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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

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%·

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·

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·

4. διαπιστώνει με λύπη ότι στο 18% περίπου των περιπτώσεων υπάρχουν ακόμη 
καθυστερήσεις στην κοινοποίηση που υπερβαίνουν τα δύο χρόνια· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να περιορισθεί το χάσμα μεταξύ της διαπίστωσης και της κοινοποίησης 
παρατυπιών για να δίδεται στην Επιτροπή η δυνατότητα να αναλύει με ορθό τρόπο και σε 
εύλογο χρονικό διάστημα τις μεταβαλλόμενες τάσεις και πρότυπα που σχετίζονται με τις 
παρατυπίες και την απάτη·

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)·

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.


