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Τροπολογία 1
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στα είδη των σφαλμάτων και ότι 
θα πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα 
στα μείζονα σφάλματα, όπως η καταβολή 
μεγαλύτερου ή μικρότερου του 
οφειλομένου ποσού ή η απάτη, και στα 
ήσσονος σημασίας τεχνικά σφάλματα, 
καθώς μόνο το 0,42% των σφαλμάτων 
καταγγέλθηκε από τα κράτη μέλη ως 
οφειλόμενο σε απάτη για τα προγράμματα 
του ΕΤΠΑ, του Ταμείου Συνοχής και του 
ΕΚΤ της περιόδου 2007-2013·

2. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι για το 
56 % των πράξεων της περιφερειακής 
πολιτικής που περιείχαν σφάλματα το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
θεωρούσε ότι οι αρχές των κρατών μελών 
είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς 
πληροφορίες ώστε να εντοπίσουν και 
διορθώσουν ένα ή και περισσότερα από 
τα σφάλματα προτού να πιστοποιήσουν 
τις δαπάνες στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 2
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι οιοδήποτε σφάλμα 
ασχέτως μεγέθους ή σοβαρότητας σε 
διαδικασία δημοσίας σύμβασης οδηγεί το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να ταξινομεί την όλη 
δαπάνη για αυτή τη διαδικασία ως 
σφάλμα, ακόμη και όταν δεν έχει υπάρξει 
οικονομική απώλεια και το έργο έχει 
παραδοθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό·

Or. en



PE526.138v01-00 4/7 AM\1015941EL.doc

EL

Τροπολογία 3
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εφιστά προσοχή στο ότι είναι 
διαφορετική η προσέγγιση της Επιτροπής 
από εκείνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στον υπολογισμό του ποσοστού 
σφάλματος σε σχέση με πράξεις στις 
οποίες η Επιτροπή εφάρμοσε κατ’ 
αποκοπή διορθώσεις και ζητεί να 
τυποποιηθεί η μεθοδολογία·

Or. en

Τροπολογία 4
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι σωρευτικές
δημοσιονομικές διορθώσεις που 
εφαρμόστηκαν στο τέλος του 2012 για τα 
προγράμματα των ΕΤΠΑ, του Ταμείου 
Συνοχής και του ΕΚΤ, στο πλαίσιο της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 
αντιστοιχούν στο 0,2%·

3. σημειώνει ότι οι δημοσιονομικές 
διορθώσεις και ανακτήσεις ποσών που 
εφαρμόσθηκαν το 2012 για τα 
προγράμματα του ΕΤΠΑ, του Ταμείου 
Συνοχής και του ΕΚΤ υπερβαίνουν τα 3 
δισ. ευρώ και ότι τα ανά τομέα πολιτικής 
επί μέρους ποσά αντιπροσωπεύουν 8,8 % 
των πληρωμών του ΕΤΠΑ, 2,2 % των 
πληρωμών του Ταμείου Συνοχής και 
3,8 % των πληρωμών του ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 5
Jan Olbrycht
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εφιστά προσοχή στον πολυετή 
χαρακτήρα του συστήματος διαχείρισης 
της πολιτικής συνοχής και υπογραμμίζει 
ότι η τελική αξιολόγηση των παρατυπιών 
που σχετίζονται με την υλοποίηση της 
πολιτικής θα καταστεί δυνατή μόνον στη 
λήξη της περιόδου προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 6
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον 
αφορά τους νέους κανόνες για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, οι οποίοι 
αποφασίστηκαν μέσω της διαδικασίας της 
συναπόφασης και στους οποίους 
περιλαμβάνονται μέτρα όπως ο ορισμός 
αρχών ελέγχου και πιστοποίησης, η 
διαπίστευση ελεγκτικών αρχών, οι 
εργασίες εξέτασης και αποδοχής 
λογαριασμών, οι δημοσιονομικές 
διορθώσεις και οι καθαρές δημοσιονομικές 
διορθώσεις, ο αναλογικός έλεγχος, οι εκ 
των προτέρων όροι, τα οποία έχουν ως 
στόχο να συμβάλουν περαιτέρω στη 
μείωση του επιπέδου του σφάλματος·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον 
αφορά τους νέους κανόνες για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, οι οποίοι 
αποφασίστηκαν μέσω της διαδικασίας της 
συναπόφασης και στους οποίους 
περιλαμβάνονται μέτρα όπως ο ορισμός 
αρχών ελέγχου και πιστοποίησης, η 
διαπίστευση ελεγκτικών αρχών, οι 
εργασίες εξέτασης και αποδοχής 
λογαριασμών, οι δημοσιονομικές 
διορθώσεις και οι καθαρές δημοσιονομικές 
διορθώσεις, ο αναλογικός έλεγχος, οι εκ 
των προτέρων όροι, τα οποία έχουν ως 
στόχο να συμβάλουν περαιτέρω στη 
μείωση του επιπέδου του σφάλματος· 
υποστηρίζει εν προκειμένω επίσης τον 
εντονότερο προσανατολισμό στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων και την 
θεματική συγκέντρωση της πολιτικής 
συνοχής, στοιχείων που θα διασφαλίζουν 
την υψηλή προστιθέμενη αξία των 
συγχρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων·
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Τροπολογία 7
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον 
αφορά τους νέους κανόνες για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, οι οποίοι 
αποφασίστηκαν μέσω της διαδικασίας της 
συναπόφασης και στους οποίους 
περιλαμβάνονται μέτρα όπως ο ορισμός 
αρχών ελέγχου και πιστοποίησης, η 
διαπίστευση ελεγκτικών αρχών, οι
εργασίες εξέτασης και αποδοχής 
λογαριασμών, οι δημοσιονομικές 
διορθώσεις και οι καθαρές δημοσιονομικές 
διορθώσεις, ο αναλογικός έλεγχος, οι εκ 
των προτέρων όροι, τα οποία έχουν ως 
στόχο να συμβάλουν περαιτέρω στη 
μείωση του επιπέδου του σφάλματος·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον 
αφορά τους νέους κανόνες για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, οι οποίοι 
αποφασίστηκαν μέσω της διαδικασίας της 
συναπόφασης και στους οποίους 
περιλαμβάνονται μέτρα όπως ο ορισμός 
αρχών ελέγχου και πιστοποίησης, η 
διαπίστευση ελεγκτικών αρχών, οι 
εργασίες εξέτασης και αποδοχής 
λογαριασμών, οι δημοσιονομικές 
διορθώσεις και οι καθαρές δημοσιονομικές 
διορθώσεις, ο αναλογικός έλεγχος, οι εκ 
των προτέρων όροι, τα οποία έχουν ως 
στόχο να συμβάλουν περαιτέρω στη 
μείωση του επιπέδου του σφάλματος· 
χαιρετίζει επίσης τον ορισμό της σοβαρής 
παράλειψης και την αναμενόμενη αύξηση 
του επιπέδου των διορθώσεων για τις 
επαναλαμβανόμενες παραλείψεις·

