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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σήμερα τα 

κράτη μέλη και των ανεπαρκών πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ιδιαίτερη σημασία· τονίζει το 

γεγονός ότι τα κονδύλια της ΕΕ πρέπει να τυγχάνουν ορθής διαχείρισης και να 

χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά 

2. σημειώνει ότι 321 παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες και 4672 παρατυπίες που 

κοινοποιήθηκαν ως μη δόλιες είχαν σχέση με την πολιτική συνοχής· αναγνωρίζει ότι σε 

αμφότερες τις κατηγορίες ο αριθμός κοινοποιήσεων αυξήθηκε κατά 15 % εν συγκρίσει 

προς το 2012 και ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό ποσών όπου 

υπήρξαν παρατυπίες το 2013 (63 %) συνεχίζει να σχετίζεται με την πολιτική συνοχής· 

επισημαίνει ωστόσο ότι σε αμφότερες τις κατηγορίες τα αντίστοιχα ποσά μειώθηκαν, 

παρατηρείται σταδιακή βελτίωση βάσει της πείρας από προηγούμενα έτη και ότι για 

πρώτη φορά, η πολιτική συνοχής δεν ήταν ο τομέας δαπανών του προϋπολογισμού με τον 

υψηλότερο αριθμό παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες·  

3. σημειώνει ότι αυτά τα στατιστικά δεδομένα συνεχίζουν να υποδεικνύουν μόνον κατά 

προσέγγιση τον αντίκτυπο των παρατυπιών στον προϋπολογισμό της ΕΕ· πιστεύει ότι η 

ανακρίβεια προέρχεται από τις διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο μεταξύ όσο και εντός των 

κρατών μελών στον εντοπισμό, την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των παρατυπιών και 

είναι της άποψης ότι χρειάζεται περαιτέρω εναρμόνιση· θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο από 

άποψη ορθολογικής οργάνωσης των πολιτικών οι παρατυπίες να παρουσιάζονται με βάση 

τον τύπο και τον χαρακτήρα τους· 

4. αναγνωρίζει ότι οι μη δόλιες παρατυπίες συχνά οφείλονται σε ανεπαρκή γνώση των 

κανόνων και σε περίπλοκες απαιτήσεις και ρυθμίσεις· πιστεύει ότι η απλούστευση των 

κανόνων και διαδικασιών θα μειώσει τον αριθμό των μη δόλιων παρατυπιών· ζητεί από 

την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να προσφέρουν 

ολοκληρωμένη κατάρτιση στις αρχές και το προσωπικό που συμμετέχει στη διαχείριση 

των πόρων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή· ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα και τα κράτη μέλη – εκτός από την ετήσια έκθεση για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – να διενεργήσουν ενδιάμεση εκτίμηση ως προς το εάν 

η νέα ρυθμιστική διάρθρωση της πολιτικής για τη συνοχή αποτρέπει και μειώνει τον 

κίνδυνο παρατυπιών, και να αξιολογήσουν την ενδεχόμενη περαιτέρω απλούστευση των 

υφιστάμενων κανόνων· 

5. θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες στους τομείς που εμφανίζουν 

αυξημένες δόλιες παρατυπίες· υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ικανοτήτων, τόσο 

όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση όσο και τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε συνδυασμό με σαφείς κανόνες και την 

αυστηρή εφαρμογή τους, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο για την 

αποτελεσματική πρόληψη της απάτης· 
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6. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη προς εντοπισμό, 

αξιολόγηση και κοινοποίηση των παρατυπιών, περιλαμβανομένης της απάτης· καλεί τα 

κράτη μέλη και τις αρχές τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να ανταλλάσσουν 

βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να εξασφαλίζουν ισχυρότερο εκ των προτέρων συντονισμό 

και αξιολόγηση και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στους τομείς του εντοπισμού και 

της διόρθωσης σφαλμάτων προτού προβούν σε αίτηση επιστροφής εξόδων από την 

Επιτροπή, αξιοποιώντας πλήρως τις διαθέσιμες σε αυτά πληροφορίες· 

7. υπογραμμίζει επιπροσθέτως τη σημασία που έχουν η εξωτερική συνδρομή και οι έλεγχοι 

στην καταπολέμηση των παρατυπιών και της απάτης· είναι πεπεισμένο για τα δυνητικά 

οφέλη ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και υποστηρίζει εν προκειμένω τις στρατηγικές κατά 

της απάτης που εκπόνησε προσφάτως η ΕΕ, και συγκεκριμένα καλεί: 

 α. όλα τα κράτη μέλη να ορίσουν υπηρεσία συντονισμού για την καταπολέμηση της 

απάτης (AFCOS) στην οποία και να αναθέσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες και 

εξουσίες και να την εξοπλίσουν με επαρκείς ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς 

πόρους· καλεί δε την Επιτροπή να εξασφαλίσει εναρμόνιση της AFCOS σε όλα τα 

κράτη μέλη· 

 β. το Συμβούλιο να στηρίξει την οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης εις 

βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου· και 

 γ. το Συμβούλιο να στηρίξει τη θέσπιση ανεξάρτητης ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής 

(EPPO), υπό τον όρο να προσδιοριστεί και να οριοθετηθεί σαφώς η σχέση μεταξύ 

EPPO και άλλων υφιστάμενων οργανισμών της ΕΕ με στόχο την αποφυγή 

επικαλύψεων αρμοδιοτήτων· 

8. σημειώνει ότι το επίπεδο παρατυπιών και απάτης που προκαλείται από τη μη 

συμμόρφωση με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις παραμένει υψηλό· ζητεί από τα 

κράτη μέλη να μεταφέρουν ταχέως στο εθνικό δίκαιο την πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία 

2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 

2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες1, την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , σχετικά με τις 

προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών2, και την οδηγία 2014/23/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , σχετικά με 

την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης3, με σκοπό να μετριαστεί ο κίνδυνος παρατυπιών 

και απάτης. 

                                                 
1 ΕΕ L 94, 28.3.2014, σ. 65. 
2 ΕΕ L 94, 28.3.2014, σ. 243. 
3 ΕΕ L 94, 28.3.2014, σ. 1. 
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