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Τροπολογία 1
Ricardo Cortés Lastra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν στην 
Επιτροπή σχετικά με τα διαρθρωτικά 
ταμεία αυξήθηκαν κατά 6,7% το 2008 
συγκριτικά με το 2007, με το μεγαλύτερο 
ποσοστό να αφορά, όπως και σε 
προηγούμενα έτη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)· 
σημειώνει όμως με ικανοποίηση ότι η 
δημοσιονομική επίπτωσή τους μειώθηκε 
κατά 27%·

1. σημειώνει ότι οι παρατυπίες που 
κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή σχετικά με 
τα διαρθρωτικά ταμεία αυξήθηκαν κατά 
6,7% το 2008 συγκριτικά με το 2007, με το 
μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά, όπως και 
σε προηγούμενα έτη, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ)· σημειώνει όμως με ικανοποίηση 
ότι η δημοσιονομική επίπτωσή τους 
μειώθηκε κατά 27%·

Or. es

Τροπολογία 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί τη συνολική αύξηση των 
κοινοποιηθεισών παρατυπιών ως ένδειξη 
της προσπάθειας που κατέβαλαν τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τα συστήματα 
ελέγχου τους και εκφράζει την πεποίθησή 
του ότι οι νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν 
από τους κανονισμούς διαρθρωτικών 
ταμείων για την περίοδο 2007-2013 θα 
βοηθήσουν να μειωθεί ο αριθμός των 
παρατυπιών κατά τα προσεχή έτη·

2. θεωρεί τη συνολική αύξηση των 
κοινοποιηθεισών παρατυπιών ως ένδειξη 
της προσπάθειας που κατέβαλαν τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τα συστήματα 
ελέγχου τους και εκφράζει την πεποίθησή 
του ότι οι νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν 
από τους κανονισμούς διαρθρωτικών 
ταμείων για την περίοδο 2007-2013 θα 
βοηθήσουν να μειωθεί ο αριθμός των 
παρατυπιών κατά τα προσεχή έτη· ζητεί 
εντούτοις να ασκείται ενισχυμένος 
έλεγχος από τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια 
και άλλα ελεγκτικά όργανα, ούτως ώστε 
να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη πρόοδος ως 
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προς την επίτευξη διαφάνειας στη 
διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων 
καθώς και ο μεγαλύτερος δυνατός 
περιορισμός των περιπτώσεων 
κατάχρησης στον εν λόγω τομέα·

Or. bg

Τροπολογία 3
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί τη συνολική αύξηση των 
κοινοποιηθεισών παρατυπιών ως ένδειξη 
της προσπάθειας που κατέβαλαν τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τα συστήματα 
ελέγχου τους και εκφράζει την πεποίθησή 
του ότι οι νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν 
από τους κανονισμούς διαρθρωτικών 
ταμείων για την περίοδο 2007-2013 θα 
βοηθήσουν να μειωθεί ο αριθμός των 
παρατυπιών κατά τα προσεχή έτη·

2. θεωρεί τη συνολική αύξηση των 
κοινοποιηθεισών παρατυπιών ως ένδειξη 
της προσπάθειας που κατέβαλαν τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τα συστήματα 
ελέγχου τους και εκφράζει την πεποίθησή 
του ότι οι νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν 
από τους κανονισμούς διαρθρωτικών 
ταμείων για την περίοδο 2007-2013 θα 
βοηθήσουν να μειωθεί ο αριθμός των 
παρατυπιών κατά τα προσεχή έτη· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι οι αξιολογήσεις 
της αποτελεσματικής λειτουργίας των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, τις 
οποίες διενήργησαν οι Γενικές 
Διευθύνσεις Περιφερειακής Πολιτικής 
και Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της 
Επιτροπής σε 545 επιχειρησιακά 
προγράμματα, καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι το 2008 μόνον το 31% 
των εν λόγω συστημάτων λειτούργησε 
ικανοποιητικά και ότι, ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη χρειάζεται να καταβάλουν 
σημαντικές προσπάθειες για να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις των οικείων 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου·

Or. en
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Τροπολογία 4
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί τη συνολική αύξηση των 
κοινοποιηθεισών παρατυπιών ως ένδειξη 
της προσπάθειας που κατέβαλαν τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τα συστήματα 
ελέγχου τους και εκφράζει την πεποίθησή 
του ότι οι νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν 
από τους κανονισμούς διαρθρωτικών 
ταμείων για την περίοδο 2007-2013 θα 
βοηθήσουν να μειωθεί ο αριθμός των 
παρατυπιών κατά τα προσεχή έτη·

