Σλοβακία (εκπαίδευση) και 
την Ισπανία (Comunidad Valenciana)· 

179. σηµειώνει τις παρατηρήσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τους 
κύριους κινδύνους που απειλούν την 
κανονικότητα των δαπανών σε αυτόν τον 
τοµέα πολιτικής, όπως οι κίνδυνοι που 
συνδέονται µε τον άυλο χαρακτήρα των 
επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, την 
ποικιλοµορφία των δραστηριοτήτων και 
τη συµµετοχή στην υλοποίηση των έργων 
πολλών, συχνά µικρής κλίµακας, 
εταίρων· επιδοκιµάζει τη χρήση 
απλουστευµένων επιλογών κόστους, που 
µειώνουν τη διοικητική επιβάρυνση για 
τους δικαιούχους και περιορίζουν την 
πιθανότητα σφαλµάτων από τα κράτη 
µέλη· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τα κράτη µέλη να µην εφαρµόζουν πιο 
απαιτητικούς κανόνες στα έργα του ΕΚΤ 
από εκείνους που προβλέπονται για τα 
έργα που χρηµατοδοτούνται σε εθνικό 
επίπεδο· 
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Πιθανός σφετερισµός των κονδυλίων 
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Κονδύλια ανθρωπιστικής και 
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235. σηµειώνει ότι η OLAF συνέταξε 
έκθεση για την ανθρωπιστική βοήθεια 
που χορηγήθηκε στον καταυλισµό 
προσφύγων Σαχράουι του Τιντούφ στην 
Αλγερία (OF 2003/526)· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει τα µέτρα που 
ελήφθησαν ως απάντηση στα πορίσµατα 
της εν λόγω έκθεσης· σηµειώνει ότι 
σύµφωνα µε την εξεταστική έκθεση της 
Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR)126 η µη 
καταχώριση προσφυγικού πληθυσµού για 
τόσο παρατεταµένο χρονικό διάστηµα 
(δηλ. περίπου 30 χρόνια µετά την άφιξή 
του) αποτελεί ασυνήθη και µοναδική 
κατάσταση στην ιστορία της UNHCR· 
προτρέπει την Επιτροπή να µεριµνήσει 
ώστε οι Αλγερινοί και Σαχράουι που 
ενοχοποιούνται από την έκθεση της 
OLAF να µην έχουν πλέον πρόσβαση σε 
βοήθεια χρηµατοδοτούµενη από τους 
φορολογούµενους της Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή να αποτιµήσει εκ νέου και να 
προσαρµόσει τη βοήθεια της Ένωσης 
στις πραγµατικές ανάγκες του σχετικού 
πληθυσµού και να εξασφαλίσει ότι τα 
συµφέροντα και οι ανάγκες των 

235. επικροτεί τα µέτρα παρακολούθησης 
και ελέγχου που έλαβε η Επιτροπή µετά 
τις έρευνες της OLAF σχετικά µε την 
εκτροπή των ενισχύσεων σε στρατόπεδα 
προσφύγων στο Tindouf της Αλγερίας 
(έκθεση OF/2003/0521)· επιδοκιµάζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τις εκτιµήσεις που 
διενήργησε η Ispra για να καθορίσει έναν 
ρεαλιστικό αριθµό δικαιούχων βοήθειας· 
σηµειώνει ότι, παράλληλα µε την παροχή 
επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή 
πρέπει να λάβει υπόψη την επείγουσα 
έκκληση του Συµβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ για συµπληρωµατική 
χρηµατοδότηση για επισιτιστική βοήθεια 
και τις προειδοποιήσεις του ΠΠΤ όσον 
αφορά τις σοβαρές ελλείψεις στην 
προµήθεια επισιτιστικής βοήθειας από 
τον Ιούλιο του 2015 και ύστερα, και 
συµµερίζεται τις ανησυχίες για τις 
συνέπειες που θα έχει η επισιτιστική 
ανασφάλεια στη σταθερότητα της 
περιοχής· θεωρεί ότι έχει ουσιαστική 
σηµασία να µην συγχέονται ζητήµατα που 
έχουν έντονα πολιτικό χαρακτήρα µε την 
επιλυθείσα υπόθεση εκτροπής της 
ενίσχυσης, ενόσω διακυβεύεται η 
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προσφύγων δεν θα βλαφτούν επειδή είναι 
οι πλέον ευάλωτοι σε κάθε δυνατή 
παρατυπία· 

επισιτιστική βοήθεια σε ανθρώπους που 
βρίσκονται σε ανάγκη, και καλεί όλα τα 
µέρη να αντιµετωπίζουν όλα τα θέµατα 
άµεσα και χωριστά το ένα από το άλλο. 

