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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 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, ακόμη και αν πρέπει να τονιστεί 
ότι τα σφάλματα κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν συνεπάγονται αυτομάτως 
απάτη, η θετική τάση των τελευταίων ετών έχει αντιστραφεί· 

2. σημειώνει ότι η πηγή των εν λόγω σφαλμάτων είναι κυρίως το αποτέλεσμα επιστροφών 
μη επιλέξιμων δαπανών, παραβάσεων των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και της 
έλλειψης αποδεικτικών εγγράφων, αλλά οφείλεται επίσης στα συνολικά χαμηλά 
ποσοστά επιστροφής και πληρωμών του προηγούμενου έτους, καθώς και στη μείωση 
του αριθμού των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλήφθηκαν στον έλεγχο·

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά υπόκεινται σε 
πολύπλοκους κανόνες και όρους επιλεξιμότητας που οδηγούν σε σφάλματα και ότι 
ορισμένα από αυτά τα σφάλματα επιδεινώνονται από ένα συμπληρωματικό επίπεδο που 
προστίθεται από τις εθνικές αρχές· υπενθυμίζει ότι η απλούστευση των εθνικών 
κανόνων επιλεξιμότητας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση αυτής της πηγής 
σφάλματος και να οδηγήσουν σε μικρότερη διοικητική επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους·

4. τονίζει ότι η απορρόφηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
(«ΕΔΕΤ») εξακολούθησε να είναι βραδύτερη απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί - έως το 
τέλος του 2018, μόνο 27,3 % - και σημειώνει ότι η τιμή αυτή είναι ακόμη χαμηλότερη 
από το ποσοστό απορρόφησης του 2011, δηλαδή του αντίστοιχου έτους του 
προηγούμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· 

5. 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· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
εξασφαλίσουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων κατά την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της καθυστερημένης 
εφαρμογής των ΕΔΕΤ και των αλυσιδωτών επιπτώσεών της.


