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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 Ελεγκτικού Συνεδρίου, η 
εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στις δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» μειώθηκε από 4,8 % το 2016 σε 3 % το 2017· 
σημειώνει με ικανοποίηση τη διαρκή βελτίωση κατά τα τελευταία τέσσερα έτη·

2. σημειώνει ότι αυτό είναι το πρώτο έτος που εφαρμόζεται το αναθεωρημένο πλαίσιο 
δικλίδων και διασφάλισης για την περίοδο 2014-2020, και ότι υποβλήθηκε μόνο ένας 
μικρός αριθμός φακέλων διασφάλισης· επισημαίνει ότι η ετήσια έκθεση 2017 καλύπτει 
τόσο τις εκκαθαρισμένες δαπάνες της περιόδου 2014-2020 όσο και το κλείσιμο για την 
περίοδο 2007-2013·

3. σημειώνει ότι τα σφάλματα στα χρηματοδοτικά μέσα, οι μη επιλέξιμες δαπάνες και οι 
αιτήσεις για επιστροφή μη επιλέξιμου ΦΠΑ συνέβαλαν κατά το μεγαλύτερο μέρος στο 
εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος στην πολιτική συνοχής· σημειώνει ότι ορισμένα από 
τα σφάλματα που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο συνδέονταν με ειδικές περιπτώσεις 
για τις οποίες έχουν ήδη αναληφθεί δράσεις μετριασμού· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
περαιτέρω προληπτικά και διορθωτικά μέτρα, εφόσον είναι αναγκαίο·

4. τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε κάποιες λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές 
αδυναμίες στο έργο ορισμένων ελεγκτικών αρχών όσον αφορά την κανονικότητα των 
δαπανών, οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν την αξιοπιστία των αναφερόμενων 
υπολειπόμενων ποσοστών σφάλματος· προτρέπει την Επιτροπή και τις ελεγκτικές αρχές 
να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται στενά για να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω 
ελλείψεις·

5. θεωρεί ότι, μετά από μια πολύ αργή εκκίνηση, η εκτέλεση των προγραμμάτων της 
περιόδου 2014-2020 έχει πλέον φτάσει σε στάδιο πλήρους λειτουργίας, με τις 
πληρωμές που εκτελέστηκαν το 2017 να ανέρχονται σε 41 δισεκατομμύρια EUR, ήτοι 
1,5 φορές το ποσό του 2016, σημειώνοντας, όμως, ότι το επίπεδο πληρωμών, ανέρχεται 
σε 124,7 δισεκατομμύρια EUR, και είναι σημαντικά χαμηλότερο από το προβλεπόμενο 
στον προϋπολογισμό·

6. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ακρίβεια των προβλέψεων τους όσον αφορά 
τις πληρωμές, που είναι ζωτικής σημασίας για να αποφεύγεται η αφύσικη συσσώρευση 
καθυστερήσεων στις πληρωμές· σημειώνει ότι το μέσο ποσοστό εκτέλεσης των 
προβλέψεων πληρωμών βελτιώθηκε από 52 % το 2016 σε επίπεδο 80 % το 2017· 
σημειώνει ότι, παράλληλα, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά το ποσοστό 
επιλογής έργων επιτόπου (55 % στα τέλη του 2017, σε σύγκριση με 20 % το 2016)·

7. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το συνολικό μέσο ποσοστό απορρόφησης 
για το τρέχον ΠΔΠ ήταν ακόμη χαμηλότερο απ’ όσο κατά το αντίστοιχο έτος του 
προηγούμενου ΠΔΠ (16 % σε σύγκριση με 22 %), γεγονός που οφειλόταν κυρίως στο 
καθυστερημένο κλείσιμο του προηγούμενου ΠΔΠ, στην καθυστέρηση της έγκρισης 
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νομικών πράξεων, στις δυσκολίες στις οποίες προσέκρουσε η εφαρμογή των νέων 
απαιτήσεων για το τρέχον ΠΔΠ και στην αλλαγή των κανόνων αποδέσμευσης από n + 
2 σε n + 3, καθώς και στον διοικητικό φόρτο που συνδέεται με τις αλληλεπικαλύψεις 
μεταξύ των περιόδων του ΠΔΠ·

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειες για την έγκαιρη και ταχεία έγκριση και εφαρμογή των νέων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων για τα έτη 2021-2027, προκειμένου να αποφευχθούν 
μελλοντικά προβλήματα με την απορρόφηση των κονδυλίων·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη ευελιξία του προϋπολογισμού που 
καθιερώθηκε στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του ΠΔΠ, επισημαίνοντας, 
όμως, ότι περαιτέρω μέτρα ευελιξίας και απλούστευσης μπορεί να αποδειχθούν 
αναγκαία για την επαρκή κάλυψη των μελλοντικών αναγκών·

10. σημειώνει ότι διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες στα συστήματα μέτρησης 
επιδόσεων των αρχών των κρατών μελών, που σε μεγάλο βαθμό αφορούν έργα τα 
οποία ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
το σύστημα μέτρησης των συνολικών επιδόσεων, μεταξύ άλλων μέσω της καθιέρωσης 
δεικτών αποτελεσμάτων σε επίπεδο έργου, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της 
συμβολής ενός δεδομένου έργου σε συγκεκριμένους στόχους επιχειρησιακών 
προγραμμάτων· σημειώνει ότι η νομοθεσία που καλύπτει την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 έχει ενισχύσει τη λογική παρέμβασης και εστιάζει στα 
αποτελέσματα.
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