1 S/2015/246, παράγραφος 77. 

__________________  

126Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή της 
UNHCR, Εξεταστική Έκθεση 
INQ/04/005, Γενεύη, 12 Μαΐου 2005. 
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275. επισηµαίνει ότι ο κανονισµός (ΕΕ, 
Ευρατόµ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου127 εν 
ισχύι από την 1η Οκτωβρίου 2013 

υποχρεώνει την OLAF να εξασφαλίσει την 

ανεξάρτητη λειτουργία της γραµµατείας 

της Επιτροπής Εποπτείας (OLAF-SC) 
(αιτιολογική σκέψη 40 του κανονισµού 
(ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 883/2013)· δεν 
γνωρίζει, επί του παρόντος, εάν έχουν 
ληφθεί µέτρα για την εκτέλεση της 
υποχρέωσης αυτής· προτρέπει την 
Επιτροπή να λάβει αµέσως µέτρα για τη 
διόρθωση της κατάστασης· 

275. επισηµαίνει ότι ο κανονισµός (ΕΕ, 
Ευρατόµ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου εν ισχύι 
από την 1η Οκτωβρίου 2013 υποχρεώνει 

την OLAF να εξασφαλίσει την ανεξάρτητη 

λειτουργία της γραµµατείας της επιτροπής 

εποπτείας (αιτιολογική σκέψη 40 του 
κανονισµού (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 
883/2013)· ζητεί, εν προκειµένω, από την 
OLAF να εκτιµήσει την κατάσταση στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης του κανονισµού 
αριθ. 883/2013 που προβλέπεται έως τις 2 
Οκτωβρίου 2017· 

__________________  

127Κανονισµός (ΕΕ, Ευρατόµ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
11ης Σεπτεµβρίου 2013, σχετικά µε τις 
έρευνες που πραγµατοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης 
της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου και του κανονισµού 
(Ευρατόµ) αριθ. 1074/1999 του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 248, 18.9.2013, σ. 1). 
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 47α. θεωρεί απαραίτητη την προαγωγή 
πλήρους διαφάνειας στη χρήση των 
διαρθρωτικών ταµείων, µέσω της 
δηµοσίευσης των λογιστικών εγγράφων 
των ανατεθέντων έργων· καλεί την 
Επιτροπή να καταστήσει τη διαδικασία 
για τη συµµετοχή σε περιφερειακές 
προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών 
περισσότερο ανταγωνιστική και διαφανή, 
ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόµενο να 
ευνοούνται συστήµατα πελατειακών 
σχέσεων που εξασφαλίζουν πρόσβαση 
στην ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση· 
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 53α. υπενθυµίζει ότι η διαφθορά προκαλεί 
σηµαντική ζηµιά στα ευρωπαϊκά 
κονδύλια· εκφράζει την ανησυχία του 
εξαιτίας των στοιχείων που 
καταδεικνύουν ότι ορισµένα κράτη 
πάσχουν ιδιαίτερα από το φαινόµενο αυτό 
και υπενθυµίζει εν προκειµένω τη 
«Σύσταση για σύσταση του Συµβουλίου 
σχετικά µε το εθνικό πρόγραµµα 
µεταρρυθµίσεων της Ιταλίας για το 2013 
και την έκδοση γνώµης του Συµβουλίου 
σχετικά µε το πρόγραµµα σταθερότητας 
της Ιταλίας για το 2012-2017»1·  ζητεί 
από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 
ειδικά για την ενίσχυση της νοµοθεσίας 
σχετικά µε την καταπολέµηση της 
διαφθοράς στην ΕΕ· 

1 COM(2013)0362 
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 286α. τονίζει ότι το ισχύον σύστηµα 
αποδοχών του προσωπικού παρουσιάζει 
διαφορά, σε σχέση µε τις αποδοχές του 
ιδιωτικού τοµέα, η οποία είναι 
αδικαιολόγητη· εκτιµά ότι θα πρέπει να 
υπάρξει µεταρρύθµιση η οποία θα 
αποκαταστήσει την ισορροπία µεταξύ του 
βαθµού στην ευρωπαϊκή διοίκηση και 
των πραγµατικών µισθών· 
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