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Τροπολογία 1
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι τα ταμεία που αφορούν τη 
συνοχή υπόκεινται σε ιδιαιτέρως 
πολυσύνθετους κανόνες και εκτελούνται 
διαφορετικά από ό,τι άλλοι τομείς 
δαπανών της ΕΕ, το οποίο τα καθιστά 
περισσότερο ευάλωτα στη διάπραξη 
σφαλμάτων· εφιστά προσοχή στο ότι το 
ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες 
συνοχής παραμένει το πλέον υψηλό όλων 
των πληρωμών της ΕΕ με τιμή άνω του 5 
% το 2009· έχει επίγνωση του ότι επήλθε 
μείωση στο ποσοστό σφάλματος εν 
συγκρίσει προς το 2008·

1. σημειώνει ότι τα ταμεία που αφορούν τη 
συνοχή υπόκεινται σε ιδιαιτέρως 
πολυσύνθετους κανόνες και εκτελούνται 
διαφορετικά από ό,τι άλλοι τομείς 
δαπανών της ΕΕ, το οποίο τα καθιστά 
περισσότερο ευάλωτα στη διάπραξη 
σφαλμάτων· εφιστά προσοχή στο ότι το 
ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες 
συνοχής μειώθηκε από 11% το 2008 σε 
κατά τι ανώτερο του 5 % το 2009·

Or. en

Τροπολογία 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι τα ταμεία που αφορούν τη 
συνοχή υπόκεινται σε ιδιαιτέρως 
πολυσύνθετους κανόνες και εκτελούνται 
διαφορετικά από ό,τι άλλοι τομείς 
δαπανών της ΕΕ, το οποίο τα καθιστά 
περισσότερο ευάλωτα στη διάπραξη 
σφαλμάτων· εφιστά προσοχή στο ότι το 
ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες 
συνοχής παραμένει το πλέον υψηλό όλων 
των πληρωμών της ΕΕ με τιμή άνω του 5 
% το 2009· έχει επίγνωση του ότι επήλθε 
μείωση στο ποσοστό σφάλματος εν 
συγκρίσει προς το 2008·

1. σημειώνει ότι τα ταμεία που αφορούν τη 
συνοχή υπόκεινται σε ιδιαιτέρως 
πολυσύνθετους κανόνες και εκτελούνται 
διαφορετικά από ό,τι άλλοι τομείς 
δαπανών της ΕΕ, το οποίο τα καθιστά 
περισσότερο ευάλωτα στη διάπραξη 
σφαλμάτων· εφιστά προσοχή στο ότι το 
ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες 
συνοχής παραμένει το πλέον υψηλό όλων 
των πληρωμών της ΕΕ με τιμή άνω του 5 
% το 2009· υπογραμμίζει ωστόσο ότι 
επήλθε σημαντική μείωση στο ποσοστό 
σφάλματος εν συγκρίσει προς το 2008·
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Or. fr

Τροπολογία 3
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι τα ταμεία που αφορούν τη 
συνοχή υπόκεινται σε ιδιαιτέρως 
πολυσύνθετους κανόνες και εκτελούνται 
διαφορετικά από ό,τι άλλοι τομείς 
δαπανών της ΕΕ, το οποίο τα καθιστά 
περισσότερο ευάλωτα στη διάπραξη 
σφαλμάτων· εφιστά προσοχή στο ότι το 
ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες 
συνοχής παραμένει το πλέον υψηλό όλων 
των πληρωμών της ΕΕ με τιμή άνω του 5 
% το 2009· έχει επίγνωση του ότι επήλθε 
μείωση στο ποσοστό σφάλματος εν 
συγκρίσει προς το 2008·

1. σημειώνει ότι τα ταμεία που αφορούν τη 
συνοχή υπόκεινται σε ιδιαιτέρως 
πολυσύνθετους κανόνες και εκτελούνται 
διαφορετικά από ό,τι άλλοι τομείς 
δαπανών της ΕΕ, το οποίο τα καθιστά 
περισσότερο ευάλωτα στη διάπραξη 
σφαλμάτων· εφιστά προσοχή στο ότι το 
ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες 
συνοχής παραμένει το πλέον υψηλό όλων 
των πληρωμών της ΕΕ με τιμή άνω του 5 
% το 2009· έχει επίγνωση του ότι επήλθε 
μείωση στο ποσοστό σφάλματος εν 
συγκρίσει προς το 2008, και ζητεί επ’ 
αυτού περισσότερη απλοποίηση και 
τεχνική υποστήριξη για να δοθεί στα 
κράτη και στις περιφέρειες μια πιο 
αποτελεσματική διεργασία εκτέλεσης·
υπενθυμίζει ότι οι περιφερειακές 
διοικήσεις πρέπει να έχουν τεχνικές 
γνώσεις που θα μπορούν να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα των πόρων που 
τίθενται στη διάθεσή τους·

