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Τροπολογία 1
Derek Vaughan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. παρατηρεί ότι το επίπεδο σφάλματος 
που σχετίζεται με την υλοποίηση της 
πολιτικής συνοχής έχει σταδιακά 
σημειώσει μείωση στη διάρκεια των 
τελευταίων ετών· σημειώνει ωστόσο ότι η 
περιφερειακή πολιτική παραμένει ένας από 
τους τομείς πολιτικής όπου τείνουν να 
παρατηρούνται σφάλματα, με 98 επί 168 
πληρωμών του ΕΤΠΑ και του Ταμείου 
Συνοχής και 70 επί 160 πληρωμών του 
ΕΚΤ που υπεβλήθησαν σε λογιστικό 
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το 
έτος 2011 να εμφαίνουν διαφόρων ειδών 
σφάλματα·

1. παρατηρεί ότι το επίπεδο σφάλματος 
που σχετίζεται με την υλοποίηση της 
πολιτικής συνοχής έχει σταδιακά 
σημειώσει μείωση στη διάρκεια των 
τελευταίων ετών· επισημαίνει την 
διάκριση μεταξύ σφάλματος και απάτης 
και τονίζει ότι μόλις το 0,6% των 
σφαλμάτων καταγγέλθηκαν από τα κράτη 
μέλη ως οφειλόμενα σε απάτη για τα 
προγράμματα ΕΤΠΑ, Ταμείου Συνοχής 
και ΕΚΤ της περιόδου 2007-2013·
σημειώνει ωστόσο ότι η περιφερειακή 
πολιτική παραμένει ένας από τους τομείς 
πολιτικής όπου τείνουν να παρατηρούνται 
σφάλματα, με 98 επί 168 πληρωμών του 
ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής και 70 επί 
160 πληρωμών του ΕΚΤ που υπεβλήθησαν 
σε λογιστικό έλεγχο από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο για το έτος 2011 να εμφαίνουν 
διαφόρων ειδών σφάλματα· επισημαίνει 
εντούτοις ότι θα μπορούσαν να 
ερμηνευτούν οι εν λόγω αριθμοί με βάση 
το γεγονός ότι το 2011 
πραγματοποιήθηκαν διπλάσιες πληρωμές 
σε σχέση με το 2010 εξαιτίας της 
ολοκλήρωσης προγραμμάτων· 

Or. en
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Τροπολογία 2
Γεώργιος Σταυρακάκης, Derek Vaughan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι σφάλμα εμφανίζεται 
όταν μια συναλλαγή δεν 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
νομικές και κανονιστικές διατάξεις, 
μετατρέποντας έτσι δαπάνες που έχουν 
δηλωθεί (και επιστραφεί) σε μη 
κανονικές· η εμφάνιση λάθους δεν 
σημαίνει αναγκαστικά ότι πόροι 
εξαφανίστηκαν, χάθηκαν ή 
σπαταλήθηκαν, ή ότι έχει διαπραχθεί 
απάτη·

Or. en

Τροπολογία 3
Derek Vaughan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει επίσης ότι δεν γίνεται 
διάκριση μεταξύ σφαλμάτων που είναι 
μείζονα και σφαλμάτων που είναι 
επουσιώδη και ότι ορισμένα επουσιώδη 
σφάλματα, όπως η μη συμπλήρωση ενός 
εγγράφου κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, 
καταγράφονται με τον ίδιο τρόπο που 
χρησιμοποιείται για σοβαρότερα λάθη, 
όπως είναι η αχρεωστήτως καταβολή 
ποσού ή η ελλιπής καταβολή ποσού·

Or. en
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Τροπολογία 4
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εφιστά προσοχή στον πολυετή 
χαρακτήρα του συστήματος διαχείρισης 
της πολιτικής συνοχής και υπογραμμίζει 
ότι η τελική αξιολόγηση παρατυπιών που 
σχετίζονται με την υλοποίηση πολιτικής θα 
είναι δυνατή μόνον στη λήξη της περιόδου 
προγραμματισμού· υποστηρίζει την 
ανάληψη δέσμευσης από την Επιτροπή να 
εστιάσει τις προσπάθειές της στα 
προγράμματα όπου ο κίνδυνος είναι 
μεγαλύτερος και στα κράτη μέλη και 
αναμένει τα τελικά αποτελέσματα των 
διατάξεων ενισχυμένου ελέγχου στη λήξη 
της περιόδου προγραμματισμού 2007-
2013·

