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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 (ΕΕΣ) για το οικονομικό έτος 2018, η εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος 
στις δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» 
αυξήθηκε από 3 % το 2017 σε 5 % το 2018· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
παρόλο που το ποσό που ελέγχθηκε το 2018 σε αυτόν τον τομέα (23,8 δισεκατομμύρια 
EUR) ήταν σημαντικά υψηλότερο από το ποσό του 2017 (8,0 δισεκατομμύρια EUR), η 
θετική τάση των τελευταίων ετών έχει αντιστραφεί· προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο 
σφάλματος στο τέλος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), λόγω 
της πίεσης για ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων ενόψει πιθανής απώλειας της 
ενωσιακής χρηματοδότησης·

2. υπογραμμίζει ότι οι παρατυπίες κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν 
συνεπάγονται αυτομάτως απάτη και ότι απαιτείται διεξοδική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου πριν εφαρμοστούν δημοσιονομικές διορθώσεις κατά των 
δικαιούχων· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει τη στρατηγική της για την 
καταπολέμηση της απάτης και να συνεχίσει να στηρίζει και να βοηθά τα κράτη μέλη 
στην εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της απάτης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάλυσης των παρατυπιών που καταγγέλλουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)·

3. σημειώνει ότι οι εν λόγω παρατυπίες όσον αφορά τόσο τις επιχορηγήσεις όσο και τα -
λιγότερο ελεγχόμενα- χρηματοδοτικά μέσα, προκύπτουν κυρίως από επιστροφές μη 
επιλέξιμων σχεδίων, δικαιούχων, δραστηριοτήτων και δαπανών (44 %) καθώς και από 
παραβάσεις των κανόνων σχετικά με την εσωτερική αγορά και τις κρατικές ενισχύσεις 
(40 %) και την απουσία αποδεικτικών εγγράφων (11 %), αλλά οφείλονται επίσης στα 
συνολικά χαμηλά ποσοστά επιστροφής και πληρωμών του προηγούμενου έτους και στη 
μείωση του αριθμού των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλήφθηκαν στον 
έλεγχο· τονίζει ότι το 2018 αυξήθηκε η συμβολή των σφαλμάτων που σχετίζονται με τις 
δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τις επιχορηγήσεις 
στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος του ΕΕΣ για τις δαπάνες υψηλού κινδύνου· τονίζει, 
όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2018, ότι η επιστροφή του ΦΠΑ 
είναι ευεπίφορη σε σφάλματα και δεν οδηγεί πάντα στην βέλτιστη χρήση των 
κονδυλίων της Ένωσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της περαιτέρω 
απλούστευσης των κανόνων· επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν 
συμμορφώνονται με την υποχρέωση καταβολής στους δικαιούχους της πλήρους 
δημόσιας συνεισφοράς το αργότερο 90 ημέρες μετά την αίτηση πληρωμής·

4. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά υπόκεινται σε 
πολύπλοκους κανόνες και όρους επιλεξιμότητας· εκφράζει τη λύπη του για τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη και ορισμένες περιφέρειες στην 
υλοποίηση της εκτέλεσης των κονδυλίων· συμφωνεί με το ΕΕΣ, ότι η απλούστευση των 
εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση αυτής της 



PE643.053v02-00 4/7 AD\1196965EL.docx

EL

πηγής σφάλματος και της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους· υπενθυμίζει 
ότι η απλούστευση των κανόνων δεν διασφαλίζει απλώς υψηλό επίπεδο διαφάνειας, 
αλλά μπορεί, επίσης, να συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη χρήση των 
πόρων· ζητεί ουσιαστικότερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη 
θέσπιση ειδικών εθνικών κανόνων για την υλοποίηση των ταμείων συνοχής· καλεί το 
ΕΕΣ και τις εθνικές ελεγκτικές αρχές να προτείνουν συστάσεις για την απλούστευση 
των κανόνων και να διενεργήσουν ελέγχους απλούστευσης·

