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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. σημειώνει ότι, όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, η εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στις δαπάνες του τομέα πολιτικής 

«Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» μειώθηκε από 5,2% το 2015 σε 4,8% το 

2016· επισημαίνει τη σταθερή βελτίωση κατά τα τελευταία τρία έτη· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέφρασε γνώμη με 

επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων των λογαριασμών 

του 2016· αναγνωρίζει ότι το ποσοστό σφάλματος για την περίοδο προγραμματισμού 

2007-2013 παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από τα ποσοστά που αναφέρθηκαν για 

την προηγούμενη περίοδο, γεγονός που αποδεικνύει τον συνολικά θετικό αντίκτυπο των 

διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες 

από κοινού με τα κράτη μέλη με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και 

ελέγχου, και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα νόμιμα εποπτικά εργαλεία 

προκειμένου να διασφαλίζεται η διόρθωση όλων των ουσιωδών σφαλμάτων· λαμβάνει 

υπόψη τις πρόσθετες απαιτήσεις διασφάλισης για τα προγράμματα της περιόδου 2014-

2020 που συνεπάγονται ετήσια διαδικασία αποδοχής των πιστοποιημένων 

λογαριασμών, με στόχο τη διαρκή μείωση του ποσού των εναπομενόντων σφαλμάτων· 

υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω απλοποίηση των κανόνων και η μείωση του διοικητικού 

φόρτου θα μπορούσε να βοηθήσει να μειωθεί ακόμη περισσότερο το ποσοστό 

σφάλματος· 

2. σημειώνει ότι, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή 

τους επαρκείς πληροφορίες για να προλάβουν ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν 

σημαντικό αριθμό σφαλμάτων πριν από την υποβολή αίτησης επιστροφής εξόδων, και 

το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος θα μπορούσε να είχε μειωθεί κάτω από το όριο 

σημαντικότητας· επισημαίνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με 

το οποίο δεν χρειάζονται πρόσθετοι έλεγχοι για τις δαπάνες της ΕΕ, αλλά πρέπει να 

ενισχυθούν καταλλήλως οι ήδη διεξαγόμενοι έλεγχοι· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη 

να εφαρμόζουν σωστά τα οικεία συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ώστε να 

εντοπίζουν και να διορθώνουν παρατυπίες βάσει των δικών τους ελέγχων· τονίζει ότι 

για τη νέα περίοδο 2014-2020, η συνολική διορθωτική ικανότητα ενισχύεται περαιτέρω 

με τη δυνατότητα που διαθέτει η Επιτροπή να επιβάλλει καθαρές δημοσιονομικές 

διορθώσεις σε περίπτωση που εντοπιστούν σοβαρές ελλείψεις, πράγμα που θα 

αποτελέσει σημαντικό κίνητρο προκειμένου τα κράτη μέλη να εντοπίζουν και να 

διορθώνουν σοβαρές παρατυπίες πριν από την πιστοποίηση των ετήσιων λογαριασμών 

στην Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλα τα μέσα που 

έχει στη διάθεσή της, περιλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας, για να παρέχει 

υποστήριξη στις αρχές των κρατών μελών· 

3. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 

τους, να συνεχίσουν την καταπολέμηση της απάτης και να παραμείνουν συνεπείς στη 

φιλοδοξία τους για αποφυγή παρατυπιών, πρόληψη και εντοπισμό της απάτης και 

περαιτέρω μείωση των ποσοστών σφάλματος· εκτιμά ότι η ανάπτυξη ικανοτήτων προς 

αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχιστεί, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους 
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φορείς αλλά και με την εφαρμογή των συμφώνων ακεραιότητας· υπογραμμίζει την 

ανάγκη για συνεχή και σαφή επικοινωνία με το κοινό όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ 

απάτης και σφάλματος· υπενθυμίζει ότι οι παρατυπίες στο σύνολό τους δεν συνιστούν 