2. εφιστά προσοχή στον πολυετή 
χαρακτήρα του συστήματος διαχείρισης 
της πολιτικής συνοχής και υπογραμμίζει 
ότι η τελική αξιολόγηση παρατυπιών που 
σχετίζονται με την υλοποίηση πολιτικής θα 
είναι δυνατή μόνον στη λήξη της περιόδου 
προγραμματισμού· υποστηρίζει την 
ανάληψη δέσμευσης από την Επιτροπή να 
εστιάσει τις προσπάθειές της στα 
προγράμματα όπου ο κίνδυνος είναι 
μεγαλύτερος και στα κράτη μέλη και 
αναμένει τα τελικά αποτελέσματα των 
διατάξεων ενισχυμένου ελέγχου στη λήξη 
της περιόδου προγραμματισμού 2007-
2013· προτείνει να συμπεριλαμβάνεται 
στην διαδικασία ελέγχου ο έλεγχος όχι 
μόνο της νομιμότητας των δαπανών αλλά 
και με ποιο τρόπο επηρεάζουν αυτές την 
οικονομία της περιοχής· 

Or. de

Τροπολογία 5
Derek Vaughan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εφιστά προσοχή στον πολυετή 
χαρακτήρα του συστήματος διαχείρισης 
της πολιτικής συνοχής και υπογραμμίζει 
ότι η τελική αξιολόγηση παρατυπιών που 
σχετίζονται με την υλοποίηση πολιτικής θα 
είναι δυνατή μόνον στη λήξη της περιόδου 
προγραμματισμού· υποστηρίζει την 
ανάληψη δέσμευσης από την Επιτροπή να 

2. εφιστά προσοχή στον πολυετή 
χαρακτήρα του συστήματος διαχείρισης 
της πολιτικής συνοχής και υπογραμμίζει 
ότι η τελική αξιολόγηση παρατυπιών που 
σχετίζονται με την υλοποίηση πολιτικής θα 
είναι δυνατή μόνον στη λήξη της περιόδου 
προγραμματισμού· υποστηρίζει την 
ανάληψη δέσμευσης από την Επιτροπή να 
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εστιάσει τις προσπάθειές της στα 
προγράμματα όπου ο κίνδυνος είναι 
μεγαλύτερος και στα κράτη μέλη και
αναμένει τα τελικά αποτελέσματα των 
διατάξεων ενισχυμένου ελέγχου στη λήξη 
της περιόδου προγραμματισμού 2007-
2013·

εστιάσει τις προσπάθειές της στα 
προγράμματα που είναι πιο ευπαθή στον 
κίνδυνο και στα κράτη μέλη προκειμένου 
να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα και 
να είναι δυνατή η επαρκής στελέχωση, 
όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο· αναμένει τα 
τελικά αποτελέσματα των διατάξεων 
ενισχυμένου ελέγχου στη λήξη της 
περιόδου προγραμματισμού 2007-2013·

Or. en

Τροπολογία 6
Derek Vaughan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. παρατηρεί ότι σε ποσοστό 80% η 
χρηματοδότηση χορηγείται σε επίπεδο 
κράτους μέλους και ότι, σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και όσον αφορά την συντριπτική 
πλειοψηφία των σφαλμάτων που 
βρέθηκαν σε συναλλαγές του τομέα 
περιφερειακής πολιτικής, τα κράτη μέλη 
είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς 
πληροφορίες για να εντοπίσουν μόνα τους 
αυτά τα σφάλματα·  τονίζει ως εκ τούτου 
ότι μέτρα για την βελτίωση των 
διοικητικών δυνατοτήτων, την 
απλοποίηση των δημόσιων προμηθειών 
και των κανόνων επιλεξιμότητας, την 
έμφαση στην απλούστευση και μια 
προσέγγιση βάσει κινδύνου μπορούν να 
εφαρμοστούν σε επίπεδο κράτους μέλους·

Or. en
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Τροπολογία 7
Derek Vaughan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι οι παραβιάσεις κανόνων 
περί δημοσίων συμβάσεων παραμένουν η 
συχνότερη αιτία των παρατυπιών μαζί με 
τη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες 
επιλεξιμότητας· εφιστά προσοχή στη 
διαφορετική προσέγγιση της εφαρμογής 
διορθώσεων που σχετίζονται με τα 
σφάλματα στις δημόσιες συμβάσεις από 
την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
και ζητεί την τυποποίηση της 
μεθοδολογίας· σημειώνει τις προσπάθειες 
της Επιτροπής να παράσχει κατάρτιση και 
καθοδήγηση για να βελτιωθεί η γνώση των 
κανόνων επιλεξιμότητας επί τόπου·

3. σημειώνει ότι οι παραβιάσεις κανόνων 
περί δημοσίων συμβάσεων παραμένουν η 
συχνότερη αιτία των παρατυπιών μαζί με 
τη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες 
επιλεξιμότητας· εφιστά προσοχή στη 
διαφορετική προσέγγιση της εφαρμογής 
διορθώσεων που σχετίζονται με τις 
παρατυπίες στις δημόσιες συμβάσεις από 
την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
και ζητεί την τυποποίηση της 
μεθοδολογίας· σημειώνει τις προσπάθειες 
της Επιτροπής να παράσχει κατάρτιση και 
καθοδήγηση για να βελτιωθεί η γνώση των 
κανόνων επιλεξιμότητας επί τόπου·