5. υπογραμμίζει ότι οι εθνικές ελεγκτικές αρχές διαδραματίζουν, από κοινού με το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση της 
εκτέλεσης των ταμείων συνοχής· ζητεί τη βελτίωση των μεθόδων λογιστικού ελέγχου 
που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να μειώσει τις 
αποκλίσεις στην ερμηνεία των εφαρμοστέων εθνικών ή ενωσιακών κανόνων σε 
περίπτωση διαφωνίας με τις εκτιμήσεις της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τη φύση των διαπιστωθέντων σφαλμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν 
τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον και διαφορετικές ερμηνείες των εφαρμοστέων 
κανόνων·

6. τονίζει ότι η απορρόφηση των ΕΔΕΤ εξακολούθησε να είναι βραδύτερη απ’ ό,τι είχε 
προγραμματιστεί και ότι έως το τέλος του 2018 ανήλθε σε μόνο 27,3 %, ποσοστό που 
είναι  ακόμη χαμηλότερο από το ποσοστό απορρόφησης του 33,4% που επιτεύχθηκε 
στα τέλη του 2011, δηλαδή το αντίστοιχο έτος του προηγούμενου ΠΔΠ· προειδοποιεί 
ότι η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσπευσμένες δαπάνες έως το τέλος 
της περιόδου προγραμματισμού και να θέσει  σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής συνοχής·

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει διεξοδική ανάλυση των λόγων για τους οποίους 
ορισμένες περιφέρειες συνεχίζουν να παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό απορρόφησης των 
πόρων, να εξετάσει συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση των διαρθρωτικών 
προβλημάτων που οδηγούν σε αυτήν την ανισομέρεια και να εντείνει την επιτόπια 
τεχνική υποστήριξη· τονίζει ότι η ευελιξία και η απλούστευση των κανόνων μπορούν 
να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ·

8. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης δεν οφείλεται αποκλειστικά στη 
μεθοδολογία αποδέσμευσης (στον λεγόμενο «κανόνα n + 3»), αλλά οφείλεται επίσης 
στην καθυστερημένη έγκριση του νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την εφαρμογή 
της πολιτικής συνοχής· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επίτευξη ταχείας πολιτικής 
συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων για το επόμενο ΠΔΠ 2021-2027 και για τους 
κανονισμούς σχετικά με την πολιτική συνοχής ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
συσσώρευσης των μελλοντικών αιτήσεων πληρωμής· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταρτίσουν, το πρώτο εξάμηνο του 2020, σχέδιο δράσης για την 
επιτάχυνση της εκτέλεσης των ΕΔΕΤ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, με 
σαφή κίνητρα για την ουσιαστική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε να 
ενισχυθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Ένωσης και ιδίως η οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή  και, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

9. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστα συστήματα μέτρησης των 
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επιδόσεων βασισμένα σε υψηλής ποιότητας δεδομένα, προκειμένου να ενισχυθεί η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω και να ευθυγραμμίσει τις μεθοδολογίες ελέγχου προκειμένου να 
εναρμονιστούν τα διάφορα συστήματα μέτρησης επιδόσεων των αρχών των κρατών 
μελών· ζητεί να εφαρμοστεί ένα  ευρύτερο σύνολο δεικτών ικανών να αποτυπώσουν 
την αρχή της εταιρικής σχέσης στην οποία βασίζονται οι δαπάνες της πολιτικής 
συνοχής καθώς και τις σχετικές οριζόντιες διαστάσεις της, όπως οι οικονομικές 
επιδόσεις, η ισότητα των φύλων, η απαγόρευση των διακρίσεων και η βιώσιμη 
ανάπτυξη και παράλληλα να αποφευχθεί κάθε πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση· 
επισημαίνει ότι η συλλογή δεδομένων θα πρέπει να προσαρμόζεται ταχέως σε κάθε 
αλλαγή των διοικητικών συστημάτων (όπως η ταξινόμηση NUTS)·

10. εκτιμά ότι η Ένωση κάνει ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των χρηματοπιστωτικών 
μέσων και των δημοσιονομικών εγγυήσεων του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος έχει συμβάλει στην προσέλκυση πρόσθετης 
χρηματοδότησης για την κάλυψη του επενδυτικού χάσματος σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο· κατά συνέπεια, επαναλαμβάνει τη στήριξη των ελέγχων επιδόσεων 
του ΕΕΣ που αφορούν τα χρηματοδοτικά μέσα και την ΕΤΕπ.
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