Or. pt

Τροπολογία 4
Jens Geier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει ανησυχία διότι η Γενική 
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DG 

3. εκφράζει ανησυχία διότι η Γενική 
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DG 
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REGIO) στην δήλωση αξιοπιστίας στην 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2009 
δηλώνει ότι για 38 από τα σχετικά 79 
προγράμματα η ΓΔ REGIO δεν έχει 
εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα 
και την κανονικότητα των υποκείμενων 
πράξεων σε σχέση με τις αποζημιώσεις 
δαπανών που διενεργήθηκαν το 2009 για 
δηλωθείσες δαπάνες· ζητεί περαιτέρω 
στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που 
λείπουν όσον αφορά τις αποζημιώσεις 
2009· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες με τις ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων τους και ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση 
συστήματος επιβολής ποινών στην 
περίπτωση όπου οι πληροφορίες που 
παρέχονται δεν παρέχουν τη δυνατότητα 
στην Επιτροπή να αποκομίζει διασφάλιση 
της νομιμότητας και της κανονικότητας 
των υποκειμένων πράξεων·

REGIO) στην δήλωση αξιοπιστίας στην 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2009 
δηλώνει ότι για 38 από τα σχετικά 79 
προγράμματα η ΓΔ REGIO δεν έχει 
εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα 
και την κανονικότητα των υποκείμενων 
πράξεων σε σχέση με τις αποζημιώσεις 
δαπανών που διενεργήθηκαν το 2009 για 
δηλωθείσες δαπάνες· ζητεί περαιτέρω 
στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που 
λείπουν όσον αφορά τις αποζημιώσεις 
2009· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες με τις ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων τους και ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση 
συστήματος επιβολής ποινών στην 
περίπτωση όπου οι πληροφορίες που 
παρέχονται δεν παρέχουν τη δυνατότητα 
στην Επιτροπή να αποκομίζει διασφάλιση 
της νομιμότητας και της κανονικότητας 
των υποκειμένων πράξεων·

Or. en

Τροπολογία 5
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει ανησυχία διότι η Γενική 
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DG 
REGIO) στην δήλωση αξιοπιστίας στην 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2009 
δηλώνει ότι για 38 από τα σχετικά 79 
προγράμματα η ΓΔ REGIO δεν έχει 
εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα 
και την κανονικότητα των υποκείμενων 
πράξεων σε σχέση με τις αποζημιώσεις 
δαπανών που διενεργήθηκαν το 2009 για 
δηλωθείσες δαπάνες· ζητεί περαιτέρω 
στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που 
λείπουν όσον αφορά τις αποζημιώσεις 

3. εκφράζει ανησυχία διότι η Γενική 
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DG 
REGIO) στην δήλωση αξιοπιστίας στην 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2009 
δηλώνει ότι για 38 από τα σχετικά 79 
προγράμματα η ΓΔ REGIO δεν έχει 
εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα 
και την κανονικότητα των υποκείμενων 
πράξεων σε σχέση με τις αποζημιώσεις 
δαπανών που διενεργήθηκαν το 2009 για 
δηλωθείσες δαπάνες· ζητεί περαιτέρω 
στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που 
λείπουν όσον αφορά τις αποζημιώσεις 
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2009· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες με τις ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων τους και ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση 
συστήματος επιβολής ποινών στην 
περίπτωση όπου οι πληροφορίες που 
παρέχονται δεν παρέχουν τη δυνατότητα 
στην Επιτροπή να αποκομίζει διασφάλιση 
της νομιμότητας και της κανονικότητας
των υποκειμένων πράξεων·

2009· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες με τις ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων τους και ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση 
συστήματος επιβολής ποινών στην 
περίπτωση όπου οι πληροφορίες που 
παρέχονται δεν παρέχουν τη δυνατότητα 
στην Επιτροπή να διαπιστώνει τη 
νομιμότητα και της κανονικότητα των 
υποκειμένων πράξεων·

Or. pl

Τροπολογία 6
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού τονίζει την 
ανάγκη για εναρμόνιση των κανόνων και 
των συστημάτων διαχείρισης για τα υπό 
επιμερισμένη διαχείριση προγράμματα 
συνοχής· σημειώνει ότι οιαδήποτε
πρόβλημα διακυβέρνησης ανάμεσα στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και τους 
κανονισμούς συνοχής μπορεί να 
αποφεύγεται χάρις σε καλύτερη 
ευθυγράμμιση των κανόνων 
επιλεξιμότητας που διέπουν διάφορες 
πολιτικές·

5. στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού, σημειώνει 
ότι οιαδήποτε προβλήματα διακυβέρνησης 
ανάμεσα στον δημοσιονομικό κανονισμό 
και τους κανονισμούς συνοχής μπορεί να 
αποφεύγεται χάρις σε καλύτερη 
ευθυγράμμιση των κανόνων 
επιλεξιμότητας που διέπουν διάφορες 
πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 7
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού τονίζει την 
ανάγκη για εναρμόνιση των κανόνων και 
των συστημάτων διαχείρισης για τα υπό 
επιμερισμένη διαχείριση προγράμματα
συνοχής· σημειώνει ότι οιαδήποτε
πρόβλημα διακυβέρνησης ανάμεσα στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και τους 
κανονισμούς συνοχής μπορεί να 
αποφεύγεται χάρις σε καλύτερη 
ευθυγράμμιση των κανόνων 
επιλεξιμότητας που διέπουν διάφορες 
πολιτικές·

5. στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού τονίζει την 
ανάγκη για εναρμόνιση των κανόνων και 
των συστημάτων επιμερισμένης
διαχείρισης, και όσον αφορά την πολιτική
συνοχής η εναρμόνιση αυτή να είναι όσο 
το δυνατόν  μεγαλύτερη· σημειώνει ότι 
οιοδήποτε πρόβλημα διακυβέρνησης 
ανάμεσα στον δημοσιονομικό κανονισμό 
και τους κανονισμούς συνοχής μπορεί να 
αποφεύγεται χάρις σε καλύτερη 
ευθυγράμμιση των κανόνων 
επιλεξιμότητας που διέπουν διάφορες 
πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού τονίζει την 
ανάγκη για εναρμόνιση των κανόνων και 
των συστημάτων διαχείρισης για τα υπό 
επιμερισμένη διαχείριση προγράμματα 
συνοχής· σημειώνει ότι οιαδήποτε 
πρόβλημα διακυβέρνησης ανάμεσα στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και τους 
κανονισμούς συνοχής μπορεί να 
αποφεύγεται χάρις σε καλύτερη 
ευθυγράμμιση των κανόνων 
επιλεξιμότητας που διέπουν διάφορες 
πολιτικές·

5. στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού τονίζει την 
ανάγκη για εναρμόνιση των κανόνων και 
των συστημάτων διαχείρισης για τα υπό 
επιμερισμένη διαχείριση προγράμματα 
συνοχής όταν υπάρχουν αποδείξεις ότι 
τούτο μπορεί να προσφέρει βελτιώσεις, 
αλλά και την ανάγκη για διατήρηση των 
διαδικασιών που έχουν αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά τους·  σημειώνει ότι 
οιαδήποτε πρόβλημα διακυβέρνησης 
ανάμεσα στον δημοσιονομικό κανονισμό 
και τους κανονισμούς συνοχής μπορεί να 
αποφεύγεται χάρις σε καλύτερη 
ευθυγράμμιση των κανόνων 
επιλεξιμότητας που διέπουν διάφορες 
πολιτικές·
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Or. fr

Τροπολογία 9
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού τονίζει την 
ανάγκη για εναρμόνιση των κανόνων και 
των συστημάτων διαχείρισης για τα υπό 
επιμερισμένη διαχείριση προγράμματα 
συνοχής· σημειώνει ότι οιαδήποτε 
πρόβλημα διακυβέρνησης ανάμεσα στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και τους 
κανονισμούς συνοχής μπορεί να 
αποφεύγεται χάρις σε καλύτερη 
ευθυγράμμιση των κανόνων 
επιλεξιμότητας που διέπουν διάφορες 
πολιτικές·

5. στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού τονίζει την 
ανάγκη για εναρμόνιση των κανόνων και 
των συστημάτων διαχείρισης για τα υπό 
επιμερισμένη διαχείριση προγράμματα 
συνοχής· σημειώνει ότι οιαδήποτε 
πρόβλημα διακυβέρνησης ανάμεσα στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και τους 
κανονισμούς συνοχής μπορεί να 
αποφεύγεται χάρις σε καλύτερη 
ευθυγράμμιση των κανόνων 
επιλεξιμότητας που διέπουν διάφορες 
πολιτικές· είναι ωστόσο της άποψης ότι η 
απλοποίηση ιδιαίτερα στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του δημοσιονομικού 
κανονισμού, πρέπει πρώτα να περάσει 
από τη σταθερότητα των κανόνων και 
των συστημάτων μακροπρόθεσμης 
διαχείρισης·

Or. fr

Τροπολογία 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να σκεφθούν τη σκοπιμότητα 
ανάπτυξης της αρχής του «συμβολαίου 
εμπιστοσύνης» που θα επιτρέψει να 
μειωθούν οι έλεγχοι των συστημάτων τα 
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οποία έχουν αποδείξει τις δυνατότητές 
τους στην καταπολέμηση των σφαλμάτων 
και των απατών·

Or. fr