2. θεωρεί τη συνολική αύξηση των 
κοινοποιηθεισών παρατυπιών ως ένδειξη 
της προσπάθειας που κατέβαλαν τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τα συστήματα 
ελέγχου τους και εκφράζει την πεποίθησή 
του ότι οι νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν 
από τους κανονισμούς διαρθρωτικών 
ταμείων για την περίοδο 2007-2013 θα 
βοηθήσουν να μειωθεί ο αριθμός των 
παρατυπιών κατά τα προσεχή έτη· 
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, για να 
εξασφαλιστεί η ορθή σύγκριση μεταξύ 
των κρατών μελών όσον αφορά τα 
στοιχεία σχετικά με τις παρατυπίες, 
υπογράμμισε ότι τα υψηλά ποσά των 
παρατυπιών που κοινοποιούνται δεν 
σημαίνουν κατ' ανάγκην ότι στη 
συγκεκριμένη χώρα διαπράττονται 
περισσότερες απάτες και παρατυπίες απ' 
ό,τι σε άλλες χώρες. Τούτο μπορεί να 
οφείλεται στη διενέργεια περισσοτέρων 
ελέγχων.1

Or. it

Τροπολογία 5
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει την έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 

3. σημειώνει την έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 

                                               
1 SEC(2009)1003, S. 87.
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εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2008 
και εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
κατ' εκτίμηση 11% ποσοστό μη 
αποδεκτών επιστροφών δαπανών στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· εκφράζει 
την άποψη ότι αυτό οφείλεται μερικώς 
στις επαχθείς διοικητικές διαδικασίες και 
τονίζει ότι απλούστευση του εθνικού και 
κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου που 
διέπει τα διαρθρωτικά ταμεία, ειδικότερα 
όσον αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης 
και ελέγχου, είναι επιτακτικό στοιχείο στη 
διεργασία βελτίωσης επιδόσεων·

εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2008 
και εκφράζει την απογοήτευσή του για το  
ανερχόμενο σε 11% ποσοστό σφάλματος 
που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο 
στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή·
τονίζει ότι οι παρατυπίες που 
διαπιστώθηκαν από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο θα μπορούσαν σε ορισμένες 
περιπτώσεις  να οδηγήσουν σε απάτη και 
θεωρεί επομένως ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν αποφασιστικές  
προσπάθειες για τη μείωση του ποσοστού 
σφάλματος·

Or. pl

Τροπολογία 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει την έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2008 
και εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
κατ' εκτίμηση 11% ποσοστό μη αποδεκτών 
επιστροφών δαπανών στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής· εκφράζει την άποψη 
ότι αυτό οφείλεται μερικώς στις επαχθείς 
διοικητικές διαδικασίες και τονίζει ότι 
απλούστευση του εθνικού και κοινοτικού 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα 
διαρθρωτικά ταμεία, ειδικότερα όσον 
αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης και 
ελέγχου, είναι επιτακτικό στοιχείο στη 
διεργασία βελτίωσης επιδόσεων·

3. σημειώνει την έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
2008, η οποία καλύπτει το χρονικό 
διάστημα πριν από την ένταξη της 
Ρουμανίας και της Βουλγαρίας και, 
επομένως, δεν λαμβάνει υπόψη τις 
τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της 
απλοποίησης των ρυθμίσεων και των 
κανονισμών που ισχύουν σε επίπεδο ΕΕ, 
και εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
κατ' εκτίμηση 11% ποσοστό μη αποδεκτών 
επιστροφών δαπανών στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής·

Or. ro

Τροπολογία 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει την έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2008 
και εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
κατ' εκτίμηση 11% ποσοστό μη αποδεκτών 
επιστροφών δαπανών στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής· εκφράζει την άποψη 
ότι αυτό οφείλεται μερικώς στις επαχθείς 
διοικητικές διαδικασίες και τονίζει ότι 
απλούστευση του εθνικού και κοινοτικού 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα 
διαρθρωτικά ταμεία, ειδικότερα όσον 
αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης και 
ελέγχου, είναι επιτακτικό στοιχείο στη 
διεργασία βελτίωσης επιδόσεων·

