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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. Γνωρίζει ότι η δημοσιονομική στήριξη συνιστά ένα αμφιλεγόμενα εξεταζόμενο μέσο 
ανάπτυξης που συνεπάγεται ευκαιρίες και προκλήσεις  αναγνωρίζει ότι σέβεται τις 
αναπτυξιακές αρχές ενισχύοντας την ιδία ευθύνη και το διάλογο μεταξύ εταίρων και 
δωρητών, και προσφέρει το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους των συναλλαγών, 
συνεπιφέροντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο καταχρήσεων και ανεπιθύμητης 
χρησιμοποίησης κονδυλίων όποτε η εκ μέρους των αποδεκτριών χωρών διαχείριση 
των δημόσιων οικονομικών δεν είναι αρκετά διαφανής, αποτελεσματική και με 
υποχρέωση λογοδοσίας  τονίζει ότι η δημοσιονομική στήριξη δεν είναι ο σωστός 
τρόπος απάντησης σε κάθε κατάσταση και δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείται η μόνη 
επιλογή·

2. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει, πριν από τη χορήγηση δημοσιονομικής στήριξης, 
ότι οι στόχοι της παρέμβασης αποτελούν μέρος των εθνικών προγραμμάτων της 
αποδέκτριας χώρας και ότι γίνονται σεβαστές οι αρχές του συντονισμού, της 
συμπληρωματικότητας και της συνοχής σε σχέση με άλλους δωρητές, καθώς και η 
προσθετικότητα προς τους πόρους που αφιερώνει η δικαιούχος χώρα·

3. προκειμένου να διασφαλιστεί η συνάφεια της δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ, καλεί 
την Επιτροπή να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία προγραμματισμού και σχεδιασμού με 
τη βελτίωση της προετοιμασίας και τεκμηρίωσης των αποφάσεων δρομολόγησης 
επιχειρήσεων δημοσιονομικής στήριξης και, δεδομένων των περιορισμένων πόρων 
των αντιπροσωπειών, που συχνά περιορίζουν την ικανότητά τους να επιτελούν 
ορισμένες δραστηριότητες, καλεί την Επιτροπή να προβλέψει για την εκτέλεση 
επαρκές προσωπικό με κατάλληλα προσόντα, δεδομένου ότι η δημοσιονομική 
στήριξη απαιτεί διαφορετικές αναλυτικές ικανότητες απ’ ότι η χρηματοδότηση έργων 
και προγραμμάτων·

4. καλεί την Επιτροπή να διατυπώνει τους στόχους κατά τρόπο που να επιτρέπει τη 
μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και τη λογοδοσία της· 
παροτρύνει την Επιτροπή να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις προτεραιότητες της 
δικαιούχου χώρας όσον αφορά τις ανάγκες για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού·

5. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την Επιτροπή για τη 
μεταστροφή από τον έλεγχο των εισροών στον έλεγχο των αποτελεσμάτων με βάση 
δείκτες, με τη βελτίωση του συστήματος αναφοράς της, ούτως ώστε να εστιάζεται 
στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων·

6. για να περιοριστούν οι κίνδυνοι της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών που 
σχετίζονται με προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης, καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων·
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7. ανησυχεί για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του σχετικά 
με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 8ου, 9ου και 10ου 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2009 διαπίστωσε ότι 
οι πληρωμές που αφορούν τη δημοσιονομική στήριξη επηρεάζονται από μεγάλη 
συχνότητα μη προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων, λόγω έλλειψης ορθά 
δομημένων και τυποποιημένων αποδείξεων σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις 
προϋποθέσεις πληρωμής· ταυτόχρονα, επισημαίνει και χαιρετίζει την ουσιαστική 
βελτίωση στην απόδειξη της επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του δέκατου ΕΤΑ που 
διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο η οποία οφείλεται στα σαφέστερα πλαίσια 
αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται πλέον σε όλες τις περιπτώσεις·

8. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ειδικά κριτήρια σχετικά με τις 
κυμαινόμενες δόσεις ορίζουν σαφώς τους δείκτες, τους στόχους, τις μεθόδους 
υπολογισμού και τις πηγές επαλήθευσης και ότι οι εκθέσεις των αντιπροσωπειών 
παρέχουν με επίσημο και ορθά διαρθρωμένο τρόπο απόδειξη για την πρόοδο ως προς 
τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, θέτοντας με σαφήνεια τα κριτήρια 
σύμφωνα με τα οποία πρέπει να αξιολογείται η πρόοδος, την πρόοδο που 
πραγματοποιήθηκε και τους λόγους για τους οποίους το πρόγραμμα μεταρρύθμισης 
ενδέχεται να μην εφαρμόστηκε σύμφωνα με το σχέδιο·

9. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να καταπολεμήσει τη 
διαφθορά στις δικαιούχους χώρες, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής των 
εκταμιεύσεων εάν κριθεί απαραίτητο· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
διατηρήσει στενό και τακτικό διάλογο με τις κυβερνήσεις-εταίρους επί θεμάτων 
διαφθοράς και να δώσει επαρκή προσοχή στις ανάγκες ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναμικού ορισμένων δικαιούχων χωρών όσον αφορά την υποχρέωση λογοδοσίας και 
τους μηχανισμούς κατά της διαφθοράς· επισημαίνει ότι από τα 27 κράτη ΑΚΕ που δεν 
είναι ευάλωτα και για τα οποία έχει προβλεφθεί η παροχή ΓΔΣ στα έγγραφα 
στρατηγικής ανά χώρα του 10ου ΕΤΑ, 12 ταξινομούνται βάσει του Δείκτη 
Διαπιστούμενης Δωροδοκίας 2009 ως κράτη με ‘ανεξέλεγκτη διαφθορά’, και ότι το 
ίδιο συμβαίνει σε πέντε από τις έξι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας με 
προγράμματα ΓΔΣ

10. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η εμπλοκή των εθνικών κοινοβουλίων, της 
κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών των εταίρων χωρών είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη αυθεντικής ιδίας ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία και καλεί και 
πάλι την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να βελτιώσει 
το διάλογο με τους φορείς αυτούς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
προγραμματισμού.

11.  στο πλαίσιο αυτό, επιμένει για την αποτελεσματική τήρηση της υποχρέωσης του 
άρθρου 25 (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας (κανονισμός ΜΑΣ)1, το οποίο ορίζει ότι «η Επιτροπή χρησιμοποιεί 
μονίμως προσέγγιση που βασίζεται σε δείκτες αποτελεσμάτων και επιδόσεων και 
καθορίζει σαφώς και παρακολουθεί τις σχετικές προϋποθέσεις, στηρίζει δε τις 

                                               
1 ΕΕ L 37, 27.12.2006, σ. 41.
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προσπάθειες των χωρών εταίρων για την ανάπτυξη κοινοβουλευτικού ελέγχου και 
ικανοτήτων λογιστικού ελέγχου και για την αύξηση της διαφάνειας και της 
πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες» και παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει 
τις υποχρεώσεις αυτές και για τη δημοσιονομική στήριξη δικαιούχων χωρών του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (τις χώρες ΑΚΕ), για τις οποίες ισχύουν - μέχρι 
τούδε - μόνο τα πιο τεχνικά κριτήρια του άρθρου 61 (2) της Συμφωνίας του Κοτονού·
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