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6. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη δέσμη τεσσάρων κατ’ εξουσιοδότηση 

και τεσσάρων εκτελεστικών κανονισμών 

της Επιτροπής σχετικά με τις διατάξεις 

περί κοινοποίησης παρατυπιών στον τομέα 

της επιμερισμένης διαχείρισης, με στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας και της 

συνοχής των πληροφοριών σχετικά με τις 

παρατυπίες και τις περιπτώσεις απάτης που 

κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 

εν λόγω κανονισμοί δεν ορίζουν 

χρονοδιαγράμματα εντός των οποίων τα 

κράτη μέλη θα υποχρεούνται να 

κοινοποιούν τυχόν παρατυπίες· εκφράζει 

τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2015, 

537 από τις 538 παρατυπίες που 

κοινοποιήθηκαν από την Ιρλανδία 

αφορούσαν το παλαιότερο πρόγραμμα 

υποβολής στοιχείων από το 2000 έως το 

2006, και ότι 5 105 από τις 5 619 

παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν από την 

Ισπανία αφορούσαν παρατυπίες που 

εντοπίστηκαν στον τομέα της πολιτικής 

συνοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της 

περιόδου 2007-2013 και οι οποίες 

κοινοποιήθηκαν όλες μαζί το 2015· τονίζει 

ότι η μη έγκαιρη διαβίβαση στοιχείων από 

τα κράτη μέλη ή η παροχή ανακριβών 

στοιχείων είναι χρόνια κατάσταση· τονίζει 

ότι είναι αδύνατη η σύγκριση και η 

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη δέσμη τεσσάρων κατ’ εξουσιοδότηση 

και τεσσάρων εκτελεστικών κανονισμών 

της Επιτροπής σχετικά με τις διατάξεις 

περί κοινοποίησης παρατυπιών στον τομέα 

της επιμερισμένης διαχείρισης, με στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας και της 

συνοχής των πληροφοριών σχετικά με τις 

παρατυπίες και τις περιπτώσεις απάτης που 

κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 

εν λόγω κανονισμοί δεν ορίζουν 

χρονοδιαγράμματα εντός των οποίων τα 

κράτη μέλη θα υποχρεούνται να 

κοινοποιούν τυχόν παρατυπίες· εκφράζει 

τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2015, σε 

ό,τι αφορά τις παρατυπίες που 

κοινοποιήθηκαν ως μη δόλιες, 537 από τις 

538 παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν από 

την Ιρλανδία αφορούσαν το παλαιότερο 

πρόγραμμα υποβολής στοιχείων από το 

2000 έως το 2006, ότι 5 105 από τις 5 619 

παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν από την 

Ισπανία αφορούσαν παρατυπίες που 

εντοπίστηκαν στον τομέα της πολιτικής 

συνοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της 

περιόδου 2007-2013 και οι οποίες 

κοινοποιήθηκαν όλες μαζί το 2015, και ότι 

η Ολλανδία κοινοποίησε μόνον 1 υπόθεση 

που αφορούσε τον αλιευτικό τομέα το 

2014 καθώς και 53 υποθέσεις το 2015· 
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αντικειμενική αξιολόγηση της κλίμακας 

της απάτης στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

τονίζει ότι η μη έγκαιρη διαβίβαση 

στοιχείων από τα κράτη μέλη ή η παροχή 

ανακριβών στοιχείων είναι χρόνια 

κατάσταση· τονίζει ότι είναι αδύνατη η 

σύγκριση και η αντικειμενική αξιολόγηση 

της κλίμακας της απάτης στα κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. en 
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Παράγραφος 35 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. εκφράζει την απογοήτευσή του για 

το γεγονός ότι ο αριθμός των δόλιων και 

μη δόλιων παρατυπιών που δηλώνονται σε 

σχέση με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) αυξάνεται κάθε έτος, επί 

τουλάχιστον 5 συναπτά έτη, καθώς ο 

αριθμός των υποθέσεων που έχουν 

αναφερθεί αυξήθηκε από 970 υποθέσεις το 

2011 σε 612 υποθέσεις το 2015· 

σημειώνει, ωστόσο, ότι οι παρατυπίες που 

αφορούν το ΕΓΤΕ έχουν παραμείνει 

σταθερές με την πάροδο του χρόνου (+6 % 

σε σύγκριση με το 2014 και 10 % σε 

σύγκριση με το 2011), ενώ οι παρατυπίες 

που αφορούν το ΕΓΤΑΑ έχουν σημειώσει 

συνεχή αύξηση· παρατηρεί ότι το 

αντίστοιχο χρηματικό ποσό μειώθηκε από 

211 εκατομμύρια EUR το 2011 σε 119 

εκατομμύρια EUR το 2012, αλλά 

αυξήθηκε σταθερά σε 394 εκατομμύρια 

EUR το 2015, ενώ το επίπεδο των 

παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν και 

αφορούσαν το ΕΓΤΑΑ ανήλθε σε ποσοστό 

σχεδόν 2 % του συνόλου του ταμείου· 

προτρέπει τα κράτη μέλη με τις 

περισσότερες κοινοποιηθείσες παρατυπίες 

–Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, 

Ουγγαρία, Πορτογαλία και Λιθουανία– να 

ρυθμίσουν επειγόντως και αποτελεσματικά 

35. εκφράζει την απογοήτευσή του για 

το γεγονός ότι ο αριθμός των δόλιων και 

μη δόλιων παρατυπιών που δηλώνονται σε 

σχέση με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) αυξάνεται κάθε έτος, επί 