Or. en

Τροπολογία 8
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον 
αφορά τους νέους κανόνες για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, οι οποίοι 
αποφασίστηκαν μέσω της διαδικασίας της 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον 
αφορά τους νέους κανόνες για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, οι οποίοι 
αποφασίστηκαν μέσω της διαδικασίας της 



AM\1015941EL.doc 7/7 PE526.138v01-00

EL

συναπόφασης και στους οποίους 
περιλαμβάνονται μέτρα όπως ο ορισμός 
αρχών ελέγχου και πιστοποίησης, η 
διαπίστευση ελεγκτικών αρχών, οι 
εργασίες εξέτασης και αποδοχής 
λογαριασμών, οι δημοσιονομικές 
διορθώσεις και οι καθαρές δημοσιονομικές 
διορθώσεις, ο αναλογικός έλεγχος, οι εκ 
των προτέρων όροι, τα οποία έχουν ως 
στόχο να συμβάλουν περαιτέρω στη 
μείωση του επιπέδου του σφάλματος.

συναπόφασης και στους οποίους 
περιλαμβάνονται μέτρα όπως ο ορισμός 
αρχών ελέγχου και πιστοποίησης, η 
διαπίστευση ελεγκτικών αρχών, οι 
εργασίες εξέτασης και αποδοχής 
λογαριασμών, οι δημοσιονομικές 
διορθώσεις και οι καθαρές δημοσιονομικές 
διορθώσεις, ο αναλογικός έλεγχος, οι εκ 
των προτέρων όροι, τα οποία έχουν ως 
στόχο να συμβάλουν περαιτέρω στη 
μείωση του επιπέδου του σφάλματος· 
υπενθυμίζει ότι ο λογιστικός έλεγχος θα 
είναι προσανατολισμένος στις επιδόσεις·

Or. en

Τροπολογία 9
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση 
της Επιτροπής που σκιαγραφεί την 
προσέγγιση προς την εφαρμογή καθαρών 
δημοσιονομικών διορθώσεων στους 
τομείς της γεωργίας και της πολιτικής 
συνοχής την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού· αναμένει την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που θα ορίζει 
λεπτομερείς κανόνες για τα κριτήρια για 
την αποτίμηση της λειτουργίας των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, για 
τον καθορισμό του επιπέδου των προς 
εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων 
και για την εφαρμογή κατ’ αποκοπή 
διορθώσεων·

Or. en