3. σημειώνει την έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2008 
και εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
κατ' εκτίμηση 11% ποσοστό μη αποδεκτών 
επιστροφών δαπανών στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής· εκφράζει την άποψη 
ότι αυτό οφείλεται μερικώς στις επαχθείς 
διοικητικές διαδικασίες, ιδιαίτερα στους 
όρους των προσκλήσεων προς υποβολή 
προσφορών, και τονίζει ότι απλούστευση 
του εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει τα διαρθρωτικά 
ταμεία, ειδικότερα όσον αφορά τις 
διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου, είναι 
επιτακτικό στοιχείο στη διεργασία 
βελτίωσης επιδόσεων·

Or. de

Τροπολογία 8
Ricardo Cortés Lastra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει την έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2008 
και εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
κατ' εκτίμηση 11% ποσοστό μη αποδεκτών 
επιστροφών δαπανών στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής· εκφράζει την άποψη 
ότι αυτό οφείλεται μερικώς στις επαχθείς 
διοικητικές διαδικασίες και τονίζει ότι 
απλούστευση του εθνικού και κοινοτικού 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα 
διαρθρωτικά ταμεία, ειδικότερα όσον 
αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης και 

3. σημειώνει την έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2008 
και εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
κατ' εκτίμηση 11% ποσοστό μη αποδεκτών 
επιστροφών δαπανών στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής· εκφράζει την άποψη 
ότι αυτό οφείλεται μερικώς στις επαχθείς 
διοικητικές διαδικασίες και τονίζει ότι 
απλούστευση του εθνικού και κοινοτικού 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα 
διαρθρωτικά ταμεία, ειδικότερα όσον 
αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης και 



PE430.961v01-00 8/13 AM\799131EL.doc

EL

ελέγχου, είναι επιτακτικό στοιχείο στη 
διεργασία βελτίωσης επιδόσεων·

ελέγχου, είναι επιτακτικό στοιχείο στη 
διεργασία βελτίωσης επιδόσεων· λαμβάνει, 
ωστόσο, υπόψη ότι η έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 
2008 δεν εξετάζει την περίοδο 2007-2013, 
κατά την οποία επετεύχθη βελτίωση των 
μηχανισμών ελέγχου·

Or. es

Τροπολογία 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική 
απορρόφηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων έχει δημιουργήσει σημαντικές 
προκλήσεις, ιδίως για τα νέα κράτη μέλη, 
καθώς τα τελευταία καλούνται να 
πληρούν αυστηρές και συχνά σύνθετες 
προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίησή τους· 
ως εκ τούτου, επιδοκιμάζει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα εν λόγω 
κράτη μέλη για να βελτιώσουν τις 
ικανότητες εκτέλεσης και τα καλεί να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για να 
μπορέσουν να επιτύχουν απτά 
αποτελέσματα εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος·

Or. en

Τροπολογία 10
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)



AM\799131EL.doc 9/13 PE430.961v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. σημειώνει επίσης ότι, σύμφωνα με 
την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 
2008, ένα σημαντικό τμήμα του 
εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος 
οφείλεται σε σφάλματα επιλεξιμότητας· 
τονίζει ότι ορισμένοι από αυτούς τους 
κινδύνους σφάλματος, όπως ζητήματα 
επιλεξιμότητας και παραβάσεις των 
κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, όχι 
μόνον πρέπει να αποτελέσουν ειδικά 
αντικείμενο του ελεγκτικού έργου της 
Επιτροπής, αλλά η Επιτροπή πρέπει να 
καταρτίσει και προληπτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη 
μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
τους αρχές σχετικά με τον ορθό τρόπο 
εφαρμογής αυτών των κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 11
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. σημειώνει την απάντηση στην 
παρατήρηση 6.17 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, στην οποία η Επιτροπή 
δηλώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
έργων με πολυάριθμα ποσοτικώς 
προσδιορίσιμα σφάλματα συγκεντρώνεται
μόνο σε τρία κράτη μέλη και παροτρύνει 
την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα 
διορθωτικά μέτρα έναντι αυτών των 
κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 12
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
περιορίσει την πρακτική που 
επισημαίνεται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύμφωνα με την οποία τα 
κράτη μέλη αντικαθιστούν, χωρίς 
αποτελεσματική εκ των προτέρων 
επαλήθευση, μη επιλέξιμες δαπάνες τις 
οποίες έχει απορρίψει η Επιτροπή με νέες 
δαπάνες οι οποίες είναι επίσης μη 
επιλέξιμες·

