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Τροπολογία 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι οι προσωρινές πληρωμές 
για το διάστημα 2007-2013, που 
πραγματοποιήθηκαν το 2008, αναλογούν 
μόλις στο 32% των δαπανών, και ότι οι 
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
αφορούν ειδικά τις δαπάνες της περιόδου 
προγραμματισμού 2000-2006, που 
αναλογούν στο 68% των πληρωμών στο 
πλαίσιο της συνοχής για το 2008·
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
αποτελέσματα της ενίσχυσης του νομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 και 
των μέτρων απλούστευσης που εγκρίθηκαν 
το 2008 και το 2009 δεν είναι ακόμα 
ορατά·

1. επισημαίνει ότι οι προσωρινές πληρωμές 
για το διάστημα 2007-2013, που 
πραγματοποιήθηκαν το 2008, αναλογούν 
μόλις στο 32% των δαπανών, ενώ το 68% 
των δαπανών προορίζονταν για την 
πολιτική της συνοχής το 2008, η δε 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αναφέρεται στις δαπάνες της περιόδου 
προγραμματισμού 2000-2006, ή σε 
Ευρωπαϊκή Ένωση με 25 κράτη μέλη, 
και δεν λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες 
εξελίξεις όσον αφορά την απλούστευση 
των ισχυόντων κανόνων και κανονισμών,
με αποτέλεσμα να μην είναι ακόμα ορατά 
τα αποτελέσματα της ενίσχυσης του 
νομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-
2013 και των μέτρων απλούστευσης που 
εγκρίθηκαν το 2008 και το 2009·

Or. ro

Τροπολογία 2
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναμένει με ενδιαφέρον τη δημοσίευση 
της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά 
με τον αντίκτυπο του σχεδίου δράσης, που 
προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 
2010, η οποία θα περιλαμβάνει και τα 
αποτελέσματα του πρώτου λογιστικού 
ελέγχου που διεξήγαγε η Επιτροπή σε 
δείγμα έργων της περιόδου 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο του 
σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του 
εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο 
πλαίσιο της μερισμένης διαχείρισης των 
διαρθρωτικών ενεργειών, η οποία
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προγραμματισμού 2007-2013· αναφέρει σημαντική αύξηση των 
δημοσιονομικών διορθώσεων που 
εφαρμόστηκαν το 2008 και το 2009, 
περιλαμβάνει δε και τα αποτελέσματα του 
πρώτου λογιστικού ελέγχου που διεξήγαγε 
η Επιτροπή σε δείγμα έργων της περιόδου 
προγραμματισμού 2007-2013· επισημαίνει 
με ικανοποίηση το αποτέλεσμα του 
ελέγχου, σύμφωνα με το οποίο το 
ποσοστό σφαλμάτων εκτιμάται κατ' 
αρχήν σε 5%, που αντικατοπτρίζει τα 
θετικά αποτελέσματα της απλούστευσης 
που εφαρμόστηκε για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013·

Or. en

Τροπολογία 3
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στην Ειδική Έκθεσή του 
16/2009, ασκεί επίσης κριτική όσον 
αφορά την προενταξιακή βοήθεια προς 
την Τουρκία, και εντοπίζει αδυναμίες σε 
σχέση, μεταξύ άλλων, με την εκτέλεση, 
την εποπτεία και την αξιολόγηση· 
επισημαίνει, ακόμα, ότι η Τουρκία δεν 
εκπλήρωσε πολλές από τις προϋποθέσεις 
για το άνοιγμα νέων διαπραγματευτικών 
κεφαλαίων· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, 
η προενταξιακή βοήθεια προς την 
Τουρκία να υποβληθεί σε αναθεώρηση 
και ενδεχομένως να διακοπεί ή να 
τερματιστεί·

Or. de
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Τροπολογία 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η παράβαση των 
κανόνων για τις προμήθειες αποτελεί μια 
από τις συχνότερες αιτίες για υποκείμενες 
παρατυπίες· ζητεί από την Επιτροπή να 
εντοπίσει την προέλευση της εν λόγω 
έλλειψης συμμόρφωσης προς τους 
κοινοτικούς κανόνες για τις δημόσιες 
προμήθειες·

4. υπό το φως των παρατηρήσεων 
σχετικά με παραβιάσεις των κοινοτικών 
κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες, 
καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις 
αιτίες που οδήγησαν στις εν λόγω 
παρατυπίες·

Or. ro

Τροπολογία 5
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η παράβαση των 
κανόνων για τις προμήθειες αποτελεί μια 
από τις συχνότερες αιτίες για υποκείμενες 
παρατυπίες· ζητεί από την Επιτροπή να 
εντοπίσει την προέλευση της εν λόγω 
έλλειψης συμμόρφωσης προς τους 
κοινοτικούς κανόνες για τις δημόσιες 
προμήθειες·

4. επισημαίνει ότι η παράβαση των 
κανόνων για τις προμήθειες αποτελεί μια 
από τις συχνότερες αιτίες για υποκείμενες 
παρατυπίες· ζητεί από την Επιτροπή να 
εντοπίσει την προέλευση της εν λόγω 
έλλειψης συμμόρφωσης προς τους 
κοινοτικούς κανόνες για τις δημόσιες 
προμήθειες· σε αυτό το πλαίσιο 
καλωσορίζει τις διαπιστώσεις του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
καθώς και τις πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απλοποίηση 
στη διαχείριση των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίες 
αυτές θα συμβάλουν αποφασιστικά στην 
μείωση του ποσοστού σφάλματος·