κατ’ ανάγκη απάτη και θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ δόλιων και μη δόλιων 

παρατυπιών· αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο η αναστολή των πληρωμών σε 

περίπτωση παρατυπιών θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση· 

4. εφιστά την προσοχή στον ρόλο των διοικητικών ικανοτήτων όσον αφορά την τακτική 

χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και θεωρεί 

ότι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στη 

βελτίωση των δυνατοτήτων των κρατών μελών στον τομέα αυτό· 

5. σημειώνει ότι οι κύριες πηγές σφάλματος ήταν η εγγραφή μη επιλέξιμων δαπανών στις 

δηλώσεις των δικαιούχων (η εγγραφή μη επιλέξιμων δαπανών στις σχετικές δηλώσεις 

αντιστοιχεί στο 42 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος που υπολογίστηκε από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο) καθώς και οι παραβιάσεις των κανόνων περί δημόσιων 

συμβάσεων (30 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος)· στο πλαίσιο αυτό καλεί την 

Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα· εκφράζει τη βαθιά 

του ανησυχία για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, τρία έτη μετά την έναρξη της περιόδου 2014-2020, τα κράτη μέλη έχουν 

ορίσει μόνο το 77% των αρχών των προγραμμάτων και προτρέπει τα κράτη μέλη και 

την Επιτροπή να συνεργαστούν στενά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας· ζητεί από 

την Επιτροπή να επανεξετάσει τη νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις και να 

προτείνει τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο των 

εθνικών αρχών και των δικαιούχων, και να άρουν τα εμπόδια που φέρνουν τις εταιρείες 

και τις οργανώσεις της Ένωσης σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές 

τους από τρίτες χώρες· 

6. ανησυχεί για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων των ΕΔΕΤ της 

περιόδου 2014-2020 από αρκετά κράτη μέλη και για τις επιπτώσεις στις περιφέρειες 

όσον αφορά την κινητοποίηση και χρησιμοποίηση ενωσιακών κονδυλίων και ως εκ 

τούτου την επιδίωξη δημοσίων επενδύσεων οι οποίες είναι ακόμη πιο αναγκαίες την 

επαύριον των πολλαπλών κρίσεων της τελευταίας δεκαετίας· επισημαίνει ότι στα τέλη 

του 2016, το συνολικό ποσό των δημοσιονομικών αναλήψεων υποχρεώσεων, που 

προοριζόταν για επιλεγμένα έργα, ανήλθε σε περίπου 186,6 δισεκατομμύρια EUR, και 

ότι διενεργήθηκαν πληρωμές ύψους μόνον 41,9 δισεκατομμυρίων EUR, με αποτέλεσμα 

να συσσωρευτούν πάνω από 77 % αναλήψεις υποχρεώσεων που εκκρεμούν για 

πληρωμή (144,6 δισεκατομμύρια EUR)· υπογραμμίζει ότι το ποσό αυτό αναμένεται να 

αυξηθεί μέχρι το 2020· τονίζει ότι η εκπλήρωση αυτών των συσσωρευμένων 

υποχρεώσεων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κατά τον σχεδιασμό του επόμενου 

Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ)· τονίζει ότι οι καθυστερήσεις στην 

εφαρμογή των προγραμμάτων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνεύεται ως 

μείωση της ανάγκης για χρηματοδότηση από την ΕΕ· 

7. υπενθυμίζει ότι τα σφάλματα στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή» οφείλονται κυρίως σε μη επιλέξιμους δικαιούχους, δραστηριότητες, 

έργα ή δαπάνες (πληρωμές επιστροφής εξόδων)· επισημαίνει ότι το οικονομικό έτος 

2016 είναι το τελευταίο κατά το οποίο όλες οι δαπάνες που ελέγχθηκαν συνδέονται με 

την περίοδο του ΠΔΠ 2007-2013 και ότι τα επόμενα έτη αναμένεται αύξηση του 
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μεριδίου των κονδυλίων του ΠΔΠ 2014-2020· 

8. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η σημαντική καθυστέρηση στην 

εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 

έχει επιδεινώσει τις πολλαπλές ανισότητες τόσο σε ολόκληρη την Ένωση όσο και εντός 

των κρατών μελών και των περιφερειών, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ακεραιότητα της 

Ένωσης· 

9. λαμβάνει υπό σημείωση τη στρατηγική έκθεση 2017 σχετικά με την εκτέλεση των 

ΕΔΕΤ1, τονίζοντας ότι η επιλογή έργων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ ανήλθε συνολικά σε 

278 δισεκατομμύρια EUR, ή 44% του συνόλου των επενδύσεων που 

προγραμματίστηκαν για την περίοδο 2014-2020, τα οποία έχουν παραδοθεί στην 

πραγματική οικονομία της Ευρώπης από την έναρξη της περιόδου χρηματοδότησης· 

θεωρεί ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 έχει πλέον φτάσει 

στη μέγιστη ταχύτητα αποδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία των επενδύσεων της 

πολιτικής συνοχής για όλες τις περιφέρειες της Ένωσης αλλά και την ανάγκη να 

καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 

εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών· 

10. τονίζει ότι, μέχρι τα μέσα του 2017, οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του 

προϋπολογισμού ήταν μεγαλύτερες από αυτές που κατεγράφησαν την αντίστοιχη 

χρονική στιγμή της περιόδου 2007-2013· 

11. σημειώνει ότι το μέσο ποσοστό εκταμίευσης για τα χρηματοδοτικά μέσα ήταν μόνο 

75% στα τέλη του 2015· σημειώνει ωστόσο ότι η εκταμίευση από τα 

χρηματοοικονομικά μέσα στους τελικούς δικαιούχους ανήλθε στο 93 % μέχρι τις 31 

Μαρτίου και ότι η Επιτροπή κατά το κλείσιμο κατέγραψε σημαντική πρόοδο όσον 

αφορά το μέσο ποσοστό εκταμίευσης, γεγονός που αποδεικνύει την πρακτική 

χρησιμότητα των εν λόγω μέσων· θεωρεί ότι οι επιχορηγήσεις αποτελούν τη βασική 

μορφή στήριξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή λόγω του γεγονότος ότι δεν 

μπορούν όλες οι επενδύσεις να τύχουν τραπεζικής χρηματοδότησης ή να έχουν 

μετρήσιμα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα· επισημαίνει ότι η 

αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 

2018 θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην απλούστευση, τη βελτίωση και τη 

βελτιστοποίηση της χρήσης τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 

προγραμματισμού· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση όσον αφορά το ποσοστό 

απορρόφησης των κονδυλίων· 

12. επιδοκιμάζει την ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προτρέπει 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις του, για να 

αυξηθούν ο βαθμός κάλυψης και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων των 

«Εγγυήσεων για τη νεολαία»· 

13. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 

περιέχονται στην ετήσια έκθεση του 2016 για το πλαίσιο αναφοράς σχετικά με τις 

επιδόσεις και να υιοθετήσει τις διεθνείς ορθές πρακτικές όταν θα επανεξετάσει την 

αποτελεσματικότητα των δεικτών που χρησιμοποιούνται δυνάμει της πρωτοβουλίας 

«Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα» (BFOR), και να 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/. 
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βελτιώσει το ισχύον σύστημα μέτρησης των επιδόσεων όταν θα επανεξετάσει τον 

μηχανισμό υλοποίησης για την περίοδο μετά το 2020· τονίζει συνεπώς ότι η Επιτροπή 

θα πρέπει να απλουστεύσει τη μέτρηση των επιδόσεων· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει περαιτέρω την εστίαση των προγραμμάτων στα αποτελέσματα και να 

απλουστεύσει την εκτέλεση των ΕΔΕΤ.·  
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