Or. en

Τροπολογία 8
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι οι παραβιάσεις κανόνων 
περί δημοσίων συμβάσεων παραμένουν η 
συχνότερη αιτία των παρατυπιών μαζί με 
τη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες 
επιλεξιμότητας· εφιστά προσοχή στη
διαφορετική προσέγγιση της εφαρμογής 
διορθώσεων που σχετίζονται με τα 
σφάλματα στις δημόσιες συμβάσεις από 
την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
και ζητεί την τυποποίηση της 
μεθοδολογίας· σημειώνει τις προσπάθειες 
της Επιτροπής να παράσχει κατάρτιση και 
καθοδήγηση για να βελτιωθεί η γνώση των 

3. σημειώνει ότι οι παραβιάσεις κανόνων 
περί δημοσίων συμβάσεων παραμένουν η 
συχνότερη αιτία των παρατυπιών μαζί με 
τη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες 
επιλεξιμότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
να επιληφθεί αποτελεσματικά των 
σοβαρών αδυναμιών που κατ' επανάληψη 
έχει εντοπίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο 
όσον αφορά την τήρηση των κανόνων 
περί δημοσίων συμβάσεων κατά την 
υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ 
και του ταμείου συνοχής· εφιστά προσοχή
στη διαφορετική προσέγγιση της 
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κανόνων επιλεξιμότητας επί τόπου· εφαρμογής διορθώσεων που σχετίζονται με 
τα σφάλματα στις δημόσιες συμβάσεις από 
την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
και ζητεί την τυποποίηση της 
μεθοδολογίας· σημειώνει τις προσπάθειες 
της Επιτροπής να παράσχει κατάρτιση και 
καθοδήγηση για να βελτιωθεί η γνώση των 
κανόνων επιλεξιμότητας επί τόπου·

Or. ro

Τροπολογία 9
Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί οι πληρωμές από τα 
διαρθρωτικά ταμεία να υπόκεινται επίσης 
σε αυστηρότερες προϋποθέσεις και σε 
διαχείριση πολλαπλής συμμόρφωσης 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων και λοιποί 
κανόνες όσον αφορά την ορθή 
χρησιμοποίηση των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων τηρούνται σε όλα 
τα κράτη μέλη· ζητεί τα ποσά να 
χορηγούνται στα κράτη μέλη μόνον όταν 
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με 
τους σχετικούς κανόνες·

Or. de

Τροπολογία 10
Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί αυστηρότερη πολιτική στο θέμα 
της αναστολής, παρόμοια με εκείνη που 
εφαρμόζεται στις πληρωμές του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη 
δράση για την αποτροπή οποιασδήποτε 
αθέμιτης χρήσης ποσών του 
διαρθρωτικού ταμείου και θεμελιώνοντας 
εξαρχής μια προσέγγιση μηδενικής 
ανοχής από την Επιτροπή· προτείνει στην 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εφαρμογής κανόνα 50/50 σε σχέση με τις 
πληρωμές του διαρθρωτικού ταμείου, ή 
ακόμη και 100%, όπως είναι ήδη 
καθιερωμένη πρακτική στην γεωργία, 
ώστε να υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να 
πληρώνουν από τους δικούς τους πόρους 
έως και το 100% οποιωνδήποτε 
κονδυλίων έτυχαν κατάχρησης·

Or. de

Τροπολογία 11
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παρατηρεί ότι στο επίπεδο αναστολής 
και διακοπής των πληρωμών στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή σημειώνεται 
αύξηση· σημειώνει ότι, μολονότι η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι διορθωτικά 
μέτρα τίθενται συστηματικά σε εφαρμογή 
οποτεδήποτε εντοπίζονται ανεπάρκειες, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο είναι της γνώμης ότι 
δεν υπάρχει διασφάλιση ότι οι μηχανισμοί 
δημοσιονομικών διορθώσεων 
αντισταθμίζουν επαρκώς τα σφάλματα που 
εντοπίζονται ούτε ότι αποτρέπουν την 
επανεμφάνιση αυτών των σφαλμάτων·

5. παρατηρεί ότι στο επίπεδο αναστολής 
και διακοπής των πληρωμών στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή σημειώνεται 
αύξηση· σημειώνει ότι, μολονότι η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι διορθωτικά 
μέτρα τίθενται συστηματικά σε εφαρμογή 
οποτεδήποτε εντοπίζονται ανεπάρκειες, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο είναι της γνώμης ότι 
δεν υπάρχει διασφάλιση ότι οι μηχανισμοί 
δημοσιονομικών διορθώσεων 
αντισταθμίζουν επαρκώς τα σφάλματα που 
εντοπίζονται ούτε ότι αποτρέπουν την 
επανεμφάνιση αυτών των σφαλμάτων· 
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ζητεί, επομένως, καλύτερη αποσαφήνιση 
και προσαρμογή των διαδικασιών που 
οδηγούν στην αναστολή ή τη διακοπή 
των πληρωμών·