τουλάχιστον 5 συναπτά έτη, καθώς ο 

αριθμός των υποθέσεων που έχουν 

αναφερθεί αυξήθηκε από 970 υποθέσεις το 

2011 σε 612 υποθέσεις το 2015· 

σημειώνει, ωστόσο, ότι οι παρατυπίες που 

αφορούν το ΕΓΤΕ έχουν παραμείνει 

σταθερές με την πάροδο του χρόνου (+6 % 

σε σύγκριση με το 2014 και 10 % σε 

σύγκριση με το 2011), ενώ οι παρατυπίες 

που αφορούν το ΕΓΤΑΑ έχουν σημειώσει 

συνεχή αύξηση· παρατηρεί ότι το 

αντίστοιχο χρηματικό ποσό μειώθηκε από 

211 εκατομμύρια EUR το 2011 σε 119 

εκατομμύρια EUR το 2012, αλλά 

αυξήθηκε σταθερά σε 394 εκατομμύρια 

EUR το 2015, ενώ το επίπεδο των 

παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν και 

αφορούσαν το ΕΓΤΑΑ ανήλθε σε ποσοστό 

σχεδόν 2 % του συνόλου του ταμείου· 

προτρέπει τα κράτη μέλη με τις 

περισσότερες κοινοποιηθείσες ως μη 

δόλιες παρατυπίες –Ρουμανία, Ιταλία, 

Ισπανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Πορτογαλία 

και Λιθουανία– να ρυθμίσουν επειγόντως 
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την κατάσταση προκειμένου να 

αναστραφεί η τάση αυτή· 

και αποτελεσματικά την κατάσταση 

προκειμένου να αναστραφεί η τάση αυτή· 

Or. en 
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69. επικροτεί το γεγονός ότι το 

Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, το Συμβούλιο, 

το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, 

η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών, ο 

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων εφάρμοσαν εσωτερικούς 

κανόνες που προστατεύουν τους μάρτυρες 

δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τα 

άρθρα 22α, 22β και 22γ του κανονισμού 

υπηρεσιακής κατάστασης και αναμένει να 

υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις σχετικά 

με τους κανόνες προστασίας των 

καταγγελτών· 

69. επικροτεί το γεγονός ότι το 

Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, το Συμβούλιο, 

το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, 

η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών, ο 

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο Ευρωπαίος 

Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι 

περισσότεροι από τους επικουρικούς 

οργανισμούς της ΕΕ εφάρμοσαν 

εσωτερικούς κανόνες που προστατεύουν 

τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, 

σύμφωνα με τα άρθρα 22α, 22β και 22γ 

του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 

και αναμένει να υπάρξουν περαιτέρω 

βελτιώσεις σχετικά με τους κανόνες 

προστασίας των καταγγελτών· 

Or. en 
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85. επισημαίνει με λύπη ότι παρά τις 

διαβεβαιώσεις της OLAF ότι καταβάλλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσει το 

χρονικό εύρος των ερευνών της, η διάρκεια 

του ερευνητικού της σταδίου αυξάνεται 

συνεχώς από το 2012, φτάνοντας από 22,5 

σε 25,1 μήνες στις περατωθείσες υποθέσεις 

και από 17,3 σε 18,7 μήνες σε όλες τις 

υποθέσεις· 

85. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η 

OLAF καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να μειώσει το χρονικό 

εύρος των ερευνών της·  επικροτεί το 

γεγονός ότι παρά το ότι η διάρκεια του 

ερευνητικού της σταδίου αυξάνεται 

συνεχώς από το 2012, φτάνοντας από 22,5 

σε 25,1 μήνες στις περατωθείσες 

υποθέσεις, ως αποτέλεσμα των 

προσπαθειών της OLAF να ολοκληρώσει 

παλαιότερες επί μακρόν εκκρεμούσες 

υποθέσεις, και από 17,3 σε 18,7 μήνες σε 

όλες τις υποθέσεις, η συνολική διάρκεια 

των υποθέσεων μειώθηκε μετά το 2012 

από 30 σε 27,9 μήνες στις περατωθείσες 

υποθέσεις και από 23,6 σε 21 μήνες σε 

όλες τις υποθέσεις·   

Or. en 

 


