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Τροπολογία 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η 
αξιολόγηση του προγράμματος δράσης της 
Επιτροπής για βελτίωση της διαχείρισης 
των διαρθρωτικών ταμείων· επισημαίνει
ότι το 82% των δημοσιονομικών 
διορθώσεων στο ΕΚΤ κατά το διάστημα 
από το 2000 έως το 2006 αναλογούσαν 
στην Ισπανία και την Ιταλία· θεωρεί ότι οι
προσπάθειες με συγκεκριμένη κατεύθυνση 
που καταβάλλονται από κοινού με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αποτελούν 
αναγκαίο και διαρθρωμένο σύστημα 
πληροφοριών και κυρώσεων, για την 
ταχύτερη εξάλειψη των σφαλμάτων και 
την υποστήριξη της ορθής διάθεσης των 
πιστώσεων με παραδείγματα ορθών και 
λανθασμένων πρακτικών·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η 
αξιολόγηση του προγράμματος δράσης της 
Επιτροπής για βελτίωση της διαχείρισης 
των διαρθρωτικών ταμείων· θεωρεί ότι 
είναι αναγκαίο να καταβληθούν 
προσπάθειες με συγκεκριμένη κατεύθυνση 
από κοινού με τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη και να αναπτυχθεί σύστημα 
πληροφοριών, για την ταχύτερη εξάλειψη 
των σφαλμάτων και την υποστήριξη της 
ορθής διάθεσης των πιστώσεων με 
παραδείγματα ορθών και λανθασμένων 
πρακτικών· 

Or. fr

Τροπολογία 2
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. επισημαίνει ότι το επίπεδο των 
σφαλμάτων δεν παραπέμπει κατ' ανάγκη 
σε απάτη, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό, 
μελλοντικά  να γίνεται σαφής διάκριση 
μεταξύ απάτης και ποσοστών 
σφαλμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη ικανοποίησή του για τις 
προσπάθειές της Επιτροπής να επιτύχει την 
πλήρη λογοδοσία των κρατών μελών, με 
την υποβολή ετήσιων εκθέσεων ελέγχου 
από τις αρμόδιες αρχές και την εκπόνηση 
συγκεντρωτικών εκθέσεων· ζητεί να 
επανεξεταστεί το καθήκον λογοδοσίας, 
προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη 
των πληροφοριών· θεωρεί ότι η υποβολή 
εκθέσεων με ελλιπή στοιχεία από τους 
εθνικούς φορείς διοίκησης και ελέγχου, 
όπως και η μη τήρηση των ελάχιστων 
απαιτήσεων των δημοσιονομικών 
κανονισμών, συνιστούν φαινόμενα 
απαράδεκτα και επισύρουν κυρώσεις· ζητεί 
στο πλαίσιο αυτό από την Επιτροπή, να 
επεξεργαστεί προτάσεις για τη βελτίωση 
και την επέκταση του ισχύουσας 
υποχρέωσης λογοδοσίας με μηχανισμό 
επιβολής κυρώσεων·

5. εκφράζει τη ικανοποίησή του για τις 
προσπάθειές της Επιτροπής να επιτύχει την 
πλήρη λογοδοσία των κρατών μελών, με 
την υποβολή ετήσιων εκθέσεων ελέγχου 
από τις αρμόδιες αρχές και την εκπόνηση 
συγκεντρωτικών εκθέσεων· ζητεί να 
επανεξεταστεί το καθήκον λογοδοσίας, 
προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη 
των πληροφοριών· θεωρεί ότι η υποβολή 
εκθέσεων με ελλιπή στοιχεία από τους 
εθνικούς φορείς διοίκησης και ελέγχου, 
όπως και η μη τήρηση των ελάχιστων 
απαιτήσεων των δημοσιονομικών 
κανονισμών, συνιστούν φαινόμενα 
απαράδεκτα και επισύρουν κυρώσεις· ζητεί 
στο πλαίσιο αυτό από την Επιτροπή, να 
επεξεργαστεί προτάσεις για τη βελτίωση 
και την επέκταση του ισχύουσας 
υποχρέωσης λογοδοσίας·

Or. fr

Τροπολογία 4
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8a. επισημαίνει ότι οι εν λόγω διαδικασίες 
απλούστευσης έχουν ουσιαστική σημασία 
για τη μείωση του διοικητικού φόρτου σε 
εθνικό, σε περιφερειακό και σε τοπικό 
επίπεδο, και υπογραμμίζει ότι είναι 



AM\803624EL.doc 5/5 PE438.463v01-00

EL

σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
προκαλέσουν αύξηση του ποσοστού 
σφαλμάτων στο μέλλον·

Or. en


