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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. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ετήσια έκθεση της Επιτροπής και υπενθυμίζει ότι 

οι κοινές προσπάθειες από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή προκειμένου να επιτευχθεί ο 

στόχος της ενισχυμένης περιφερειακής συνοχής θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από 

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών μελών, 

εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν ότι τα χρήματα των φορολογούμενων δαπανώνται 

ορθά και με πλήρη λογοδοσία· επισημαίνει ότι η καταπολέμηση των δόλιων ή μη δόλιων 

παρατυπιών ενισχύει επίσης τις συνθήκες για την απορρόφηση των πιστώσεων της ΕΕ και 

την αποτελεσματική τους διαχείριση, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την αντίληψη των 

πολιτών σχετικά τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· επισημαίνει ότι δεν είναι 

όλες οι παρατυπίες δόλιου τύπου και ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σαφής διάκριση μεταξύ 

σφαλμάτων και απάτης· υπογραμμίζει ότι ο εντοπισμός σφαλμάτων ήσσονος σημασίας 

δεν θα πρέπει να οδηγεί στην αναστολή των προγραμμάτων χρηματοδότησης· ζητεί από 

τα κράτη μέλη να επιλύσουν τα προβλήματα που συνδέονται με την καθυστερημένη 

αναφορά παρατυπιών· τονίζει ότι η καταπολέμηση της απάτης αποτελεί κοινή ευθύνη των 

κρατών μελών και της Επιτροπής· 

2. επισημαίνει ότι έχουν σημειωθεί πολλά θετικά βήματα προόδου προς την κατεύθυνση της 

καταπολέμησης της απάτης· χαιρετίζει το γεγονός, στο πλαίσιο αυτό, της συγκρότησης 

εντός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLA) μιας νέας μονάδας 

ερευνών για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), και της 

δημιουργίας, σε κάθε κράτος μέλος, μιας υπηρεσίας συντονισμού της καταπολέμησης της 

απάτης (AFCOS)· υπενθυμίζει ότι το υψηλό ποσοστό αύξησης (21%) στις παρατυπίες 

που αναφέρθηκαν ως δόλιες στα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής  κατά το 

2015, μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι οι πληρωμές για την προγραμματική περίοδο 

2007-2013 έχουν σχεδόν πλήρως ολοκληρωθεί· σημειώνει ότι οι περισσότερες 

παρατυπίες στον τομέα της πολιτικής συνοχής αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)· τονίζει ότι οι 371 παρατυπίες που αφορούν την 

πολιτική συνοχής και οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως δόλιες καθώς και οι 10.322 

παρατυπίες που έχουν χαρακτηριστεί ως μη δόλιες και έχουν κοινοποιηθεί κατά το έτος 

2015, αποτελούν παραβάσεις οι οποίες έχουν διαπιστωθεί και για τις οποίες έχουν ληφθεί 

ή πρόκειται να ληφθούν διορθωτικά μέτρα· 

3. θεωρεί ότι η συγκριτική ανάλυση των στοιχείων που διαπιστώθηκαν στην ετήσια έκθεση 

με συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τα εθνικά καθεστώτα δαπανών, 

συμπεριλαμβανομένων παρατυπιών ή απατών, θα μπορούσε να βοηθήσει στην εκπόνηση 

στοχοθετημένων συμπερασμάτων όσον αφορά τις δαπάνες της πολιτικής συνοχής, μεταξύ 

άλλων και σχετικά με τις ανάγκες για αύξηση του δυναμικού· 

4. τονίζει την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες που αποσκοπούν στην έγκαιρη ανίχνευση 

όλων των μορφών παρατυπιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κινηθούν προς 

την κατεύθυνση εναρμόνισης, της ταξινόμησης, της ανίχνευσης και της υποβολής 

αναφοράς των παρατυπιών μεταξύ των κρατών μελών· υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη 

για καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών στα κράτη μέλη για τον εντοπισμό της 
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απάτης· χαιρετίζει, ωστόσο, τα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα τα οποία έχει λάβει η 

Επιτροπή για να αποφύγει δόλιες και μη δόλιες παρατυπίες· ζητεί την ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών προκειμένου να μειωθεί ο 

αριθμός των παρατυπιών και να ενταθεί η πρόληψη της απάτης· 

5. τονίζει την ανάγκη για διαρθρωμένο συντονισμό μεταξύ των διαχειριστικών αρχών και 

των φορέων καταπολέμησης της απάτης, καθώς και τη σημασία του συντονισμού και της 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και εντός του ίδιου κράτους 

μέλους, ώστε να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ομοιογενής η προσέγγιση για την 

αντιμετώπιση της απάτης· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών να υιοθετήσουν 

κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, και καλεί από την Επιτροπή να 

εντείνει τις προσπάθειές της για την επέκταση της στρατηγικής σε όλα τα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι, όπως επισημάνθηκε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015 της 

Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για την περιφερειακή πολιτική και την αστική 

ανάπτυξη (ΓΔ REGIO), η αιτία της πλειονότητας των διακοπών και των αναστολών των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων έγκειται στις ελλείψεις που υφίστανται στην οργάνωση 

των φορέων διαχείρισης και ελέγχου, στις πρωτοβάθμιες διαχειριστικές επαληθεύσεις, 

στη διαδρομή ελέγχου, καθώς και στον χειρισμό των μέσων χρηματοοικονομικής 

τεχνικής· 

6. επισημαίνει ότι, δεδομένης της έλλειψης ενός ευρωπαϊκού ορισμού της απάτης και της 

ύπαρξης διαφορετικών νομικών συστημάτων, τα στοιχεία σχετικά με τις παρατυπίες που 

κοινοποιούνται και κατόπιν βεβαιώνονται ως απάτη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για στατιστικούς σκοπούς στο πλαίσιο μιας ταξινόμησης όσον αφορά την έκταση του 

προβλήματος της απάτης στα κράτη μέλη· 

7. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό, την 

αξιολόγηση και την αναφορά των παρατυπιών, καθώς και για την υλοποίηση 

αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων καταπολέμησης της απάτης· τονίζει ότι η 

δράση για την καταπολέμηση της απάτης συμβάλλει στην τόνωση της ανάπτυξης· καλεί 

την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει επίσης τεχνική βοήθεια προκειμένου να ενισχυθούν οι 

τεχνικές και διοικητικές ικανότητες των διαχειριστικών αρχών να διασφαλίζουν 

αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης απλούστερων 

και πλέον διαφανών αιτήσεων που είναι σε θέση να μειώσουν τους κινδύνους απάτης και 

να εξασφαλίσουν ότι οιεσδήποτε ζημίες μπορούν να ανακτηθούν· συνιστά τη βελτίωση 

της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης των έργων ενθαρρύνει την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση 

ενσωματώνοντας σταδιακά στα ελεγκτικά τους συστήματα και διαδικασίες τη 

συστηματική χρήση  εργαλείων ΤΠ για την καταπολέμηση των παρατυπιών· προτρέπει 

την Επιτροπή να εκπονήσει και να εγκρίνει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές που θα 

βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να εντοπίζουν τις παρατυπίες· 

8. συνιστά την περαιτέρω προώθηση και ενθάρρυνση των αποκεντρωμένων προσεγγίσεων 

όσον αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή και μέτρων με 

στόχο την αύξηση του βαθμού ενστερνισμού και υπευθυνότητας επιτόπου, κοντά στους 

πολίτες, προκειμένου να αποφεύγονται οι απάτες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

αξιολογήσει περαιτέρω τη χρήση των εργαλείων ανάλυσης κινδύνου Arachne στα κράτη 

μέλη, με σκοπό την ενίσχυση των διαχειριστικών επαληθεύσεων· 
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9. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την προληπτική της δράση· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, 

την ικανοποίησή του για τη θέσπιση ενός συστήματος έγκαιρου εντοπισμού των 

κινδύνων, και ζητεί ειδικότερα να ενισχυθούν οι τεχνικές και διοικητικές ικανότητες των 

διαχειριστικών αρχών ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη αυστηρότερων συστημάτων 

ελέγχου, ικανών να περιορίζουν τους κινδύνους απάτης, τα οποία θα αυξάνουν τη 

δυνατότητα εντοπισμού, και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, χωρίς να 

δημιουργούν αδικαιολόγητη οικονομική και διοικητική επιβάρυνση· 

10. τονίζει ότι η πρόληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεχή κατάρτιση και στήριξη του 

προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων στους 

κόλπους των αρμόδιων αρχών, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει τον αποφασιστικό ρόλο των 

περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και των ενδιαφερόμενων μερών στην 

καταπολέμηση της απάτης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με 

τις διατάξεις που καθορίζουν τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες στο πλαίσιο της 

πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· καλεί τα κράτη 

μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς που επισημαίνονται από την ετήσια 

έκθεση της Επιτροπής, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, το οικονομικό 

έγκλημα, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαφθορά, την καταγγελία παρατυπιών και 

τον ορισμό της απάτης· 

11. τονίζει ότι, για την περίοδο 2008-2014, από τις συνολικά 816 παρατυπίες που 

κοινοποιήθηκαν ως εικαζόμενη απάτη από τα κράτη μέλη, μόνο στις 87 (10 %) 