Or. fr

Τροπολογία 12
Derek Vaughan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παρατηρεί ότι στο επίπεδο αναστολής 
και διακοπής των πληρωμών στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή σημειώνεται 
αύξηση· σημειώνει ότι, μολονότι η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι διορθωτικά 
μέτρα τίθενται συστηματικά σε εφαρμογή 
οποτεδήποτε εντοπίζονται ανεπάρκειες, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο είναι της γνώμης ότι 
δεν υπάρχει διασφάλιση ότι οι μηχανισμοί 
δημοσιονομικών διορθώσεων 
αντισταθμίζουν επαρκώς τα σφάλματα που 
εντοπίζονται ούτε ότι αποτρέπουν την 
επανεμφάνιση αυτών των σφαλμάτων·

5. παρατηρεί ότι στο επίπεδο αναστολής 
και διακοπής των πληρωμών στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή σημειώνεται 
αύξηση· σημειώνει ότι, μολονότι η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι διορθωτικά 
μέτρα τίθενται συστηματικά σε εφαρμογή 
οποτεδήποτε εντοπίζονται ανεπάρκειες, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο είναι της γνώμης ότι 
δεν υπάρχει διασφάλιση ότι οι μηχανισμοί 
δημοσιονομικών διορθώσεων 
αντισταθμίζουν επαρκώς τα σφάλματα που 
εντοπίζονται ούτε ότι αποτρέπουν την 
επανεμφάνιση αυτών των σφαλμάτων· 
τονίζει την ανάγκη στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
και των εθνικών αρχών ελέγχου για την 
επίτευξη καλύτερου συντονισμού·

Or. en

Τροπολογία 13
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παρατηρεί ότι στο επίπεδο αναστολής 
και διακοπής των πληρωμών στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή σημειώνεται 
αύξηση· σημειώνει ότι, μολονότι η 

5. παρατηρεί ότι στο επίπεδο αναστολής 
και διακοπής των πληρωμών στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή σημειώνεται 
αύξηση· σημειώνει ότι, μολονότι η 



AM\925214EL.doc 11/11 PE504.157v01-00

EL

Επιτροπή εξασφαλίζει ότι διορθωτικά 
μέτρα τίθενται συστηματικά σε εφαρμογή 
οποτεδήποτε εντοπίζονται ανεπάρκειες, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο είναι της γνώμης ότι 
δεν υπάρχει διασφάλιση ότι οι μηχανισμοί 
δημοσιονομικών διορθώσεων 
αντισταθμίζουν επαρκώς τα σφάλματα που 
εντοπίζονται ούτε ότι αποτρέπουν την 
επανεμφάνιση αυτών των σφαλμάτων·

Επιτροπή εξασφαλίζει ότι διορθωτικά 
μέτρα τίθενται συστηματικά σε εφαρμογή 
οποτεδήποτε εντοπίζονται ανεπάρκειες, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο είναι της γνώμης ότι 
δεν υπάρχει διασφάλιση ότι οι μηχανισμοί 
δημοσιονομικών διορθώσεων 
αντισταθμίζουν επαρκώς τα σφάλματα που 
εντοπίζονται ούτε ότι αποτρέπουν την 
επανεμφάνιση αυτών των σφαλμάτων· 
συντάσσεται με την άποψη ότι η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
ελέγχου στα κράτη μέλη πρέπει να 
βελτιωθεί προκειμένου να εντοπίζονται τα 
σφάλματα ήδη από τις επιθεωρήσεις 
πρώτου επιπέδου·
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6α. σημειώνει ότι, σε ποσοστό 62% των 
περιπτώσεων, η διασπάθιση των 
πληρωμών του διαρθρωτικού ταμείου θα 
μπορούσε να είχε αποκαλυφθεί από τα 
ίδια τα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη ευθύνη 
να φέρουν επ' αυτού με τις ανεπαρκείς 
επιδόσεις τους οι εθνικές αρχές ελέγχου· 
τονίζει ότι, σε ποσοστό 42%, οι ελεγκτικές 
αρχές που έτυχαν επιθεώρησης επέδειξαν 
αδυναμίες και λειτουργούσαν σε 
"μετρίως ικανοποιητικό" επίπεδο μόλις, 
ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή συνεπώς 
να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες ως προς 
την πιστοποίηση των ελεγκτικών αρχών 
και να μην αφήνει αποκλειστικά στα 
κράτη μέλη το καθήκον αυτό.
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