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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 η εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν καλή για την περιφερειακή πολιτική, 
με 30 557 000 000 ευρώ να έχουν δαπανηθεί σε πληρωμές, και ότι ο κύριος όγκος των 
πληρωμών το 2010 αφορούσαν κυρίως και για πρώτη φορά την υλοποίηση των 
προγραμμάτων 2007-2013 (25 550 000 000 ευρώ ενδιάμεσων πληρωμών εν συγκρίσει 
προς 9 420 000 000 ευρώ το 2009)·

2. εκφράζει τη λύπη του διότι η περιφερειακή πολιτική ανήκε σε μία ομάδα επιρρεπή στα 
σφάλματα, που ήταν η πλέον επιρρεπής μεταξύ των τομέων πολιτικής των δαπανών της 
Ένωσης με 49 % των 243 πληρωμών του έτυχαν λογιστικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να εμφαίνουν σφάλμα· υπογραμμίζει ότι αυτό το επίπεδο σφάλματος 
παρουσιάζει φθίνουσα τάση εν συγκρίσει προς τα ποσοστά σφάλματος που 
διαπιστώθηκαν την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 και ότι μόνον ένα μέρος των 
σφαλμάτων θα έχει οικονομικό αντίκτυπο·

3. σημειώνει ότι μεγάλα τμήματα του κατ' εκτίμηση ποσοστού σφάλματος αντιστοιχούν 
στην μη συμμόρφωση τόσο προς τους κανόνες για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων 
όσο και προς τους κανόνες επιλεξιμότητας (31 % και 43 % αντιστοίχως)· σημειώνει επ' 
αυτού τη σύσταση που διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να προσδιορισθούν τομείς για 
περαιτέρω απλούστευση·

4. εκφράζει τη λύπη του για τις ανεπάρκειες που παρατηρούνται στην εκτέλεση των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, ήτοι όσον αφορά την μη συμμόρφωση προς τις 
κανονιστικές απαιτήσεις κατά τη διενέργεια συνεισφοράς από τα επιχειρησιακά 
προγράμματα στα ταμεία που υλοποιούν αυτά τα μέσα, καθώς και για την ελλιπή 
υποβολή εκθέσεων και τις ισχύουσες απαιτήσεις επαλήθευσης·

5. σημειώνει ότι σε μεγάλο αριθμό συναλλαγών όπου παρατηρείται σφάλμα οι αρχές των 
κρατών μελών είχαν επαρκείς πληροφορίες για να εντοπίσουν και να λάβουν διορθωτικά 
μέτρα πριν από την πιστοποίηση·


