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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών,
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις
ακόλουθες προτάσεις:
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·
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 προγραμματισμού 2007-2013·
3. επισημαίνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η αναλογία των έργων που
επηρεάστηκαν από σφάλματα στο αντιπροσωπευτικό στατιστικό δείγμα ήταν 43%, και
ότι σε πολλά από αυτά πραγματοποιήθηκαν επιστροφές μεγαλύτερες από τις οφειλόμενες·
θεωρεί, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη παρατήρηση αντισταθμίζεται εν μέρει από τη
διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι ήταν ήδη εν γνώσει της ύπαρξης αδυναμιών σε πέντε από
τα έξι αυτά προγράμματα και είχε λάβει άμεσα μέτρα· επισημαίνει και την άλλη
διαβεβαίωση της Επιτροπής, που υποστηρίζεται από την παρατήρηση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στην παράγραφο 6.20 της Ετήσιας Έκθεσής του, ότι το 58% των σφαλμάτων
ήταν σφάλματα συμμόρφωσης που δεν θα είχαν επίδραση στην επιστροφή των δαπανών·
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·
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
6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αισθητή βελτίωση στο επίπεδο των
δημοσιονομικών διορθώσεων και των επίσημων αναστολών πληρωμών που
πραγματοποιήθηκαν·
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·
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8. επισημαίνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι για τη νέα περίοδο
προγραμματισμού 2007-2013 ενισχύονται οι διατάξεις που αφορούν τον εσωτερικό
έλεγχο και αποσαφηνίζονται οι αντίστοιχες ευθύνες της Επιτροπής και των κρατών
μελών· στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία της ελεγκτικής αρχής που
έχει συσταθεί για κάθε πρόγραμμα, και συμμερίζεται την προσδοκία της Επιτροπής ότι η
ετήσια έκθεση ελέγχου και η γνώμη που εκδίδει η ελεγκτική αρχή θα ενισχύσουν σαφώς
την αξιοπιστία που παρέχουν τα εθνικά συστήματα ελέγχου·
9. θεωρεί ότι, παρά την αισθητή βελτίωση που επήλθε στα συστήματα διαχείρισης και
ελέγχου με το σχέδιο δράσης του 2008, το οποίο ενίσχυσε τον εποπτικό ρόλο της
Επιτροπής στις διαρθρωτικές ενέργειες, είναι ανησυχητική η παρατήρηση της Επιτροπής
ότι μόνο το 31% των συστημάτων λειτουργούν καλά και περισσότερα από το 60%
χρειάζονται βελτίωση· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα αρμόδια κράτη μέλη, τις
περιφερειακές αρχές και τους φορείς διαχείρισης να συνεργαστούν στενά με την
Επιτροπή στην προσπάθεια αναστροφής των στατιστικών αυτών·
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 εκθέσεων.
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