εξακριβώθηκε όντως απάτη από την OLAF· επισημαίνει ότι οι μη δόλιες παρατυπίες 

συχνά οφείλονται σε ανεπαρκή γνώση πολύπλοκων κανόνων και απαιτήσεων και συχνά 

συνδέονται με την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και των απαιτήσεων· καλεί τα κράτη 

μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των 

πληροφοριών που υποβάλλονται από το σύστημα διαχείρισης παρατυπιών (IMS), ιδίως σε 

ό,τι αφορά την περιγραφή των παρατυπιών που έχουν εντοπισθεί, τους εμπλεκόμενους 

φορείς προτεραιότητας και τον εντοπισμό των έργων και δράσεων που επηρεάζονται από 

απάτη και παρατυπίες· 

12. συνιστά να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της υιοθέτησης των μέτρων 

απλούστευσης για την περίοδο 2014-2020, ενόψει και του ρυθμιστικού πλαισίου για τα 

ΕΔΕΤ για την περίοδο μετά το 2020, ως μέσο για τον περιορισμό του κινδύνου 

παρατυπιών που οφείλονται σε σφάλματα· υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής της 

αρχής του ενιαίου λογιστικού ελέγχου· πιστεύει ότι η απλούστευση των κανόνων και 

διαδικασιών θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των μη δόλιων παρατυπιών· 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές τους να ανταλλάξουν 

βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο αυτό, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνουν πάντα υπόψη την 

ανάγκη για κατάλληλη ισορροπία μεταξύ εργαλείων επαγρύπνησης και απλουστευμένων 

διαδικασιών· 

13. τονίζει ότι στην ενδιάμεση αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής, η οποία αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί το 2018, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη πρόληψης 

και περιορισμού του κινδύνου παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των δόλιων 

παρατυπιών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πολύπλοκες διαδικασίες 

καθιστούν λιγότερο ελκυστική τη χρηματοδότηση από ταμεία της ΕΕ· ζητεί από την 

Επιτροπή να αναλύσει τα οφέλη εισαγωγής κινήτρων που θα αυξήσουν την 
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αποτελεσματικότητα των δαπανών· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν μηχανισμό 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η διασταύρωση των λογιστικών στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές 

μεταξύ κρατών μελών, με σκοπό την παροχή βοήθειας για τον εντοπισμό οιασδήποτε 

απάτης σε διεθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 

(ΠΔΠ) 2014-2020 · 

14. τονίζει την ανάγκη να δρομολογηθούν επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές εκστρατείες, σε 

όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, και να εγκριθούν μέτρα αύξησης της 

ευαισθητοποίησης προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για την αποτελεσματικότητα 

των μέτρων κατά της απάτης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έτσι ώστε να αποφευχθούν 

παρανοήσεις σχετικά με τα ποσοστά σφάλματος και τον αριθμό των περιστατικών απάτης 

που διαπράχθηκαν· συνιστά να ενισχυθεί η διαφάνεια και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε 

πληροφορίες σχετικά με παρατυπίες· τονίζει τη σημασία που έχει η αποτελεσματικότερη 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 

15. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ όλων των δομών 

ελέγχου στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν 

πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού μεταξύ των δομών ελέγχου, 

ιδίως αυτών που δρουν στην πρώτη γραμμή ελέγχου σε άμεση επαφή με τους 

δικαιούχους· επισημαίνει ότι η απάτη και η διαφθορά έχουν όλο και περισσότερο διεθνικό 

χαρακτήρα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σκοπιμότητα δημιουργίας μιας ανεξάρτητης 

ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 

ΕΕ, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η σχέση μεταξύ 

της υπηρεσίας και των υφιστάμενων οργάνων της ΕΕ θα καταστεί σαφής και ότι θα 

θεσπισθεί μια σαφής οριοθέτηση μεταξύ των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, 

προκειμένου να αποκλειστούν τυχόν περιττές επικαλύψεις· 

16. εξετάζει το ζήτημα της αντιμετώπισης της ανεπαρκούς επικοινωνίας μεταξύ των κρατών 

μελών και της OLAF· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν 

πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της επικοινωνίας, όχι μόνο μεταξύ των δημόσιων δομών, 

αλλά επίσης μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη μέλη και της OLAF· τονίζει 

ότι αυτό είναι σημαντικό από άποψη καταπολέμησης της διαφθοράς στα κράτη μέλη· 

17. εκφράζει την ανησυχία του για την απόκλιση μεταξύ των πληροφοριών που έλαβε η 

OLAF από δημόσιες πηγές και ιδιωτικές πηγές στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να 

στηρίξει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αύξηση της συλλογής δημόσιων 

πληροφοριών, και καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων 

δεδομένων. 
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