Or. en

Τροπολογία 13
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 με 
τίτλο “Για μια κοινή αντίληψη της έννοιας 
του αποδεκτού κινδύνου σφάλματος” 
(COM(2008)0866), καθώς και τις 
βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν από 
ορισμένα κράτη μέλη στην εναρμόνιση 
των συστημάτων τους για κοινοποίηση 
παρατυπιών μέσω της ευρύτερης χρήσης 
του συστήματος πληροφοριών κατά της 
απάτης (AFIS)·

5. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 με 
τίτλο “Για μια κοινή αντίληψη της έννοιας 
του αποδεκτού κινδύνου σφάλματος” 
(COM(2008)0866) και συμμερίζεται την 
άποψη ότι πρέπει να καθοριστούν 
αποδεκτά κατώτατα όρια σφάλματος, 
διαφορετικά για κάθε τομέα, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
εκάστοτε χαρακτηριστικών και κανόνων· 
συμφωνεί με το αποδεκτό ποσοστό 
σφάλματος 5% για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, συστήνει, ωστόσο, να 
αναγνωριστεί υψηλότερο επίπεδο ανοχής 
σφάλματος για καινοτόμα έργα, τα οποία, 
λόγω του πειραματικού τους χαρακτήρα, 
είναι περισσότερο επιρρεπή στον κίνδυνο 
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σφάλματος, προκειμένου να μην 
περιοριστούν οι δυνατότητες αυτών των 
έργων·

Or. it

Τροπολογία 14
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που έχουν 
επιτύχει ορισμένα κράτη μέλη στην 
εναρμόνιση των συστημάτων 
κοινοποίησης των παρατυπιών χάρις στη 
μεγαλύτερη χρήση του συστήματος AFIS· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη, τα οποία δεν 
διαθέτουν ακόμη ηλεκτρονικά συστήματα 
υποβολής εκθέσεων, να τα εισαγάγουν το 
ταχύτερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
καλά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
μέχρι σήμερα όσον αφορά την ποιότητα 
των δεδομένων και την τήρηση των 
προθεσμιών υποβολής εκθέσεων·

Or. it

Τροπολογία 15
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δράσουν με πλήρη υπευθυνότητα 
και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την αποφυγή παρατυπιών, διοικητικών 
σφαλμάτων και ανεπαρκειών και ζητεί 
καλύτερη διάκριση των εννοιών της 

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δράσουν με πλήρη υπευθυνότητα 
και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την αποφυγή παρατυπιών, διοικητικών 
σφαλμάτων και ανεπαρκειών και ζητεί 
καλύτερη διάκριση των εννοιών της 
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παρατυπίας και της υποψίας για απάτη. παρατυπίας, του σφάλματος και της 
απάτης..

Or. pl

Τροπολογία 16
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δράσουν με πλήρη υπευθυνότητα 
και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την αποφυγή παρατυπιών, διοικητικών 
σφαλμάτων και ανεπαρκειών και ζητεί 
καλύτερη διάκριση των εννοιών της 
παρατυπίας και της υποψίας για απάτη.

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δράσουν με πλήρη υπευθυνότητα 
και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την αποφυγή παρατυπιών, διοικητικών 
σφαλμάτων και ανεπαρκειών και ζητεί 
καλύτερη διάκριση των εννοιών της 
παρατυπίας και της υποψίας για απάτη· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τη δικαστική μεταρρύθμιση 
και να ενισχύσουν την καταπολέμηση της 
απάτης και ζητεί από την Επιτροπή να 
λαμβάνει διορθωτικά μέτρα, όταν 
διαπιστώνονται παρατυπίες, και να 
εξασφαλίζει ότι από τη διαδικασία αυτή 
δεν προκύπτουν νέα σφάλματα·

Or. en

Τροπολογία 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επικρίνει το γεγονός ότι τα λίγα κράτη 
μέλη στα οποία διαπιστώθηκαν 
σφάλματα δεν κατονομάστηκαν 
ενωρίτερα και δεν υπέστησαν βαρύτερες 
κυρώσεις· θεωρεί ότι, στην περίπτωση 
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κρατών μελών στα οποία έχουν 
διαπιστωθεί επανειλημμένως σφάλματα, 
είναι επειγόντως απαραίτητο να 
εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένοι για 
το εκάστοτε κράτος μηχανισμοί 
επιθεώρησης και ελέγχου της Επιτροπής, 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της OLAF και 
του Κοινοβουλίου·

Or. de

Τροπολογία 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγχουν 
συστηματικότερα τις εθνικές 
υποχρεώσεις δημοσίευσης των 
ενισχύσεων που παρέχονται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να 
ελέγχει εντατικότερα τη νομιμότητα των 
ενισχύσεων σύμφωνα και με τους 
κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. de