Or. el
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Τροπολογία 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εφιστά την προσοχή στον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα των δαπανών της πολιτικής για 
τη συνοχή, που οφείλεται στο σύστημα 
πολυετούς διαχείρισης, και υπογραμμίζει
ότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις γίνονται 
τα επόμενα έτη καθώς και κατά το τέλος 
της περιόδου προγραμματισμού, γεγονός 
που, συνολικά, επιτρέπει στην Επιτροπή να 
εντοπίζει και να διορθώνει μεγάλο αριθμό 
παρατυπιών  

5. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των 
δαπανών της πολιτικής για τη συνοχή, που 
οφείλεται στο σύστημα πολυετούς 
διαχείρισης, καθώς και το γεγονός ότι 
όλες οι δημοσιονομικές διορθώσεις 
γίνονται τα επόμενα έτη καθώς και κατά το 
τέλος της περιόδου προγραμματισμού, 
γεγονός που, συνολικά, επιτρέπει στην 
Επιτροπή να εντοπίζει και να διορθώνει 
μεγάλο αριθμό παρατυπιών 

Or. ro

Τροπολογία 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι δεν κοινοποιήθηκε 
στην Επιτροπή κανένα κρούσμα απάτης 
σε σχέση με τα έργα που ελέγχτηκαν, και 
υπογραμμίζει ότι το επίπεδο των λαθών
που αναφέρονται στην έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν παραπέμπει 
κατ’ ανάγκη σε απάτη· 

7. δεδομένου ότι κατά τον έλεγχο που 
διεξήγαγε η Επιτροπή δεν διαπιστώθηκε 
κανένα κρούσμα απάτης, θεωρεί ότι τα 
σφάλματα που αναφέρονται στην έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν εμπίπτουν 
σε αυτήν την κατηγορία·

Or. ro
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Τροπολογία 8
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι δεν κοινοποιήθηκε στην 
Επιτροπή κανένα κρούσμα απάτης σε 
σχέση με τα έργα που ελέγχτηκαν, και 
υπογραμμίζει ότι το επίπεδο των λαθών 
που αναφέρονται στην έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν παραπέμπει 
κατ’ ανάγκη σε απάτη·

7. επισημαίνει ότι δεν κοινοποιήθηκε στην 
Επιτροπή κανένα κρούσμα απάτης σε 
σχέση με τα έργα που ελέγχτηκαν, και 
υπογραμμίζει ότι το επίπεδο των λαθών 
που αναφέρονται στην έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν παραπέμπει 
κατ’ ανάγκη σε απάτη· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι είναι σημαντική  η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και της 
απάτης, ιδιαίτερα στον τομέα της 
πολιτικής για τη συνοχή·

Or. de

Τροπολογία 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. παρατηρεί ότι το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής επέτρεψε την ανάληψη δράσης 
στο πλαίσιο όλων των συστάσεων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις ενέργειες της 
Επιτροπής όσον αφορά την παροχή 
εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους 
φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων, για 
τη βελτίωση της λειτουργίας του 
συστήματος κοινής διαχείρισης που 
εφαρμόζεται στις δαπάνες της πολιτικής 
για τη συνοχή· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές της, 
παρέχοντας καθοδήγηση στα κράτη μέλη 
και ενθαρρύνοντάς τα να ενισχύσουν τις 
διαδικασίες ανάκτησης και την υποβολή 

10. παρατηρεί ότι το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής επέτρεψε την ανάληψη δράσης 
στο πλαίσιο όλων των συστάσεων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις ενέργειες της 
Επιτροπής όσον αφορά την παροχή 
εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους 
φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων, για 
τη βελτίωση της λειτουργίας του 
συστήματος κοινής διαχείρισης που 
εφαρμόζεται στις δαπάνες της πολιτικής 
για τη συνοχή· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές της, 
παρέχοντας καθοδήγηση στα κράτη μέλη 
και ενθαρρύνοντάς τα να ενισχύσουν τις 
διαδικασίες υποβολής στοιχείων και τις 
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εκθέσεων. διαδικασίες για την ανάκτηση των 
κονδυλίων που δεν χρησιμοποιούνται για 
το σκοπό που διατέθηκαν.

Or. ro

Τροπολογία 10
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
να συμπεριλάβει στο ετήσια πρόγραμμα 
εργασιών του τους ελέγχους του ΕΚΤ και 
του ΕΤΠΑ στους τομείς του τουρισμού, 
της επαγγελματικής κατάρτισης των 
γυναικών και της δημόσιας παροχής 
πόσιμου νερού, που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 11
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
διεξάγει περισσότερους ελέγχους 
απόδοσης για την αξιολόγηση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
ιδιαίτερα της απόδοσης και της 
αποτελεσματικότητας των 
προγραμμάτων των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ταμείου συνοχής· θεωρεί, 
συνεπώς, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα 



AM\807020EL.doc 9/10 PE439.361v01-00

EL

πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στα 12 
νέα κράτη μέλη και στα κράτη μέλη που 
πλήττονται περισσότερο από την 
οικονομική κρίση·

Or. en

Τροπολογία 12
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10γ. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
κρίνει τον τρόπο διεξαγωγής των 
εξωτερικών αξιολογήσεων για τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο 
συνοχής από τις αρχές διαχείρισης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξαρτησία των 
αξιολογήσεων για τις οποίες πληρώνουν 
οι δικαιούχοι·

Or. en

Τροπολογία 13
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10δ. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
αξιολογήσει, από πλευράς ανθρώπινων 
πόρων, την επάρκεια των ελεγκτικών 
αρχών των κρατών μελών για τη 
διεξαγωγή ελέγχων και την ανεξαρτησία 
τους κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης 
συμμόρφωσης του συστήματος 
διαχειριστικού ελέγχου· 

Or. en
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