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 53α. υπενθυµίζει ότι η διαφθορά προκαλεί 
σοβαρές ζηµιές στα ενωσιακά κονδύλια· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 
δεδοµένα που δείχνουν ότι ορισµένα 
κράτη µέλη πλήττονται ιδιαίτερα από το 
φαινόµενο αυτό και υπενθυµίζει εν 
προκειµένω τη σύσταση της Επιτροπής 
της 29ης Μαΐου 2013 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-
20171· ζητεί να εγκριθεί έγκαιρα η οδηγία 
σχετικά µε την καταπολέµηση, µέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονοµικών συµφερόντων της 
Ένωσης· 
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1 COM(2013)0362. 

Or. en 



 

AM\1059576EL.doc  PE555.121v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

28.4.2015 A8-0101/42 

Συµβιβαστική τροπολογία 42 

Ingeborg Gräßle 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

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 133 

 

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 συµµόρφωσης 
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 για το ΕΤΠΑ και το 
ΤΣ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
ενέργειες της Επιτροπής µε σκοπό 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 έως 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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141. υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την 
πολιτική της Επιτροπής για τις διακοπές 
και αναστολές πληρωµών· 

141. υποστηρίζει ένθερµα τη διακοπή και 
τις αναστολές πληρωµών που 
χρησιµοποιεί η Επιτροπή ως 
αποτελεσµατικό και προληπτικό εργαλείο 
για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων της Ένωσης· 
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