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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 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·

2. σημειώνει ότι οι παραβιάσεις των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων παραμένουν ένας από 
τους συχνότερα παρατηρούμενους λόγους παρατυπιών, το οποίο οφείλεται εν μέρει στον 
πολυσύνθετο χαρακτήρα τους  συνιστά απλούστευση και μείωση των κανόνων περί 
δημοσίων συμβάσεων για να μειωθεί η συνολική συχνότητα εμφανίσεως σφαλμάτων·

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 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·

4. χαιρετίζει τη γνώμη αριθ. 1/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο 'Βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κίνδυνοι και 
προκλήσεις' και εφιστά προσοχή στην εν μέρει αποτελεσματικότητα συστημάτων εποπτείας 
και ελέγχου σε πλείονες τομείς υψηλού κινδύνου όσον αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ), συγκεκριμένα στους τομείς της συνοχής και της 
ανάπτυξης της υπαίθρου·

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·

6. σημειώνει ότι στα συστήματα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου που διέπουν τα προγράμματα 
INTERREG διαπιστώνεται εν μέρει έλλειψη ομοιόμορφης προσέγγισης, στοιχείο που 
αναγνωρίζεται από τους φορείς διενεργείας λογιστικού ελέγχου σε όλα τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη· ζητεί να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση ενός κοινού συνόλου κανόνων και 
προτύπων μεταξύ των αρχών των κρατών μελών οι οποίες εμπλέκονται στον λογιστικό 
έλεγχο και τον έλεγχο διασυνοριακών προγραμμάτων.


