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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) για πολλά έτη αναφέρει ότι 
οι πληρωμές στον τομέα της συνοχής πλήττονται από ποσοστό σφάλματος 5%, 
παρότι το ποσοστό αυτό μειώθηκε από το 11% της τελευταίας διαδικασίας 
απαλλαγής του ΕΕΣ όπως δείχνει η ετήσια έκθεση και ότι τα συστήματα εποπτείας 
και ελέγχου είναι αποτελεσματικά μόνον εν μέρει· ζητεί επίσης να διασαφηνιστεί η 
μέθοδος υπολογισμού των σφαλμάτων, δεδομένου ότι οι ασυμφωνίες μεταξύ των 
στοιχείων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής δημιουργούν 
σύγχυση και δυσπιστία όσον αφορά τα επίσημα στοιχεία·

2. συνεπώς, είναι της γνώμης ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου πρέπει να γίνουν 
πιο αποτελεσματικά για την περίοδο μετά το 2013 και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες ούτως ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης· 

3. ζητεί να χαλαρώσουν οι διοικητικοί περιορισμοί όσον αφορά τη δημοσιονομική 
διαχείριση και έλεγχο· χαιρετίζει τις συζητήσεις για το κυλιόμενο κλείσιμο των 
προγραμμάτων και του κανόνα n+2 και ζητεί να υπάρχει ευελιξία σχετικά με τις 
προσεγγίσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η σωστή χρήση των 
χρηματοδοτήσεων από τα κράτη μέλη, να αποφευχθεί η αντιπαραγωγική 
συμπεριφορά των κρατών μελών και να κατευθυνθούν οι προσπάθειες εποπτείας 
περισσότερο προς την διαχείριση των κινδύνων, αυξάνοντας καταυτόν τον τρόπο την 
αποτελεσματικότητα τους·

4. επισημαίνει ότι ένα υψηλό ποσοστό των σφαλμάτων στην πολιτική συνοχής 
οφείλεται στους πολύπλοκους κανόνες και διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να τους 
απλοποιήσει καθιστώντας περισσότερο αποτελεσματικό το σύστημα· επισημαίνει 
επίσης ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε μέτρα προληπτικού ελέγχου και 
ότι πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ σφαλμάτων, παρατυπιών και απάτης·
τονίζει, όμως, ότι τα οριστικά ποσά μπορούν να προσδιοριστούν μόνο για αυτές τις 
περιόδους που θεωρούνται ότι έχουν κλείσει, και ότι, μέχρι στιγμής, μόνο η περίοδος 
1994-1999 έχει κλείσει·

5. θεωρεί ότι οι κοινοί κανόνες σχετικά με τη διαχείριση, επιλεξιμότητα, έλεγχο και 
αναφορά των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο 
Συνοχής και των σχεδίων υπέρ της οικονομικής διαφοροποίησης των αγροτικών και 
αλιευτικών περιοχών στα πλαίσια του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο για την απλούστευση της διαχείρισης των ταμείων, τη 
μείωση του κινδύνου σφάλματος, τη διευκόλυνση της συμμετοχής σε προγράμματα 
της πολιτικής για συνοχή των μικρότερων ενδιαφερομένων παραγόντων, καθώς και 
τη διευκόλυνση της απορρόφησης των υπαρχόντων κονδυλίων·

6. σημειώνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να απαιτήσει από τις αρχές των κρατών μελών 
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να υποβάλλουν δήλωση διαχείρισης καθώς και σχετική ανεξάρτητη γνωμοδότηση 
ελέγχου· χαιρετίζει την κίνηση αυτή, αλλά υπενθυμίζει ότι η υπογραφή δήλωσης σε 
υπουργικό επίπεδο αποτελεί μεσοπρόθεσμο στόχο για να αντικρούσει κανείς την επί 
του παρόντος έλλειψη οικειοποίησης; εμμένει ότι πρέπει η Επιτροπή και τα 
επιμέρους κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές συμπράξεις ώστε να 
διασφαλίσουν ότι οι δύο πλευρές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για τα κονδύλια 
που τους δίνονται· επισημαίνει ότι η Επιτροπή διαθέτει περιορισμένα μέσα και πρέπει 
εξ ανάγκης να βασίζεται στους πόρους των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής δομής 
ελέγχου που θα χρησιμοποιεί τους πόρους αμφοτέρων κατά συμπληρωματικό τρόπο 
προς μεγιστοποίηση των διασφαλίσεων με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία·

7. κατανοεί ότι οι αρχές των κρατών μελών πρόκειται να υποβληθούν σε μια διαδικασία 
εθνικής διαπίστευσης·  υπογραμμίζει, ωστόσο, την υποχρέωση της Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 317 της ΣΛΕΕ να εκτελεί τον προϋπολογισμό με δική της 
ευθύνη·

8. καλεί την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να αναλάβει τον εποπτικό της ρόλο με την 
διεξαγωγή της διαδικασίας διαπίστευσης και με την τακτική παρακολούθηση της 
ορθής λειτουργίας των εξουσιοδοτημένων οργάνων κατά την διάρκεια του 
προγράμματος·

9. ζητεί, επίσης, την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής με την εισαγωγή της 
συστηματικής διακοπής και αναστολής των πληρωμών μόλις υπάρχουν καλά 
τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για σημαντική ανεπάρκεια στη λειτουργία των 
εξουσιοδοτημένων οργάνων· καλεί επίσης την Επιτροπή να θεσπίσει πιο στιβαρά 
σχέδια για την αύξηση του ποσοστού ανάκτησης εσφαλμένων πληρωμών·

10. είναι της γνώμης ότι το μέτρο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται από έναν κατάλογο 
κυρώσεων που θα επιβαρύνει τα κράτη μέλη και τους τελικούς δικαιούχους σε 
περίπτωση παρατυπιών· πιστεύει επίσης ότι η χρήση κυρώσεων πρέπει να βασίζεται 
σε σαφώς προσδιορισμένους κανόνες και κανονισμούς· ζητεί να επιβάλλονται 
κυρώσεις κυρίως κατά των τελικών δικαιούχων σε περίπτωση παρατυπιών, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι υπεύθυνοι θα καλούνται να λογοδοτήσουν για τα σφάλματά 
τους· πιστεύει ότι οι κυρώσεις πρέπει να επιβάλλονται κατά των κρατών μελών μόνον 
σε περιπτώσεις λάθους διαχείρισης ή συστημικής αδυναμίας για την οποία 
ευθύνονται τα κράτη μέλη, και να μην εφαρμόζονται απλά ως μια γρήγορη και 
εύκολη λύση για να αποφεύγεται η λογοδοσία των τελικών δικαιούχων·

11. επισημαίνει ότι περίπου το 43% των ποσοτικώς προσδιορίσιμων σφαλμάτων σχετικά 
με τις δαπάνες για την πολιτική συνοχής παρατηρούνται στον τομέα των προμηθειών· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει σαφείς και διαφανείς κανόνες για τη διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων, ως τρόπο μείωσης του ποσοστού σφαλμάτων.
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